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Voorbeeldsamenvatting Romeins Recht 2022-2023

Voorwoord

Beste student,

Voor je ligt de samenvatting van het vak Romeins Recht voor de studie Rechtsgeleerdheid. Slim
Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk
studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van jouw
studiepunten!

Wat bieden wij aan?

Slim Academy biedt verschillende producten per vak aan. Het eerste product bevat de uitwerking
van de hoorcolleges en werkgroepen. Het tweede product bevat een samenvatting van de
voorgeschreven literatuur en de arresten. Het komende studiejaar zijn de prijzen verlaagd naar
slechts € 4,95 per product en een korting op het totaalpakket. Zo kun jij zo prettig mogelijk
studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van jouw
studiepunten!

Kwaliteit

Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we
benieuwd naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de
samenvatting een mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel
erg helpen als je deze invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of
verbeterpunten hebben, mail ons dan op klantenservice@slimacademy.nl of stuur een berichtje
via Facebook chat, dan gaan wij hier direct mee aan de slag!

Werken bij

Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de
slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld
zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een
studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en
cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl

@SlimAcademy.nl

klantenservice@slimacademy.nl

010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy

P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting,
die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte
lesstof.
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Informatie over het vak

Voor je ligt de samenvatting voor het vak Romeins Recht.

Het tentamen
Het tentamen vindt plaats op 25 januari 2023. Mocht dit vak niet in één keer halen, dan is het
hertentamen op 13 april 2022. Het tentamen bestaat uit open vragen. Voor dit vak krijg je 5 ECTS.

Hoe kun je het beste studeren?
Dit vak kun je het beste leren door zowel te oefenen, als door te stampen. Omdat het voor een
deel uit privaatrecht bestaat, kun je dit het beste oefenen. De adagia daarentegen is gewoon
stampen.

Indeling van het vak
Het vak Romeins Recht is verdeeld in diverse onderwerpen. In de tabel hieronder worden deze
onderwerpen beoordeeld op de relevantie voor het tentamen. De onderwerpen met vijf
sterretjes zijn de onderwerpen waar je de meeste punten mee kunt verdienen, en de
onderwerpen met één ster leveren het minste aantal punten op.

De indeling in relevantie is gebaseerd op onze analyse van oude tentamens uit eerdere jaren.
Uiteraard biedt dit geen 100% garantie voor de toekomst, dus adviseren we je om de gehele
samenvatting door te nemen voor de grootste kans op een voldoende eindbeoordeling.

Onderwerp Relevantie Behandeld in

Uitwendige geschiedenis ** Hoofdstuk 1

Procesrecht **** Hoofdstuk 2

Personen- en familierecht *** Hoofdstuk 3

Goederenrecht ***** Hoofdstuk 4

Verbintenissenrecht ***** Hoofdstuk 5

Erfrecht *** Hoofdstuk 6
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Hoorcolleges en werkgroep

HC 5. Verbintenissenrecht

Verbintenis
Object van de verbintenis
Het object van de verbintenis (als het ware waar de verbintenis om draait) bestaat uit geven
(dare), doen (facere) of niet-doen (praestare). Een verbintenis moet altijd bepaalbaar zijn. Dit
betekent echter niet dat de verbintenis meteen duidelijk moet zijn. Het gaat er om dat het
uiteindelijk duidelijk moet zijn wat er bedoeld wordt in de verbintenis. Hier een voorbeeld:
“diegene die uiteindelijk het geld wint, moet betalen voor de auto”. Het is hier nog niet duidelijk
wie precies het geld wint, maar het is wel voldoende bepaalbaar doordat er later in beginsel geen
misverstanden kunnen ontstaan over wie er hier moet betalen. Hebben de partijen niet
voldoende afgesproken, dan is er ook geen sprake van een verbintenis! Let hier dus op bij het
tentamen. Er wordt dus maar één eis gesteld aan de inhoud van de verbintenis: zij moet
voldoende bepaald zijn. Een verbintenis tot het geven van soortzaken is altijd enigszins
onbepaald. Pas op het tijdstip van betaling wordt bepaald met welke zaken er wordt voldaan.

Alternatieve verbintenissen
Bij alternatieve verbintenissen is de inhoud van de verbintenis ook onbepaald. Er bestaat hier
een keuze tussen twee of meer prestaties. De schuldenaar is bijvoorbeeld gebonden om een
paard of een koe te geven. De keuze kan toekomen aan de schuldenaar, de schuldeiser of een
derde. Gewoonlijk komt de keuze toe aan de schuldenaar, dit is de hoofdregel. Zolang de
schuldenaar nog niet heeft gekozen, moet de wederpartij afwachten. De wederpartij mag niet
één van beide prestaties opeisen. De wederpartij kan wel een termijn stellen waarbinnen de
keuze moet zijn gemaakt. Wanneer de keuze is gemaakt, wordt de alternatieve verbintenis een
normale enkelvoudige verbintenis. De keuze moet echter ook worden bekendgemaakt, het in
je hoofd maken van een keuze is niet voldoende! Dus pas na bekendmaking voor de alternatieve
verbintenis een enkelvoudige verbintenis.

Maar wat nou als de keuze bij de alternatieve verbintenis nog niet is gemaakt en er iets gebeurd
met een van de prestaties? Stel er moet een keuze gemaakt worden tussen een koe en een kip,
maar de koe gaat dood door een blikseminslag. Kan een partij dan nog zeggen dat er sprake is
van overmacht en dat hij er niks aan kan doen dat de koe niet kan worden geleverd? Bij een
standaard verbintenis gaat de verbintenis door overmacht (zoals de dood van de koe door een
blikseminslag) teniet. Bij een alternatieve verbintenis wordt, door overmacht, de verbintenis een
enkelvoudige overeenkomst, hij gaat dus niet teniet.
Let op, dit hangt allemaal wel af of de partij al zijn keuze had bekendgemaakt of niet.

Maar wat nou als beide keuzes door overmacht niet meer kunnen worden geleverd? Dan is
degene die zou moeten leveren, vrij. Dit ligt anders bij koopovereenkomsten, dan komt de
overmacht voor de rekening voor de koper. Als de verkoper zich dus succesvol op overmacht kan
beroepen dan moet de koper alsnog betalen!

Wanneer voor de keuze één van de prestaties door overmacht onmogelijk wordt, wordt de
verbintenis ook een enkelvoudige en is de andere prestatie verplicht. Bij koop rust het risico in
het geval van overmacht op de koper. De koper moet de koopprijs betalen, ook al is de gekochte
zaak door overmacht teniet gegaan.

Een stipulatio is een overeenkomst waarbij één partij aan de andere partij iets beloofde. Je
moest bij stipulatio ook echt beloven en hardop zeggen dat je ging nakomen. Dit is wat anders
dan een koopovereenkomst.
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Facultatieve verbintenissen
De facultatieve verbintenis is een enkelvoudige verbintenis met een enkelvoudige prestatie.
Hierin is de inhoud wél volstrekt bepaald. De schuldenaar kan aan deze prestatie ontkomen
door een andere prestatie te verrichten. Deze keuze heeft alleen de schuldenaar. Hij kiest niet
voor de ene of de andere inhoud van de verbintenis, maar heeft slechts de mogelijkheid om de
inhoudelijk bepaalde verbintenis op een andere manier te voldoen.

Bijvoorbeeld: stel de slaaf van Paulus steekt een huis van Aulus in de fik. Dit komt voor risico van
Paulus, de eigenaar van de slaaf. Doordat de slaaf nu iets verkeerds heeft gedaan geld er een
noxale aansprakelijkheid (dit is een risicoaansprakelijkheid voor dieren of voor slaven). Er
bestaat nu voor Paulus een facultatieve verbintenis op grond van de wet. Paulus heeft hier een
keuze. Hij kan ofwel de schade voldoen door middel van een geld betaling, ofwel door middel van
het overdragen van zijn slaaf. (Er is dus een keuze tussen of betalen óf de slaaf/het dier van
object overdragen aan de schuldeiser). Als Paulus ofwel betaald ofwel zijn slaaf levert, is hij zijn
risico-aansprakelijkheid kwijt. Aulus, de schuldeiser, heeft geen invloed in deze keuze.

De schuldenaar kan zich dus van de vergoeding van de schade bevrijden door dan wel de schade
te vergoeden door middel van betaling van een boete, dan wel de eigendom van de slaaf over te
dragen aan de schuldeiser. De schuldeiser zelf kon niet het laatste eisen.

Let op! Verwar de facultatieve verbintenis niet met de alternatieve verbintenis. Facultatieve
verbintenissen zijn enkelvoudige verbintenissen, de schuldenaar mag kiezen hoe hij zijn schulden
voldoet. Let ook op dat er nooit sprake kan zijn van overmacht bij het betalen van geld, geld is
namelijk een soortzaak en dus kun je het altijd voldoen.

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Er zijn meerdere schuldenaren wanneer een verbintenis ondeelbaar is of wanneer de
schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn. Wanneer een schuldenaar sterft en twee erfgenamen
achterlaat, wordt de schuld over de erfgenamen verdeeld in evenredigheid van ieders erfdeel.
De ene schuld wordt van rechtswege vervangen door meerdere schulden en de ene verbintenis
door meerdere verbintenissen.

Dit betekent dat de schuldeiser in meer rechtsbetrekkingen met nieuwe schuldenaren komt te
staan. In dit voorbeeld is de prestatie deelbaar. Dit betekent dat de schuld verdeeld kan worden.
Beide erfgenamen worden verantwoordelijk voor een deel van de schuld. Bij een ondeelbare
verbintenis is het niet mogelijk om de schuld op te delen. De prestatie is ondeelbaar. Dit is het
geval wanneer de prestatie de vestiging van een erfdienstbaarheid of de levering van een
ondeelbare zaak inhoudt of wanneer zij bestaat in een doen of niet-doen. De regel bij
ondeelbare verbintenissen is dat iedere schuldenaar kan worden aangesproken tot algehele
voldoening van de schuld. De schuldeiser heeft tegenover elke schuldenaar recht op nakoming
voor het geheel. Na de voldoening door één schuldenaar vindt vaak onderling verrekening
tussen de schuldenaren plaats.

Een speciale situatie is de ondeelbare verbintenis tot levering van een zaak of tot vestiging van
een zakelijk recht. Wanneer de erflater een bepaald schilderij heeft verkocht, maar nog niet
heeft geleverd, kan de koper elke erfgenaam ten volle aanspreken voor het schilderij. Echter, de
aangesproken erfgenaam is in dit geval niet bevoegd om de eigendom in zijn eentje over te
dragen of het zakelijke recht te vestigen. Hij is alleen samen met zijn mede-eigenaren
beschikkingsbevoegd. De schuldeiser hoeft slechts aan één schuldenaar nakoming te vragen,
maar alle schuldenaars moeten aan de nakoming meewerken.

5



Voorbeeldsamenvatting Romeins Recht 2022-2023

Bij een ondeelbare verbintenis zijn de mede schuldenaren hoofdelijk verbonden. Ieder is
aansprakelijk voor het geheel. Hoofdelijkheid kan ook uit andere oorzaken dan een ondeelbare
verbintenis ontstaan. Zo kunnen schuldenaren bij overeenkomst met de schuldeiser afspreken
dat zij hoofdelijk verbonden zijn. De schuldenaren zijn dan afzonderlijk voor het geheel
aansprakelijk, zonder dat de schuld ondeelbaar hoeft te zijn. Bij erfopvolging gaat het dan als
volgt. Twee personen zijn hoofdelijk verbonden voor €1.000. Eén van de twee overlijdt en laat
twee erfgenamen na. Beide erfgenamen worden dan afzonderlijk verbonden voor €500. De
andere persoon blijft verbonden voor €1.000. Bij een ondeelbare prestatie werd volgens het
Romeins recht een op geld waardeerbare veroordeling ingesteld op het deel dat de eiser van een
schuldenaar kan vorderen.

Meerdere schuldeisers
Een verbintenis kan ook meerdere schuldeisers hebben. Een van de oorzaken is de
ondeelbaarheid van de verbintenis. In het Romeinse recht gold ten aanzien van meer
schuldeisers precies dezelfde regels als voor meer schuldenaren. Iedere schuldeiser afzonderlijk
kon de gehele ondeelbare prestatie (bijvoorbeeld een paard) van de schuldenaar vorderen.
Degene die het paard als eerste opeist en geleverd krijgt, wordt volledig eigenaar. De schuldeiser
moet wel met zijn mede-schuldeisers tot overeenstemming komen door bijvoorbeeld een deel
van de waarde te vergoeden, maar hij verwerft als enige een zakelijk recht op de zaak. In het
huidige recht hebben schuldeisers bij een ondeelbare verbintenis samen één vorderingsrecht. Er
bestaat daarom tussen de schuldeisers een gemeenschap. De eigendom valt binnen deze
gemeenschap. Zie hiervoor art. 3:171 BW.

Kwijtschelden schulden
Een schuldeiser kan tegen een schuldenaar zeggen dat hij zijn vordering kwijtscheldt, dit
betekent dat de schuldenaar niet meer hoeft te betalen. In Romeins Recht ligt kwijtschelden wat
ingewikkelder. Er kon op twee manieren worden kwijtgescholden:

1. Formele kwijtschelding (acceptilatio): de schuldeiser zal zijn vordering niet meer opeisen
en doet de vordering teniet. Hiermee wordt de gehele vordering gewist. Alle andere
schuldenaren hoeven óók niet meer te betalen.

2. Informele kwijtschelding (pactum de non petendo): formeel is de schuldenaar hierbij niet
bevrijd, de vordering is dus ook niet teniet. Eventuele andere schuldenaren kunnen
verhaal halen bij andere schuldenaren op de door de schuldeiser ‘kwijtgescholden’
vordering, ze zijn immers allemaal hoofdelijk aansprakelijk.
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HC 6. Verbintenissenrecht

Verbintenissen
“Betaling” gaat niet alleen over het betalen van geld maar over het nakomen van een
verbintenis. Betaling is dus ruimer. Tevens moet een schuldeiser de schuldenaar een redelijke
termijn geven voor de nakoming van de verbintenis.

Mag je, als je als schuldenaar al hebt betaald aan de schuldeiser voordat de vordering opeisbaar
is geworden, het geld ook weer terugvorderen van de schuldeiser? Oftewel is er dan sprake van
een onverschuldigde betaling? Nee, hier is geen sprake van, er kan dus ook niet worden
teruggevorderd. Een schuldeiser moet juist oppassen dat hij niet te vroeg gaat procederen. Als
hij dit namelijk doet voordat de vordering opeisbaar is geworden kan de rechter beslissen om
niet te gaan procederen. Hierna is het nooit meer mogelijk voor de schuldeiser om te procederen
over deze vordering. Dit heet plus petitio, wat letterlijk betekent dat je te veel eist. Zowel de
schuldenaar als de schuldeiser kan dus niet te veel eisen.

Betaling
In beginsel moet de schuldenaar natuurlijk zijn schuld betalen. Echter, iedere derde is ook
bevoegd de schuld van een ander te voldoen. Dit is alleen mogelijk als de prestatie van de derde,
dezelfde prestatie is als de prestatie van de schuldenaar. Soms is een verbintenis namelijk ook
strikt persoonlijk, bijvoorbeeld wanneer een speciale violiste moet komen spelen; een
willekeurige derde die lang niet zo goed kan spelen voldoet natuurlijk dan niet.

Waarom zou je in het moderne recht een schuld van een ander voldoen? Natuurlijk kan dit
omdat je de schuldenaar wil bevoordelen, bijvoorbeeld als de schuldenaar een familielid of iets
dergelijks is. Maar dit kan je ook doen voor eigen belang, bijvoorbeeld doordat je de schulden van
iemand anders voldoet, je weer vrij kunt handelen met diegene.

Zaakwaarneming
Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond behartigen van het belang
van een ander, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet
geregelde rechtsverhouding te ontlenen (art. 6:198 BW). De rechtsgevolgen van de
zaakwaarneming zijn de verplichting van de zaakwaarnemer op zorgvuldige wijze de
zaakwaarneming voort te zetten en achteraf rekening en verantwoording af te leggen.

Zaakwaarneming is geen verbintenis met het oog op bepaalde rechtsgevolgen. Hierdoor is het
geen rechtshandeling. Degene wiens belangen zijn waargenomen, kan rekening en
verantwoording eisen met de actie uit zaakwaarneming. De zaakwaarnemer kan met een actie
de gemaakte onkosten en eventuele schade vergoed krijgen.

In het Romeinse recht is het bij zaakwaarneming zo dat de schuldeiser geen geld kan vorderen
van de “schuldenaar" als de schuldenaar duidelijk heeft laten blijken dat hij niet wil dat de
schuldeiser iets voor hem betaald. Dat de schuldeiser de belangen van de schuldenaar goed in
acht heeft genomen, doet hier niet aan af.

Aan wie moet je betalen?
Je kunt met de schuldeiser afspreken dat je aan een ander betaald dan aan de schuldeiser zelf
(dit heet ook wel adiectus solutionus gratia). Diegene is niet de schuldeiser, maar int alleen het
geld. Als de schuldenaar niet betaald kan dus ook alleen de schuldeiser zelf hier de schuldenaar
op aan spreken.
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Wat gebeurt er als je aan iemand betaald die jij denkt dat schuldeiser is, maar dit niet waar blijkt
te zijn? Wat zijn de rechtsgevolgen als je betaald aan een slaaf, waarvan jij nog niet weet dat
diegene vrij is (je bent dus ter goeder trouw)? Ulpianus zegt hier het volgende over: als je niet
op de hoogte bent gesteld van de vrijlating en je hebt aan de slaaf betaald, heb je voldaan aan je
geldvordering. Je hoeft dus niet nog een keer te betalen aan de echte schuldeiser. Het is dus voor
de ex-eigenaar van de slaag erg handig om aan de schuldenaren mede te delen dat de slaaf is
vrijgelaten.

Als de schuldeiser weigert het geld van de schuldenaar te ontvangen dan is
schuldeisersverzuim het rechtsgevolg. Wanneer de schuldeiser ten onrechte de betaling heeft
afgewezen, wordt er gesproken van schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW). Door weigering tot
aanvaarding vervalt de verbintenis niet, de schuldenaar moet de prestatie ter beschikking
houden. Als gevolg hiervan moet de schuldeiser alle ten gevolge van zijn weigering gemaakte
kosten vergoeden. Daarnaast maakt het verzuim van de schuldeiser een einde aan het verzuim
van de schuldenaar. Ook wanneer nadelige gevolgen wegens overmacht voor rekening van de
schuldenaar komen, slaat dit risico om bij schuldeisersverzuim. In het Romeinse recht mag de
schuldenaar in bepaalde gevallen de prestatie teniet doen.

Nakoming onmogelijk en overmacht
Wanneer de tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, is
er sprake van overmacht. Het moet dan wel gaan om een door een van buitenkomende
oorzaak. Wie moet de nadelige gevolgen, ofwel het risico, hiervan dragen? Ieder draagt over het
algemeen het risico van het tenietgaan van zijn eigen zaken of rechten. Wat geldt er als een zaak
die teniet is gegaan, moet worden gepresteerd? Wanneer de zaak een soortzaak is, geldt: genus
non perit. Dit wil zeggen dat de soort niet tenietgaat en dat de schuldenaar verplicht is een
andere zaak van dezelfde soort te leveren. Wanneer het een bepaalde zaak betreft, geldt de
regel inpossibilium nulla obligatio est: geen verbintenis verplicht tot het onmogelijke. Dit wil
zeggen dat de schuldeiser de waarde van de tenietgegane zaak niet kan opvorderen.

Soms gebeurt het dat één prestatie van een wederkerige overeenkomst onmogelijk wordt,
terwijl de andere prestatie nog wel mogelijk is. In zo’n geval gaan beide verbintenissen teniet. Bij
de wederkerige overeenkomst van koop geldt nog een extra regel. De zaak gaat teniet ten laste
van de koper (res perit emptori) oftewel: het risico drukt op de koper (periculum est emptoris).
Wanneer de zaak voor de levering door overmacht tenietgaat, moet de koper toch de koopprijs
betalen. Wanneer één van beide partijen in verzuim is, gaat de verbintenis niet teniet door
overmacht, maar duurt hij voort. Dit wordt uitgedrukt in het adagium mora perpetuat
obligationem en betekent ‘verzuim doet de verbintenis voortduren’. De partij die in verzuim is
moet dan de schade én de waarde van de tenietgegane zaak vergoeden. Impossibilium nulla
obligatio est gaat dan niet op.
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WG. 3 Goederenrecht

Het werkgroep college bestaat uit twee delen: een gedeelte waarin het relevante onderwerp verder
wordt uitgewerkt door de werkgroepdocent en de beantwoording van de vragen gepubliceerd op
Brightspace. Helaas is het voor Slim Academy wegens auteursrechtelijke bescherming niet mogelijk de
werkgroepvragen in de samenvatting te plaatsen. Voor alle vragen wordt er verwezen naar de
werkgroepvragen gepubliceerd op Brightspace. De samenvatting hanteert dezelfde indeling als het
college.

Het goederenrecht: Verdere uitwerking
In dit college staan de bezitsverschaffing en inbezitneming centraal. De bezitsverschaffing
maakt in het huidige Nederlandse stelsel deel uit van de soorten levering, hetgeen één van de
vereisten is voor de eigendomsoverdracht. Verder dient er nog sprake te zijn van een geldige titel
en een beschikkingsbevoegde vervreemder. Dat de vervreemder van de zaak
beschikkingsbevoegd dient te zijn, volgt uiteraard uit de nemo plus regel, ofwel je kunt niet meer
overdragen dan dat je hebt. Dit waren uiteraard de drie vereisten voor overdracht. Voor zover
het aankwam op levering kenden de Romeinen enkel de feitelijke bezitsverschaffing. Dit in
tegenstelling tot ons huidige stelsel, waarin wij ook niet-corporele bezitsoverdracht kennen. Er
zijn dus verschillen en overeenstemmingen tussen ons stelsel en die van de oude Romeinen. In
de samenvatting van deze werkgroep komt derhalve ten eerste het verschil tussen
bezitsverschaffing en inbezitneming aanbod. Gevolgd door de bezitsverschaffing bij verschillende
soorten goederen en de eisen voor bezitsverschaffing. Tot slot wordt aandacht besteed aan de
bezitsinterdicten.

Het verschil tussen de feitelijke bezitsverschaffing en de inbezitneming
De feitelijke bezitsverschaffing is een vorm van levering die ziet op het feitelijk bezitten van de
zaak. Anders geformuleerd voert de bezitter de feitelijke heerschappij uit over de zaak. Dit werd
door de Romeinen tevens uitgedrukt als traditio. Ook de eigendomsoverdracht werd met
hetzelfde woord uitgedrukt, hetgeen het lastig maakt om de begrippen bezitsverschaffing en
eigendomsoverdracht goed uit elkaar te houden. Een soortgelijke verwarring is gecreëerd door
de Nederlandse wetgever die in art. 3:112 BW spreekt namelijk van bezitsoverdracht. Dit is
incorrect. De bezitsverschaffing ziet immers op een classificatie van een feitelijke situatie en gaat
het niet om een recht, waardoor deze niet overgedragen kan worden. Toch kunnen er wel enkele
rechtsgevolgen verbonden zijn aan het zijn van bezitter. De bezitsverschaffing is immers
essentieel voor een geldige eigendomsoverdracht, de verkrijgende verjaring en voor de
bezitsinterdicten. Zoals je vast hebt gemerkt, is de bezitsverschaffing niet mogelijk zonder
medewerking van een tweede persoon. Terwijl bij de inbezitneming het juist draait om in het in
bezit nemen van een zaak zonder tussenkomst van een tweede persoon.

Verschillende soorten zaken en de bijbehorende bezitsverschaffing
In het huidige Nederlandse recht manifesteert de bezitsverschaffing zich anders bij roerende
zaak dan bij onroerende zaken. De Romeinen kenden hier ook een verschil in, maar niet op
dezelfde wijze zoals wij dit verschil kennen. De onroerende zaak werd uiteindelijk wel geleverd
met een akte, maar daarvoor moest men om de grenzen van zijn perceel heen lopen. Verder
maakten de Romeinen onderscheid tussen de res mancipi en res nec mancipi zaken. De res
mancipi zaken waren de zaken benodigd voor het boerenbestaan, zoals de slaven, vee en de
italiaanse grond. Deze werden geleverd door middel van een toneelstuk. De res nec mancipi
zaken waren alle overige zaken die werden geleverd door traditio.
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Vereisten voor bezitsverschaffing
Kort gezegd dient er voor bezitsverschaffing sprake te zijn van een corpus en een animus. Of
hiervan sprake is, wordt beoordeeld naar verkeersopvatting. Het corpus ziet op de handeling
van de bezitsverschaffing en is objectief bepaalbaar, terwijl de animus gaat om de wil een zaak
voor zichzelf te houden. Hierin wordt het onderscheid kenbaar tussen het bezitten en het
houden. Houden doe je immers voor een ander. Het corpus en de animus moesten gelijktijdig
plaatsvinden.

Indien er al wel sprake is van het corpus, maar de animus later pas plaatsvindt, dan kan dit
geschieden door het tegenspreken van de bezitter of door het uitoefenen van een
bezitshandeling. De animus kan immers niet zonder meer worden gewijzigd. De Romeinen
drukten dit uit als de nemo causum possessionis sibi ibse mutare protest, ofwel niemand kan zelf
de oorzaak van zijn heerschappij wijzigen.

Bezitsinterdicten
Het bezitsinterdict was een zaak voor de praetor vergelijkbaar met een kort geding-procedure. Je
kwam enkel langs de praetor en niet langs de rechter. Het ging hier doorgaans om een actie uit
revindicatie. Indien het ging om een roerende zaak dan had degene die het afgelopen jaar het
langst het bezit had over de zaak gelijk gekregen (utrubi). Voor onroerende zaken gold de regel
dat degene die een jaar geleden de zaak in bezit had, de bezitter was (uti possidetis).
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Beantwoording vragen

Vraag 1

Het gaat om constitutum possessorium.

Vraag 2

Dan is er sprake van houderschap.

Vraag 3

Niemand kan voor zichzelf de oorzaak van zijn heerschappij bepalen, ofwel het nemo causa
beginsel.

Vraag 4

Dit kan voor een schuldeiser misleidend zijn. Hij kan misschien een zaak zien staan in het huis
van zijn schuldenaar waarop hij denkt zich te kunnen beroepen, maar dat het later blijkt dat de
schuldenaar enkel houder is van deze zaak.

Vraag 5

Nee, hierin wordt juist benoemd dat het medeweten van de koper volstaat.

Vraag 6

Het gaat om bezitsverschaffing. Er is hier sprake van een koopovereenkomst, dus meerdere
partijen. Voor bezitsverschaffing zijn namelijk meerdere partijen nodig.

Vraag 7

Het is vergelijkbaar dat de er bij beiden geen sprake is van een akte, maar bij de uitspraak van de
Hoge Raad is er sprake van bezitsverschaffing.

Vraag 8

De animus en corpus moet gelijktijdig plaatsvinden, je kunt immers niet voor jezelf de oorzaak
van je heerschappij wijzigen.

Vraag 9

Door middel van tegenspreken of een bezitshandeling.

Vraag 10

Dit is geen vereiste. De vraag of iemand bezitter is, is immers van feitelijke aard.
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Casus 1

De verbintenis, het recht op het in ontvangst nemen van het beeld, gaat over naar Claudius.
Claudius is door de dood van zijn vader familie vader geworden, daarnaast is hij ouder dan 7 jaar.
Zijn leeftijd levert dus geen belemmeringen op. Daarnaast is er sprake van corpus (het aannemen
van het beeld en hem plaatsen in de gang) en animus (de wil om hem voor zichzelf te houden).

Casus 2

Het eigendom is overgedragen aan A. Hierdoor is er sprake van wanprestatie. Dit kenden de
Romeinen echter niet, er kan dus sprake zijn van een actie uit een huurovereenkomst.

Casus 3a

Nee, het onmogelijke kan niet worden nagekomen. De verbintenis was eerst alternatief. Doordat
de keuze is bekendgemaakt is dit een enkelvoudige verbintenis geworden. In de casus is kennelijk
sprake van overmacht heeft Blasius geen actie uit de koopovereenkomst.

Casus 3b

Ja, op grond van res perit emptor en periculum est emptoris moet Blasius alsnog de koopsom
voldoen. Het risico ligt immers bij hem als koper. Dit kan worden gevorderd door middel van een
actie uit de koopovereenkomst.
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Literatuur

Hoofdstuk 5: Verbintenissenrecht
Dit is een samenvatting van hoofdstuk 5, J.H.A. Lokin & F. Brandsma, Prota, Vermogensrechtelijke
leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten 11e druk.

De verbintenis
Tegenover een persoonlijk recht staat altijd een persoonlijke plicht, een schuld. De betrekking
tussen het persoonlijke recht (vorderingsrecht) en de schuld wordt verbintenis, obligatio,
genoemd. Een verbintenis is dus iets wat niet tastbaar is. Het bestaan ervan kan wel worden
vastgelegd in een akte of op een stuk papier. Dit is enkel het bewijs van de verbintenis en niet de
betrekking zelf. Bij een verbintenis zijn ten minste twee personen betrokken. De ene persoon
heeft een vordering en is crediteur, de andere persoon heeft een schuld en is debiteur. De
Romeinen zagen de verbintenis als een rechtsketting waarmee men aan elkaar geketend was.

Achtergrond
In de oudste Romeinse tijd was men niet bekend met de verplichting tot het geven van iets en het
recht deze verplichting op te eisen. Men kon wel zedelijk verplicht zijn tot iets, maar juridisch
gezien had dit geen gevolgen. Wanneer men nakwam, was dit vrijwillig en onverplicht. Wanneer
er niet werd nagekomen, werd de zaak geroofd. Schenking en roof waren de wijzen van goederen
verkrijging. Om toch enige kracht te geven aan een gemaakte afspraak, kon de schuldenaar
garant staan met zijn persoon. Dit was de personele executie. Later ontwikkelde het lichamelijke
geboeid zijn zich tot juridisch verbonden zijn. Dit laatste werd aangeduid met de Latijnse term
liga, wat vertaald kan worden naar het woord boei of ketting. Het persoonlijke dat in de
verbintenis ligt opgesloten hebben de Romeinen nooit helemaal losgelaten. Dit blijkt onder
andere uit de onmogelijkheid van cessie. Hier wordt immers zomaar de schuldeiser door een
andere schuldeiser vervangen. Toch is de verbintenis bij de Romeinen ontwikkeld tot een
rechtsbetrekking tussen twee personen, krachtens welke de één gerechtigd is tot een prestatie
en de ander hiertoe verplicht is.

Subject en object
De partijen tussen wie de rechtsbetrekking bestaat worden ook wel de subjecten van de
verbintenis genoemd. Aan de actieve kant staat de schuldeiser, aan de passieve kant de
schuldenaar. Het recht van de schuldeiser tegen de schuldenaar is het vorderingsrecht. De
verplichting van de schuldenaar is de schuld, debitum. Het object van de verbintenis is de
prestatie. Deze prestatie kan van alles zijn. De schuld en de vordering zijn in beginsel verbonden
aan de persoon van de schuldenaar en de schuldeiser. De vordering is een persoonlijk recht.
Alleen de aanvankelijke schuldeiser kan nakoming vorderen van de oorspronkelijke schuldenaar.
De opvolger onder algemene titel is geen derde, maar zet de persoon van partijen voort.
Wanneer men in het Romeinse recht de schuldeiser door een ander wilde vervangen, was
medewerking van de schuldenaar vereist. Daarnaast kon een schuld nooit worden
overgedragen zonder toestemming van de crediteur, ook niet onder bijzondere titel.

Natuurlijke verbintenis
Wanneer de schuldenaar de verbintenis niet vrijwillig nakomt, kan de schuldeiser over het
algemeen een geding tegen hem aanspannen. De schuldenaar is aansprakelijk voor de nakoming
van zijn verplichting en hij is aansprakelijk met zijn vermogen. Toch zijn er ook gevallen waarbij
de schuldenaar niet in rechte kan worden aangesproken. Dit is een natuurlijke verbintenis.
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De schuldenaar heeft dan een schuld, maar is hier niet voor aansprakelijk. De schuldeiser heeft
een vordering, maar geen actie waarmee hij zijn vordering kan afdwingen. Wanneer is er sprake
van een natuurlijke verbintenis? Ten eerste wanneer de actie door bevrijdende verjaring teniet
is gegaan. Verder bestond de natuurlijke verbintenis in het Romeinse recht met name tussen
vrijgelaten slaven en degene die hen heeft vrijgelaten. De vrijwillige nakoming van een
natuurlijke verbintenis is niet onverschuldigd. Het door de schuldenaar vrijwillig betaalde kan
dus niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. In het Romeinse recht konden ook
natuurlijke vorderingen worden verrekend. Dit is in het huidige recht niet langer het geval. Tot
slot kan een natuurlijke verbintenis worden omgezet in een rechtens afdwingbare verbintenis.
Dit gebeurde in het Romeinse recht door overeenkomst.

Alternatieve verbintenis
Er wordt maar één eis gesteld aan de inhoud van de verbintenis: zij moet voldoende bepaald
zijn. Een verbintenis tot het geven van soortzaken is altijd enigszins onbepaald. Pas op het tijdstip
van betaling wordt bepaald met welke zaken er wordt voldaan. Bij alternatieve verbintenissen is
de inhoud van de verbintenis ook onbepaald. Er bestaat hier een keuze tussen twee of meer
prestaties. De schuldenaar is bijvoorbeeld gebonden om een paard of een koe te geven. De
keuze kan toekomen aan de schuldenaar, de schuldeiser of een derde. Gewoonlijk komt de keuze
toe aan de schuldenaar. Zolang de schuldenaar nog niet heeft gekozen, moet de wederpartij
afwachten. De wederpartij mag niet één van beide prestaties opeisen. De wederpartij kan wel
een termijn stellen waarbinnen de keuze moet zijn gemaakt. Wanneer de keuze is gemaakt,
wordt de alternatieve verbintenis een normale enkelvoudige verbintenis. Wanneer voor de
keuze één van de prestaties door overmacht onmogelijk wordt, wordt de verbintenis ook een
enkelvoudige en is de andere prestatie verplicht. Bij koop rust het risico in het geval van
overmacht op de koper. De koper moet de koopprijs betalen, ook al is de gekochte zaak door
overmacht teniet gegaan.

Facultatieve verbintenis
De facultatieve verbintenis is een enkelvoudige verbintenis met een enkelvoudige prestatie.
Hierin is de inhoud wél volstrekt bepaald. De schuldenaar kan aan deze prestatie ontkomen
door een andere prestatie te verrichten. Deze keuze heeft alleen de schuldenaar. Hij kiest niet
voor de ene of de andere inhoud van de verbintenis, maar heeft slechts de mogelijkheid om de
inhoudelijk bepaalde verbintenis op een andere manier te voldoen. Zo kan de schuldenaar
ervoor kiezen om een koe te leveren in plaats van een paard. De schuldenaar kan daarentegen
niet worden aangesproken tot levering van een koe, wanneer de verbintenis tot levering van een
paard teniet gaat door overmacht. Er is namelijk maar één verplichting en dit is de verplichting
tot het leveren van een paard. Facultatieve verbintenissen kwamen voor bij de noxale acties. Dat
zijn acties die kunnen worden ingesteld tegen de eigenaar van een slaaf die een onrechtmatige
daad heeft gepleegd. De schuldenaar kan zich van de vergoeding van de schade bevrijden door
dan wel de schade te vergoeden door middel van betaling van een boete, dan wel de eigendom
van de slaaf over te dragen aan de schuldeiser. De schuldeiser zelf kon niet het laatste eisen.

Meerdere schuldenaren
Er zijn meerdere schuldenaren wanneer een verbintenis ondeelbaar is of wanneer de
schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn. Wanneer een schuldenaar sterft en twee erfgenamen
achterlaat, wordt de schuld over de erfgenamen verdeeld in evenredigheid van ieders erfdeel.
De ene schuld wordt van rechtswege vervangen door meerdere schulden en de ene verbintenis
door meerdere verbintenissen.
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Dit betekent dat de schuldeiser in meer rechtsbetrekkingen met nieuwe schuldenaren komt te
staan. In dit voorbeeld is de prestatie deelbaar. Dit betekent dat de schuld verdeeld kan worden.
Beide erfgenamen worden verantwoordelijk voor een deel van de schuld. Bij een ondeelbare
verbintenis is het niet mogelijk om de schuld op te delen. De prestatie is ondeelbaar. Dit is het
geval wanneer de prestatie de vestiging van een erfdienstbaarheid of de levering van een
ondeelbare zaak inhoudt of wanneer zij bestaat in een doen of niet-doen. De regel bij ondeelbare
verbintenissen is dat iedere schuldenaar kan worden aangesproken tot algehele voldoening van
de schuld. De schuldeiser heeft tegenover elke schuldenaar recht op nakoming voor het geheel.
Na de voldoening door één schuldenaar vindt vaak onderling verrekening tussen de
schuldenaren plaats.

Een speciale situatie is de ondeelbare verbintenis tot levering van een zaak of tot vestiging van
een zakelijk recht. Wanneer de erflater een bepaald schilderij heeft verkocht, maar nog niet
heeft geleverd, kan de koper elke erfgenaam ten volle aanspreken voor het schilderij. Echter, de
aangesproken erfgenaam is in dit geval niet bevoegd om de eigendom in zijn eentje over te
dragen of het zakelijke recht te vestigen. Hij is alleen samen met zijn mede-eigenaren
beschikkingsbevoegd. De schuldeiser hoeft slechts aan één schuldenaar nakoming te vragen,
maar alle schuldenaars moeten aan de nakoming meewerken.

Bij een ondeelbare verbintenis zijn de mede schuldenaren hoofdelijk verbonden. Ieder is
aansprakelijk voor het geheel. Hoofdelijkheid kan ook uit andere oorzaken dan een ondeelbare
verbintenis ontstaan. Zo kunnen schuldenaren bij overeenkomst met de schuldeiser afspreken
dat zij hoofdelijk verbonden zijn. De schuldenaren zijn dan afzonderlijk voor het geheel
aansprakelijk, zonder dat de schuld ondeelbaar hoeft te zijn. Bij erfopvolging gaat het dan als
volgt. Twee personen zijn hoofdelijk verbonden voor €1.000. Eén van de twee overlijdt en laat
twee erfgenamen na. Beide erfgenamen worden dan afzonderlijk verbonden voor €500. De
andere persoon blijft verbonden voor €1.000. Bij een ondeelbare prestatie werd volgens het
Romeins recht een op geld waardeerbare veroordeling ingesteld op het deel dat de eiser van een
schuldenaar kan vorderen.

Meerdere schuldeisers
Een verbintenis kan ook meerdere schuldeisers hebben. Een van de oorzaken is de
ondeelbaarheid van de verbintenis. In het Romeinse recht gold ten aanzien van meer
schuldeisers precies dezelfde regels als voor meer schuldenaren. Iedere schuldeiser afzonderlijk
kon de gehele ondeelbare prestatie (bijvoorbeeld een paard) van de schuldenaar vorderen.
Degene die het paard als eerste opeist en geleverd krijgt, wordt volledig eigenaar. De schuldeiser
moet wel met zijn mede-schuldeisers tot overeenstemming komen door bijvoorbeeld een deel
van de waarde te vergoeden, maar hij verwerft als enige een zakelijk recht op de zaak. In het
huidige recht hebben schuldeisers bij een ondeelbare verbintenis samen één vorderingsrecht. Er
bestaat daarom tussen de schuldeisers een gemeenschap. De eigendom valt binnen deze
gemeenschap. Zie hiervoor art. 3:171 BW.

Nakoming en niet-nakoming van een verbintenis
Vrijwillige nakoming is de meest voorkomende manier waarop een verbintenis teniet gaat. De
vrijwillige nakoming wordt vaak betaling genoemd. Dit omvat niet alleen het voldoen van een
geldsom, maar de nakoming van iedere verbintenis. Wanneer niets anders is overeengekomen,
moet de verbintenis terstond worden nagekomen, art. 6:38 BW. De schuldenaar is verplicht tot
betaling. Echter, iedere derde kan in zijn plaats betalen, zolang de prestatie niet strikt aan de
persoon van de schuldenaar is gebonden. Zie hiervoor art. 6:30 BW. De schuldeiser is bevoegd
betaling te vorderen. Een willekeurige derde die handelt zonder toestemming van de schuldeiser
kan dit niet. Betaling aan een ander dan de schuldeiser bevrijdt de schuldenaar niet. De
schuldenaar kan alleen bevrijdend aan iemand anders betalen, wanneer de schuldeiser een
derde heeft aangewezen tot het in ontvangst nemen van de betaling. Ook kan de betaling aan
een ander door de schuldeiser worden bekrachtigd.
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Schuldeisersverzuim
Wanneer de schuldeiser ten onrechte de betaling heeft afgewezen, wordt er gesproken van
schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW). Door weigering tot aanvaarding vervalt de verbintenis niet,
de schuldenaar moet de prestatie ter beschikking houden. Als gevolg hiervan moet de
schuldeiser alle ten gevolge van zijn weigering gemaakte kosten vergoeden. Daarnaast maakt het
verzuim van de schuldeiser een einde aan het verzuim van de schuldenaar. Ook wanneer
nadelige gevolgen wegens overmacht voor rekening van de schuldenaar komen, slaat dit risico
om bij schuldeisersverzuim. In het Romeinse recht mag de schuldenaar in bepaalde gevallen de
prestatie teniet doen.

Zorgvuldigheidsvereiste
Het Romeinse recht kende een plicht tot zorgvuldigheid. Deze plicht verschilt van geval tot
geval. Een erfgenaam zal een gelegateerd schilderij behoorlijk moeten opbergen en een
verschuldigde slaaf zal behoorlijk moeten worden gevoed. Algemene regels omtrent de
zorgvuldigheid kunnen niet worden gegeven. Men moet zich steeds afvragen welke zorg een
zorgvuldig schuldenaar zou hebben besteed. De Romeinen spraken vaak over de
zorgvuldigheid van een goede huisvader. Dit is de normaal te presteren zorgvuldigheid. Soms
moet de schuldenaar een veel grotere zorgvuldigheid betrachten (custodia). Dat betekent dat de
schade aan de zaak veel sneller aan de zorgeloosheid van de schuldenaar zal worden
toegerekend dan in geval van de normale zorgvuldigheid. Alleen bij volstrekt onvermijdelijke
gevallen zal de schuldenaar die tot custodia verplicht is, gedisculpeerd zijn. De custodia werd
opgelegd aan de verkoper, zolang de verkochte zaak nog niet was geleverd. Wanneer de
schuldenaar niet zorgvuldig genoeg was, pleegde hij wanprestatie. Er bestonden gradaties van
zorgvuldigheid, afhankelijk van het voorwerp van de verbintenis en uit de oorzaak waaruit de
verbintenis was ontstaan. Er was eerder sprake van wanprestatie naarmate de zorgplicht groter
was. Het zorgvuldigheidsvereiste komt naar voren in art. 6:27 BW.

Schuld
Wanneer een zaak door gebrek aan zorg is beschadigd of tenietgegaan, kan men ook zeggen dat
de zaak is beschadigd of teniet gegaan door schuld (culpa). Iemand heeft immers schuld wanneer
hij anders handelt dan hij behoort te handelen. Hij die in de vereiste zorgvuldigheid tekort schiet,
heeft schuld. Alles wat kan worden uitgedrukt in zorgvuldigheid, kan ook worden uitgedrukt in
schuld. Dit betekent dat er ook graden van schuld bestaan. Wanneer er grote zorg wordt geëist,
zal een geringe schuld de schuldenaar aansprakelijk stellen. Wanneer een geringe zorg is geëist,
zal pas een grote mate van schuld de schuldenaar worden aangerekend. Het begrip schuld is dus
het spiegelbeeld van het begrip zorgvuldigheid. Het Romeinse begrip culpa staat daardoor vaak
ver af van de persoonlijke verwijtbaarheid. Het is eerder een technisch begrip dat aangeeft wie
de nadelige gevolgen behoort te dragen. Deze neutrale betekenis van schuld wordt in het huidige
recht weergeven met de uitdrukking toerekenbaarheid. Als iemand zorgvuldig te werk was
gegaan, kon er in het Romeinse recht geen sprake zijn van culpa.

Wanprestatie
Wanneer de verbintenis niet wordt nagekomen, vloeien daar nadelige gevolgen uit voort die door
één van beide partijen moeten worden gedragen. Wanneer het gebrek in de nakoming het gevolg
is van opzet of schuld van de schuldenaar, dan spreekt men van wanprestatie en komen de
nadelige gevolgen voor rekening van de schuldenaar. Wanneer er geen sprake is van een
tekortkoming van de debiteur, is er sprake van overmacht. De wet rekent de nadelige gevolgen
dan soms aan de ene partij en soms aan de andere partij toe. Wanprestatie omvat drie soorten
van tekortkoming: het niet, niet behoorlijk en niet tijdig nakomen van de verbintenis.
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Het niet tijdig nakomen wordt in het Romeins recht verzuim genoemd. In het algemeen is er
alleen sprake van verzuim wanneer de schuldeiser de schuldenaar eerst in gebreke heeft
gesteld. Dit is een bevel tot nakoming waarin een uiterste termijn voor de prestatie wordt
gesteld. Soms is er van rechtswege sprake van verzuim. Dit doet zich voor wanneer de
schuldeiser uitdrukkelijk een fatale termijn heeft afgesproken voordat er sprake was van
niet-nakoming.
Gevolgen van wanprestatie
Het belangrijkste gevolg van wanprestatie is dat de schuldenaar de schade moet vergoeden. De
Romeinen keken bij de omvang van de schade naar hoeveel de prestatie waard was. De som
waarvoor men een soortgelijke prestatie zou kunnen kopen, moest vergoed worden. Vaak werd
ook al het belang vergoed dat de schuldeiser bij de nakoming had, waaronder het geleden verlies
en de gederfde winst. De schuldeiser kan bij wanprestatie altijd schadevergoeding vorderen. Bij
wederkerige overeenkomsten heeft hij vaak nog meer middelen tot zijn beschikking. Beide
partijen zijn dan over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar. Deze verbintenissen werden
naar redelijkheid en billijkheid beoordeeld. Wanneer één van de partijen wanprestatie pleegt,
kan de andere partij haar prestatie opschorten. Dit recht vloeit voort uit de redelijkheid en
billijkheid.

In het Nederlandse recht kan de schuldeiser van een wederkerige overeenkomst ook ontbinding
vorderen. Deze ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, maar doet een nieuwe verbintenis
ontstaan tot ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties. Omdat men in het Romeinse recht
slechts veroordeeld kon worden tot een geldsom, kon men niet om ontbinding vragen. Wanneer
een schuldenaar te laat is met leveren en de zaak in de tussentijd door overmacht tenietgaat,
moet hij niet alleen de schade vergoeden die uit zijn verzuim ontstaat, maar ook de waarde van
de zaak die niet meer geleverd kan worden.

Overmacht
Wanneer de tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, is
er sprake van overmacht. Wie moet de nadelige gevolgen, ofwel het risico, hiervan dragen?
Ieder draagt over het algemeen het risico van het tenietgaan van zijn eigen zaken of rechten. Wat
geldt er als een zaak die teniet is gegaan, moet worden gepresteerd? Wanneer de zaak een
soortzaak is, geldt: genus non perit. Dit wil zeggen dat de soort niet tenietgaat en dat de
schuldenaar verplicht is een andere zaak van dezelfde soort te leveren. Wanneer het een
bepaalde zaak betreft, geldt de regel inpossibilium nulla obligatio est: geen verbintenis verplicht
tot het onmogelijke. Dit wil zeggen dat de schuldeiser de waarde van de tenietgegane zaak niet
kan opvorderen.

Soms gebeurt het dat één prestatie van een wederkerige overeenkomst onmogelijk wordt,
terwijl de andere prestatie nog wel mogelijk is. In zo’n geval gaan beide verbintenissen teniet. Bij
de wederkerige overeenkomst van koop geldt nog een extra regel. De zaak gaat teniet ten laste
van de koper (res perit emptori) oftewel: het risico drukt op de koper (periculum est emptoris).
Wanneer de zaak voor de levering door overmacht tenietgaat, moet de koper toch de koopprijs
betalen. Wanneer één van beide partijen in verzuim is, gaat de verbintenis niet teniet door
overmacht, maar duurt hij voort. Dit wordt uitgedrukt in het adagium mora perpetuat
obligationem en betekent ‘verzuim doet de verbintenis voortduren’. De partij die in verzuim is
moet dan de schade én de waarde van de tenietgegane zaak vergoeden. Impossibilium nulla
obligatio est gaat dan niet op.
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Tenietgaan verbintenissen
Overlijden rechtssubject en vermenging
Een verbintenis kan dus tenietgaan door nakoming of door overmacht. Daarnaast kan een
verbintenis ook tenietgaan door de dood van één van de rechtssubjecten. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij lastgeving. Een verbintenis uit lastgeving vervalt door de dood van de lasthebber of de
lastgever. Gewoonlijk zetten de rechten en verplichtingen zich voort in de persoon van de
erfgenaam. Een verbintenis kan verder nog tenietgaan door vermenging van één van de
rechtssubjecten (art. 6:161 BW). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de hoedanigheden van
schuldeiser en schuldenaar door erfopvolging in één persoon worden verenigd.

Inbetalinggeving
Wanneer de schuldenaar de schuldeiser een andere dan de verschuldigde prestatie aanbiedt en
de schuldeiser hiermee akkoord gaat, vindt er inbetalinggeving (in solutum datio) plaats. De
vraag rees of door inbetalinggeving de gehele verbintenis teniet ging, of dat alleen de vordering
uit de verbintenis door een exceptie werd verlamd. Naar Nederlands recht gaat de volledige
verbintenis teniet in een dergelijk geval.

Verrekening
Compensatie is de onderlinge verrekening van een schuld en een vordering. Daardoor gaat een
verbintenis tot het geven van soortzaken teniet, indien en voor zover er een opeisbare
tegenvordering van dezelfde soort bestaat. De verbintenis gaat dus teniet door het wegvallen van
een vordering of schuld tegen een schuld of vordering. Bij verrekening gaat het dus altijd om
twee verbintenissen. In het Romeinse recht kon een natuurlijke verbintenis worden
gecompenseerd met een afdwingbare verbintenis.

Schuldvernieuwing
In het Romeinse recht kon door één handeling een verbintenis teniet gaan en gelijktijdig een
nieuwe verbintenis ontstaan, de novatio. Dit gebeurde door middel van een stipulatio, een
overeenkomst waarbij één partij aan de andere partij iets beloofde. Deze stipulatio wordt
schuldvernieuwing genoemd. Alles vond in één handeling plaats, waardoor er geen tijdvak
bestond, waarin er geen verbintenis was. De nieuwe verbintenis kan van de oude verbintenis
verschillen in de persoon van de schuldeiser, in de persoon van de schuldenaar en in de aard of
het voorwerp van de verbintenis. De schuldvernieuwing waarbij de schuldeiser wordt vervangen,
is een driepartijenovereenkomst. Deze verschilt van de cessie doordat de gehele oude
verbintenis tenietgaat, bij een cessie blijft deze in stand.

Schuldvernieuwing waarbij de schuldenaar wordt vervangen, kan plaatsvinden zonder dat de
oude schuldenaar hierbij betrokken hoeft te zijn. Dit moet niet als kwijtschelding worden gezien
(waarvoor wel toestemming van de schuldenaar vereist is), maar als betaling door een derde.
Wanneer het voorwerp van de verbintenis wordt veranderd, kan er bijvoorbeeld een
voorwaarde of tijdsbepaling worden toegevoegd of weggehaald. De aard van de verbintenis kan
veranderen doordat een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare. De
procesovereenkomst in het formulaproces heet ook wel gedwongen schuldvernieuwing.

Kwijtschelding
Ook kwijtschelding geschiedde door middel van een stipulatio. Er was hier sprake van een
denkbeeldige betaling. De schuldenaar vroeg of de schuldeiser de betaling had ontvangen,
waarna de schuldeiser antwoordde dat hij de betaling had ontvangen. Bijna hetzelfde kon
worden bewerkstelligd door een vormeloze overeenkomst te sluiten, het beding van
niet-opeising. Door zo’n beding ging de verbintenis niet teniet, maar werd zij blijvend verlamd
door een exceptie. Voor kwijtschelding is toestemming vereist van de schuldenaar,
kwijtschelding kan dus niet eenzijdig geschieden. Uitzondering geldt voor enkele zakelijke en
beperkte rechten.
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Bronnen van de verbintenis
Aan de verbintenis ligt altijd een feit ten grondslag. Dit wordt een rechtsfeit genoemd. Een
rechtsfeit is een feit dat leidt tot een rechtsgevolg. Een rechtsgevolg is de inwerkingtreding van
een regel van objectief recht. Rechtsfeiten kunnen dus ook andere rechtsgevolgen hebben dan
het ontstaan van een verbintenis. Een voorbeeld van een rechtsfeit is de geboorte. Er treden dan
allerlei rechtsgevolgen in werking. Andere rechtsfeiten zijn de dood, het bereiken van de
meerderjarige leeftijd en de voltooiing van een verjaring. Dit zijn allemaal blote rechtsfeiten,
omdat zij onafhankelijk van een gedraging van het rechtssubject gebeuren. Daar tegenover staan
rechtsfeiten die wel door een gedraging van het rechtssubject tot stand komen. Dit zijn de
rechtshandelingen en de daden.

De rechtshandelingen worden onderverdeeld in eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen. De
daden worden onderverdeeld in rechtmatige en onrechtmatige daden. Een deel van de regels
van het objectieve recht zijn afhankelijk gesteld van de verklaarde wil van de rechtssubjecten. Dit
is het regelend recht. De wilsverklaringen worden rechtshandelingen genoemd. Over het
algemeen werken de regels van objectief, onafhankelijk van de wil van het rechtssubject.

Wilsovereenstemming
De Romeinen hebben het leerstuk van de rechtshandeling niet tot ontwikkeling gebracht. Men
kende als bron van verbintenis met name de overeenkomst en de onrechtmatige daad.
Tegenover de rechtmatige rechtshandeling (de overeenkomst) werd de onrechtmatige daad
gesteld. Wat verder nog als bron van verbintenis overbleef, werd geschaard onder de categorie
andere oorzaken. Justinianus heeft deze categorie onderverdeeld in twee groepen, de
verbintenissen die ontstaan uit iets wat op een overeenkomst lijkt en uit iets wat op een
onrechtmatige daad lijkt. Tegenwoordig behandelen we allerlei leerstukken bij de
rechtshandelingen, waar de Romeinen dit als een overeenkomst zagen. Toch is het verschil niet
erg groot. Waar wij spreken over het vereiste van een wilsverklaring, spreken de Romeinen over
wilsovereenstemming, de consensus.

De rechtshandeling
Een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft
geopenbaard. De rechtshandeling heeft dus een waarneembare kant, de verklaring, en een
niet-waarneembare kant, de wil tot het intreden van het rechtsgevolg. De verklaring bevat
meestal gesproken of geschreven woorden, maar kan ook plaatsvinden door hoofdknikken of
handopsteken. In al deze gevallen is sprake van een uitdrukkelijke wilsverklaring. Van een
stilzwijgende wilsverklaring is sprake wanneer uit een handeling het bestaan van de wil kan
worden afgeleid. De erfgenaam kan door op de nalatenschap betrekking hebbende handelingen
te verrichten, laten merken dat hij de nalatenschap aanvaardt. Ook niet-doen kan soms als
verklaring worden opgevat. Soms geldt ook het adagium wie zwijgt, stemt toe.

Verklaring zonder overeenstemmende wil
Aan de voor een geldige rechtshandeling vereiste verklaring moet een geldige wil ten grondslag
liggen. Het is lastig wanneer uit de verklaring niet blijkt dat er geen wil aanwezig is. De gedachte
die ten grondslag ligt aan het vertrouwensbeginsel, is dat de wilsverklaring afhankelijk is van wat
in het algemeen door de samenleving mag worden opgevat. Wanneer degene tot wie de
verklaring gericht was de afwezigheid van de wil niet kende of hoefde te kennen, wordt hij in het
Nederlandse recht beschermd. Dit is een groot verschil met het Romeinse recht. De Romeinen
zeiden dat er in zo’n geval geen sprake was van consensus. Dit leidde tot nietigheid van de
overeenkomst.
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Wijziging van rechtshandelingen
Een rechtshandeling is vaak voor meer dan één uitlegging vatbaar. Hoe ver mag de rechter gaan
wanneer de rechtshandeling in strijd is met een regel van dwingend recht en in redelijkheid niet
anders uitgelegd kan worden? Moet het zo ver gaan dat hij de verklaring wijzigt in de verklaring
die de partij zou hebben afgelegd indien zij van de nietigheid op de hoogte was geweest? In het
Romeinse recht is dit niet toegestaan. De praetor kon wel krachtens zijn imperium afspraken die
naar het civiele recht krachteloos waren van een actie voorzien en dus rechtsgeldigheid verlenen.
Is het mogelijk aan een geldige overeenkomst de rechtsgevolgen geheel te ontzeggen, wanneer
zij bijvoorbeeld tot onaanvaardbare consequenties zou leiden? Ook hier kon de praetor de
rechtskracht van overeenkomsten wegnemen op grond van de redelijkheid en billijkheid. De
Romeinse rechter had een toetsingsrecht naar de maatstaf van de behoorlijkheid bij
overeenkomsten en kon op die grond een actie afwijzen. Echter, de rechter had niet de
bevoegdheid de overeenkomst te wijzigen op grond van bijvoorbeeld onvoorziene
omstandigheden.

Simulatie
Soms worden wilsverklaringen afgelegd, terwijl eigenlijk een andere wilsverklaring is bedoeld.
Iemand verklaart niet per se iets wat hij niet wil, maar hij heeft een andere rechtshandeling op
het oog. Deze gevallen heten simulatie. Vaak wordt dit door partijen gedaan om een derde om
de tuin te leiden of regels van dwingend recht te ontlopen. Een gesimuleerde rechtshandeling
heeft nooit het gewilde rechtsgevolg gehad. Zo had een schijnhuwelijk geen rechtskracht en door
een schijn-contract ontstond geen rechtsband. In het BW komt simulatie terug in art. 3:40 BW.

Drie leerstukken
Soms leidt de wilsverklaring aan een wilsgebrek. Dit is volgens het eerste leerstuk het geval
wanneer zij is afgelegd onder invloed van dwang, dwaling of bedrog. Het BW heeft hier nog
‘misbruik van omstandigheden’ aan toegevoegd. Het tweede leerstuk houdt in dat het iemand
vrij staat zijn wilsverklaring afhankelijk te stellen van een voorwaarde of tijdsbepaling. Het derde
leerstuk houdt in dat ieder de mogelijkheid heeft wilsverklaringen af te leggen in naam van een
ander die daartoe volmacht heeft gegeven. Deze leerstukken doen zich bij onrechtmatige daad
niet voor.

De gebrekkige wil
Door dwang, dwaling en bedrog ontstaat een wilsverklaring die er zonder deze wilsgebreken niet
was geweest. Er is dus eigenlijk geen sprake van een gebrekkige wil. Er is juist een krachtige wil
in het leven geroepen die er niet zou zijn geweest wanneer de wilsgebreken er niet waren
geweest. De Romeinse juristen hebben dwang, dwaling en bedrog afzonderlijk behandeld,
zonder dat er sprake is van een samenhangende theorie. Zo leidde dwaling tot nietigheid en
leidden dwang en bedrog tot vernietigbaarheid.

De enige overeenkomst tussen de drie wilsgebreken is dat zij allen aanleiding gaven tot herstel
in de oude toestand en tot een exceptie, waarmee de nakoming van de wilsverklaring kon
worden verhinderd.

Dwang
Een onder bedreiging verrichte rechtshandeling kan worden vernietigd. De Romeinen hadden
hier een exceptie van bedreiging voor. Ook kon onder bepaalde omstandigheden herstel in de
oude toestand worden gevraagd. De bedreiging moet zodanig zijn dat een redelijk oordelend
mens er door kan worden beïnvloed. Een gedwongen rechtshandeling kan door vrijwillige
bevestiging onaantastbaar worden. De rechtshandeling is dus niet geheel nietig. Een geheel
nietige rechtshandeling is immers niet vatbaar voor bekrachtiging. De reden om de bedreigde te
beschermen, is gelegen in de onzedelijkheid van de bedreiging en de onrechtvaardigheid die men
voelt indien de bedreiger de vruchten van zijn bedreiging kan plukken.
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Bedrog
Bedrog is niet denkbaar zonder dwaling van de bedrogen partij. Bedrogene wordt toch
beschermd, niet voor dwaling, maar omdat hij bedrogen werd. Bedrog kan bestaan in het doen
van een opzettelijk onjuiste mededeling, in het opzettelijk verzwijgen of in een andere
kunstgreep. Bedrog kon leiden tot herstel in de oude toestand of een exceptie (exceptio doli).
De exceptie werd erg breed toegepast. Er werd door de rechter niet alleen gekeken of de eiser bij
het aangaan van de rechtshandeling arglistig te werk was gegaan, maar ook of hij arglist had
gepleegd door met een actie nakoming van de rechtshandeling te eisen. Wanneer het
onbehoorlijk was om op dit moment tegen deze gedaagde in rechte op te komen, kon de actie
om deze reden alsnog worden afgewezen. Door middel van de exceptie vond er eigenlijk een
algemene toetsing aan de redelijkheid en billijkheid plaats. Alleen het gedrag van de eiser werd
hierdoor bekeken. Door een tegenweer van onbehoorlijkheid (replicatio doli) werd ook gekeken
naar het gedrag van de gedaagde.

Bij rechtsverhoudingen die werden beheerst door goede trouw vloeide de toetsing van beide
partijen hieruit voort. Alleen onbehoorlijk gedrag van eiser of gedaagde had invloed op de
geldigheid van de rechtshandeling. Het gedrag van derden viel hier buiten. Tot slot kende het
Romeinse recht nog de actio Pauliana. Dit is een actie voor het geval waarin de schuldenaar
opzettelijk zijn schuldeisers benadeelt door rechtshandelingen te verrichten die hun
verhaalsmogelijkheden beperken. Met behulp van de zogenaamde restitutieclausule werd
herstel in de oude toestand bewerkstelligd.

Dwaling
Bedrog is niet denkbaar zonder dwaling van de bedrogen partij. In het Romeinse recht kon dus
in veel gevallen ook de exceptio doli worden gebruikt. Slechts in de gevallen dat de wederpartij
van de dwalende niet begreep of niet hoefde te begrijpen dat de dwalende moest worden
ingelicht, gaat zij vrijuit. Het komt vaker voor dat de wederpartij in dezelfde dwaling verkeerde
en dat haar daarom geen verwijt kan worden gemaakt. Wie draagt het risico wanneer beide
partijen geen schuld hebben? De Romeinen achtten in beginsel de overeenkomst niet aangetast
door wederzijdse dwaling.

Alleen wanneer beide partijen gezamenlijk een voorwerp op het oog hadden dat in materieel
opzicht afweek van de werkelijkheid werd de overeenkomst als nietig aangemerkt. De
overeenkomst was nietig omdat er geen sprake was van wilsovereenstemming. Dit moet heel
letterlijk worden genomen. De stof moest een andere zijn dan de partijen zich bij het aangaan
van de overeenkomst hadden voorgesteld.

Opschortende en ontbindende voorwaarde
‘Wie het meerdere kan, kan ook het mindere’. Hiermee wordt bedoeld dat iemand de
rechtsgevolgen die uit een rechtshandeling voortkomen kan binden aan een voorwaarde of
tijdsbepaling. Bij een beperking door middel van een voorwaarde verklaart iemand dat hij de
rechtsgevolgen slechts wenst, indien of totdat een onzekere toekomstige gebeurtenis zal
plaatsvinden. Het is in dat geval dus onzeker of de gebeurtenis zal plaatsvinden. Wanneer het wel
zeker is dat de toekomstige gebeurtenis zal plaatsvinden, maar het tijdstip waarop het zal
plaatsvinden onzeker is, is er sprake van een tijdsbepaling. Hier is bijvoorbeeld sprake van
wanneer je een schenking doet ‘na je dood’. Er is sprake van een opschortende voorwaarde,
wanneer de rechtsgevolgen pas intreden bij de vervulling van de voorwaarde. Een voorbeeld
hiervan is het eigendomsvoorbehoud. Je kunt de rechtsgevolgen daarentegen ook meteen laten
ingaan.
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Deze rechtsgevolgen duren dan voort totdat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. In dat geval
is er sprake van een ontbindende voorwaarde. De Romeinen behandelden de tijdsbepaling en
voorwaarde vooral bij de overeenkomst van stipulatie. Wanneer de opschortende voorwaarde
nog niet is vervuld, is er sprake van een onzekere toestand. Deze gaat onder algemene titel
over. Bij opschortende voorwaarde was het mogelijk dat de vervulling van de voorwaarde met
terugwerkende kracht werkte. De rechtshandeling wordt geacht vanaf haar ontstaan
onvoorwaardelijk te zijn verricht. Dit was niet mogelijk bij de ontbindende voorwaarde.

Vertegenwoordiging
In beginsel gaan de rechtsgevolgen van rechtshandelingen degene aan die de rechtshandeling
heeft verricht. Iemand kan ook een ander de bevoegdheid geven in zijn naam rechtshandelingen
te verrichten. Dit wordt in het Burgerlijk Wetboek volmacht genoemd en behoort tot het ruimere
leerstuk van de vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging is het zodanig verrichten van een
rechtshandeling, dat de rechtsgevolgen ten baten en ten laste strekken van een ander dan de
handelende.

De kern van de vertegenwoordiging is de juridische niet-gebondenheid en niet-gerechtigheid van
de handelende persoon. Dit konden de Romeinen niet aanvaarden. In het Romeinse recht bleef
de handelende persoon zelf aansprakelijk. In een enkel geval kon degene in wiens opdracht er
werd gehandeld mede worden verbonden, maar de persoon zelf bleef altijd aansprakelijk. Er zijn
enkele schijnbare uitzonderingen.
Zo verrichte de procesvertegenwoordiger alle processuele handelingen voor zijn cliënt. Deze
kon ook als algemeen vermogensbeheerder optreden. Daarnaast kon iedereen voor een ander
bezit verkrijgen. Echter, bezitsverkrijging is geen rechtshandeling.

Overeenkomsten
De meest voorkomende bron van verbintenissen is de obligatoire overeenkomst. Er zijn ook
overeenkomsten die geen verbintenis in het leven roepen, maar daar gaat het hier niet om. Een
verbintenis is een onzichtbare rechtsbetrekking en de overeenkomst is een rechtshandeling, dit
is zichtbaar. Eenzijdige overeenkomsten scheppen slechts één verbintenis. Een voorbeeld is de
schenking. Bij wederkerige overeenkomsten verbinden partijen zich over en weer. Er ontstaan
twee verbintenissen, waarbij de partijen over en weer elkaar schuldeiser en schuldenaar zijn.
Ook onvolmaakt wederkerige overeenkomsten behoren tot de wederkerige overeenkomsten.
Dit zijn overeenkomsten waarbij er voor de ene partij altijd een verplichting bestaat en voor de
andere slechts in bepaalde omstandigheden. Wederkerige overeenkomsten worden in het
Romeinse recht altijd beheerst door de regels van de redelijkheid en billijkheid. Daarnaast is bij
wederkerige overeenkomsten het verweer van de niet nagekomen overeenkomst mogelijk.

Indien een partij haar verplichting niet nakomt, kan de wederpartij haar verplichting opschorten.
Die opschorting hoefde niet afzonderlijk in de vorm van een exceptie te worden gevraagd. In het
Romeinse recht kan alleen schadevergoeding en geen ontbinding worden geëist omdat alle
vonnissen een geldsom als voorwerp hebben.

Nevenbedingen
Overeenkomsten die niet worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid (bona fides) worden
overeenkomsten van streng recht genoemd. Dit had met name consequenties voor de acties die
konden worden ingesteld. Bij strengrechtelijke acties moesten de verweren van de gedaagde als
afzonderlijke excepties worden ingebracht in de formula, terwijl zij bij de bona fides acties
automatisch in beschouwing werden genomen op grond van de redelijkheid en billijkheid.
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We kennen ook onderscheid tussen beschermde en onbeschermde overeenkomsten. Voor
onbeschermde overeenkomsten, ook wel blote overeenkomsten gold: pacta nuda non valent
(onbeschermde overeenkomsten gelden niet). Aan beschermde overeenkomsten werden vaak
nevenbedingen (pacta adiecta) toegevoegd. Zo kon bijvoorbeeld een proefperiode of
vervaltermijn worden bedongen bij een koopovereenkomst. Bij de mancipatio werd vaak het
beding van teruglevering gemaakt. De bedingen waren in beginsel krachteloos, maar de praetor
nam in zijn edict op: pacta conventa servabo (de gemaakte afspraken zal ik beschermen).

Wanneer een nevenbeding werd gevoegd bij een bona fide overeenkomst, werd het beding
geacht in de overeenkomst te zijn opgenomen. Het beding werd dan ook gesanctioneerd met de
acties uit de overeenkomst. Zo werd de normale actie uit huur gebruikt, wanneer een huurder
zich niet aan het nevenbeding hield. Huur was immers een bona fide overeenkomst. Wanneer
een beding bij een strengrechtelijke overeenkomst werd gevoegd, bleef het los van de
hoofdovereenkomst staan. Op dit beding kon alleen een beroep worden gedaan bij wijze van
verweer. Het nevenbeding kon in dit geval dus slechts strekken tot vermindering of ontkrachting
van de inhoud van de hoofdovereenkomst. Nakoming van het nevenbeding kon niet worden
geëist. Door Justinianus is het onderscheid tussen beschermde overeenkomsten en praetorisch
beschermde afspraken opgeheven.

Omschrijving
Wanneer twee of meer personen wilsverklaringen tot elkaar richten die hetzelfde rechtsgevolg
beogen, ontstaat een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en
aanvaarding. Op het moment van de aanvaarding van het aanbod is er wilsovereenstemming en
ontstaat er een overeenkomst. Aanbod en aanvaarding hoeven niet in uitdrukkelijke
bewoordingen tot uitdrukking te komen. Behalve wilsovereenstemming is voor een geldige
overeenkomst vereist dat de deelnemende partijen handelingsbekwaam zijn en dat de inhoud
van de overeenkomst geoorloofd en bepaalbaar is.
Derdenbeding
In het Romeinse recht werd het erg strak gehandhaafd dat overeenkomsten slechts tussen
partijen en niet tegen derden werkten. Rechtstreekse derdenbedingen waren in het Romeinse
recht verboden (alteri stipulari nemo potest). Via het boetebeding kwam men echter alsnog tot
hetzelfde resultaat. Een boete kon ook worden bedongen jegens een derde.

Open en gesloten stelsel
Het Romeinse recht kende in de tijd van het formulaproces een beperkt aantal formula’s. Dit
betekende dat alleen overeenkomsten die van een actie waren voorzien, geldig waren. Volgens
het adagium pacta nuda non valent waren onbeschermde afspraken niet geldig. Het Romeinse
recht kende dus een gesloten stelsel van afdwingbare overeenkomsten. Dit is een tegenstelling
met het huidige recht, waar iedere overeenkomst van acties is voorzien en iedere overeenkomst
in beginsel geldig is. Ook ten aanzien van onrechtmatige daden kende het Romeinse recht een
gesloten stelsel. In het Romeinse recht heeft elke overeenkomst haar eigen actie en dus ook haar
eigen wanprestatie. Bij ons zijn, een actie uit koop en een actie uit huur, beide acties uit
wanprestatie. In het Romeinse recht hebben de acties steeds de naam van de overeenkomst.

Ditzelfde geldt voor de onrechtmatige daden. Omdat er altijd maar één formula van toepassing
was, moest de Romeinse jurist zich steeds afvragen welke overeenkomst hij zou kiezen. In het
Romeinse recht heeft elke overeenkomst haar eigen actie, bij bijvoorbeeld wanprestatie is een
actie uit koop een andere dan een actie uit huur.
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Onbenoemde overeenkomsten
Onbenoemde overeenkomsten of innominaatcontracten waren overeenkomsten die niet
genoemd zijn in de traditionele opsomming van overeenkomsten. De innominaatcontracten zijn
te verdelen in vijf groepen:

1. Afspraken waarbij men aan een ander gratis gebruik toestaat, dat te allen tijde kan
worden herroepen (bruikleen);

2. Afspraken waarbij eigendom wordt overgedragen en waarbij de wederpartij eveneens
toezegt een zaak te zullen leveren (ruil);

3. Afspraken waarbij de ene partij een zaak levert en de wederpartij toezegt iets te zullen
doen;

4. Afspraken waarbij de ene partij iets doet en de wederpartij een zaak levert;
5. Afspraken waarbij iemand iets doet, opdat de wederpartij ook iets doet.

Binnen het kader van deze vijf groepen zijn ontelbare overeenkomsten denkbaar. Vele vormen
van overeenkomst kunnen onder deze vijf groepen worden ondergebracht. Innominaat-
contracten krijgen pas rechtsgevolg door de prestatie van één van de partijen. Een enkele
afspraak heeft geen rechtsgevolg. Door de prestatie van de een, ontstaat de verplichting van de
wederpartij om te presteren. Er ontstaat dus slechts één verbintenis: de verplichting van de
wederpartij om te presteren. Het innominaatcontract is geen wederkerige overeenkomst.
Innominaatcontracten worden ook wel reële overeenkomsten genoemd. Wanneer de
wederpartij niet presteert, pleegt zij wanprestatie. De partij die gepresteerd heeft kan dan de
actie uit het innominaatcontract instellen. Daarmee wordt een actie tot nakoming ingesteld,
die leidt tot schadevergoeding. Daarnaast kan de eigen prestatie worden teruggevorderd met
een condictio. Condicties zijn persoonlijke acties die zijn gebaseerd op het feit dat een ander
ongerechtvaardigd is verrijkt.

Benoemde overeenkomsten
De verbintenissen met een eigen naam zijn de reële, verbale en consensuele overeenkomsten.
Het onderscheid heeft te maken met het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. Bij
de Romeinen kwamen consensuele overeenkomsten tot stand op het moment van de
wilsovereenstemming. Consensuele overeenkomsten zijn koop, huur, maatschap en lastgeving.
Bij de reële overeenkomsten was de handeling van de partijen beslissend. Deze handeling
bestond uit overhandiging en ontvangst.

Reële overeenkomsten zijn verbruiklening, bruiklening, bewaargeving en vuistpandgeving. Bij
verbale contracten waren de bewoordingen in de vorm van vraag en antwoord beslissend. Een
verbale overeenkomst is de stipulatie.

Reële overeenkomsten
Reële overeenkomsten komen tot stand door een handeling van de partijen en dus niet door een
wilsovereenstemming. De verbruiklening bestaat uit het in eigendom overdragen van een
hoeveelheid vervangbare zaken aan de wederpartij, die zich verbindt een gelijke hoeveelheid
zaken van dezelfde soort terug te geven. Er ontstaat dus slechts één verbintenis, die tot het
teruggeven van andere gelijksoortige zaken. Het is een overeenkomst van streng recht. Daarom
verbond het de schuldenaar nooit tot teruggave van meer dan hij ontvangen had. Er kon dus
nooit rente gevorderd worden. Wanneer de schuldeiser rente wilde bedingen, moest hij dit doen
door middel van een afzonderlijke stipulatie.
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Bruiklening
Bruiklening, bewaargeving en vuistpandgeving worden gerekend tot de onvolmaakt
wederkerige overeenkomsten. Er ontstaat dan in ieder geval één verbintenis ten laste van de in
bruikleennemer, de bewaarnemer en de vuistpandhouder. Daarnaast kan er ook een verbintenis
ontstaan en laste van de in bruikleengever, de bewaargever en de vuistpandgever. Echter, dit
hoeft niet. Ook de onvolmaakt wederkerige overeenkomsten worden beheerst door de
redelijkheid en de billijkheid. De overeenkomst van bruikleen schept voor de in bruikleennemer
de verplichting na verloop van tijd dezelfde zaak weer terug te geven. Bruikleen is altijd om niet.

Bewaargeving
Bij bewaargeving wordt een zaak aan iemand in bewaring gegeven. Diegene is gehouden
dezelfde zaak terug te geven. Ook de bewaargeving is in beginsel om niet en wordt beheerst
door de redelijkheid en billijkheid. Bij verbruiklening kon geen rente worden gevraagd, bij
bewaargeving wel. De redelijkheid en billijkheid kon hier wel rentevergoeding omvatten. De
bewaarnemer moest wel dezelfde zaken die hij had ontvangen teruggeven. Daarom kwam men
tot een constructie van bewaargeving van geld, waarbij niet dezelfde munten, maar hetzelfde
bedrag terug moest worden gegeven. Dit was nauwelijks te onderscheiden van verbruiklening,
maar wel vatbaar voor een rentebeding.

Vuistpandgeving
Voor de pandgever zijn er meerdere mogelijkheden om de in pand gegeven zaak op te eisen
nadat de schuld is afgelost. Ten eerste heeft hij de revindicatie. Hij moet dan wel bewijzen dat hij
eigenaar van de zaak is. De actie uit pandovereenkomst is makkelijker. Je hoeft dan alleen het
bestaan van de pandovereenkomst te bewijzen. In het geval van faillissement van de
vuistpandhouder ben je wel slechts concurrent crediteur. De pandhouder heeft de actio
Serviana tot zijn beschikking en kan onderhouds- of herstelkosten vorderen door de
persoonlijke actie uit pandovereenkomst.

Verbale overeenkomsten
Verbale overeenkomsten kwamen tot stand door een mondelinge vraag en een mondeling
antwoord. Het uitspreken van vraag en antwoord schiep de verbintenis tot levering van de zaak.
De belangrijkste verbale overeenkomst is de stipulatio. Hieruit vloeide altijd maar één
verbintenis voort. Wanneer men een tegenprestatie wilde bedingen, moest dit gebeuren door
een afzonderlijke stipulatie. De eenzijdigheid zorgde ervoor dat de rechtsverhouding niet werd
beheerst door redelijkheid en billijkheid, maar werd beoordeeld naar streng recht. De
schuldenaar was verplicht precies uit te voeren wat hij had beloofd.

De stipulatie kon iedere denkbare inhoud hebben. Hiermee werden dan ook eigenlijk de nadelen
van een gesloten stelsel van overeenkomsten opgeheven. Een grote beperking van de stipulatio
was dat partijen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats samen moesten komen. Ze moesten
kunnen spreken en elkaar kunnen begrijpen. De schuldeiser moest in een eventuele
rechtsvordering kunnen bewijzen dat een geldige stipulatio had plaatsgevonden. Dit kon hij doen
door een schuldbekentenis, waarin de schuldenaar verklaarde dat aan de vereiste vormen was
voldaan.
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Boetebeding en arbitragebeding
Het boetebeding was een toepassing van de stipulatie. Daarbij werd een geldsom bedongen die
in geval van wanprestatie door de schuldenaar zou worden betaald. Dit is een extra aansporing
tot nakoming. Bovendien is het meteen duidelijk welk bedrag er moet worden betaald in het
geval van wanprestatie. De hoogte van schadevergoeding moest immers altijd door een
schattingsgeding worden bepaald. Het boetebeding bood ook mogelijkheid om afspraken die
niet afdwingbaar waren, toch rechtsgevolg te geven. Ook de arbitrageovereenkomst was een
toepassing van de stipulatie. Partijen lieten de beslechting dan over aan een scheidsman. De
uitspraak is geen vonnis en levert geen executoriale titel op. Daarom legden partijen vaak
stipulaties af bij de arbitrageovereenkomst waarin zij beloofden zich aan de uitspraak te zullen
houden.

Stipulatieborgtocht
De borgtocht kwam ook in de vorm van een stipulatie tot stand. Borgtocht schept voor de
schuldeiser een persoonlijk zekerheidsrecht. Dit is, zoals elk zekerheidsrecht, afhankelijk van
de hoofdverbintenis. Bij de borgtocht geeft de schuldenaar niet zelf een extra waarborg, maar
stelt een ander zich garant voor de nakoming van de schuld door de schuldenaar. Deze persoon
verbond zich in een stipulatie tegenover de schuldeiser door hetzelfde te beloven als de
schuldenaar had beloofd of zou beloven. De borgtocht kon aan de hoofdverbintenis voorafgaan
of er op volgen. De borg was naast de hoofdschuldenaar hoofdelijk aansprakelijk. Voorheen kon
de schuldeiser kiezen wie hij als eerste zou aanspreken. Justinianus maakte hier een einde aan.
Alleen wanneer de hoofdschuldenaar niet voldeed aan zijn verplichting kon de borg worden
aangesproken. Wanneer de borg werd betaald door een ander, kreeg hij over het algemeen de
actie uit lastgeving om het door hem betaalde van de hoofdschuldenaar terug te krijgen.
Wanneer er geen rechtsbetrekking tussen de borg en de hoofdschuldenaar bestond, werd het
niet-betalen van de borg beschouwd als een onrechtmatige daad. Ook was het mogelijk dat de
schuldeiser zijn acties tegenover de hoofdschuldenaar overdroeg aan de borg.

Consensuele overeenkomsten
Consensuele overeenkomsten komen tot stand door enkele wilsovereenstemming. Naast koop,
huur, maatschap en lastgeving, is schenking ook een consensuele overeenkomst. Consensuele
overeenkomsten zijn altijd wederkerig en worden dus altijd beheerst door de redelijkheid en
billijkheid.

Koop
De overeenkomst van koop en verkoop is een wederkerige overeenkomst. De koper is verplicht
een zaak te leveren en de verkoper is verplicht de koopprijs te betalen. De prestaties kunnen
door de verkoper worden opgeëist met de actie uit verkoop en door de koper met de actie uit
koop. De koopprijs moet ten eerste bepaalbaar zijn. Daarnaast moet de prijs ook als prijs zijn
bedoeld. Het moet een waarachtige prijs zijn. Ten derde moest de prijs rechtvaardig zijn.
Wanneer de zaak tegen minder dan de helft van de waarde was verkocht, was er sprake van
buitengewone benadeling. De buitengewoon benadeelde kon dan aan de rechter vernietiging
van de verkoop vragen of aanvulling van de koopprijs tot aan de helft van de waarde.
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Levering en vrijwaring tegen uitwinning
De verkoper is ten eerste verplicht tot levering van de verkochte zaak. De verkoper moet aan de
koper het bezit verschaffen. Daarnaast kan het voorkomen dat de verkoper andermans zaak
verkoopt. Wanneer dan de absoluut gerechtigde het bezit opeist, moet de verkoper instaan voor
de schade die de koper lijdt. Dit wordt vrijwaring tegen uitwinning genoemd en is een andere
verplichting van de verkoper. Bovendien moet de verkoper de koper in het proces op diens
verzoek elke ondersteuning geven, zodat de koper zich zo goed mogelijk kan verdedigen. De
vrijwaringsplicht van de verkoper trad slechts in werking indien de koper daadwerkelijk werd
uitgewonnen. In het huidige recht is de verplichting tot vrijwaring wegens uitwinning niet
opgenomen, maar maakt het deel uit van de hoofdverplichting. De koper kan, in tegenstelling tot
het Romeins recht, in actie komen voordat hij wordt uitgewonnen.

Vrijwaring wegens gebreken die verborgen waren
De verkoper moest ook instaan voor feitelijke gebreken die bij het sluiten van de
koopovereenkomst niet aan het licht waren gekomen. De afgeleverde zaak moet beantwoorden
aan de overeenkomst. Deze garantie werd gezien als een onderdeel van de algehele
leveringsverplichting van de verkoper. De regeling van zaaksgebreken is ontwikkeld op de
Romeinse vee- en slavenmarkt en beperkte zich aanvankelijk dan ook tot de gebreken bij de koop
van slaven en dieren op de markt. In het Romeinse recht was de vrijwaringsplicht tegen
verborgen gebreken afzonderlijk geregeld in het edict van de aediel, aan wie handhaving van de
openbare orde was toevertrouwd. Hij vervulde op dit gebied dezelfde functie als de praetor bij
normale bedingen. Bij de verborgen gebreken staat voorop dat het gebrek aanwezig moet zijn
geweest op het ogenblik van het sluiten van de koopovereenkomst. De koper had de keuze uit
twee acties wanneer de zaak bleek te lijden aan een verborgen gebrek. Ten eerste kon hij, tegen
aanbod van teruggave van de zaak, de koopprijs terugvorderen met de actio redhibitoria.
Daarnaast kon hij de zaak behouden en vermindering van de koopprijs vragen met de actio
quanti minoris.

Koop op proef en vervalbeding
Bij de koop werden vaak nevenbedingen afgesproken. Een voorbeeld hiervan is de koop op
proef. De koper bedingt dan dat hij gedurende een bepaalde termijn mag bekijken of de zaak
hem voldoet. Een ander gebruikelijk beding was het vervalbeding. Dit beding geeft de verkoper
het recht de overeenkomst als ongedaan te beschouwen, indien de koopprijs binnen een
bepaalde termijn niet is betaald

Huur en pacht
Ook de overeenkomst van huur en verhuur is een wederkerige overeenkomst. De verhuurder
heeft de verplichting om het genot van een zaak af te staan, de huurder is verplicht daarvoor geld
te betalen. Prestaties kunnen worden afgedwongen met de actie uit verhuur en de actie uit huur.
Ook het verpachten van een stuk grond viel onder dezelfde benaming.

De positie van de pachter was in beginsel dus gelijk aan die van de huurder. Het recht van de
huurder is een persoonlijk recht. Als de verhuurder de zaak vervreemdt, kan de huurder zijn
recht niet handhaven tegenover de verkrijger. De onbeschermdheid van de huurder wordt tot
uitdrukking gebracht in het adagium emptio tollit locatum: koop breekt huur. Tegenwoordig kan
de huurder wel zijn recht handhaven tegen een nieuwe eigenaar.
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Aanneming van werk
Ook overeenkomsten die tegenwoordig de aanneming van werk en de arbeidsovereenkomst
zijn, werden ondergebracht bij de overeenkomst van huur en verhuur. Bij de
arbeidsovereenkomst werd gesproken over de huur en verhuur van diensten. De huur en
verhuur van diensten werd als oneervol voor de arbeider beschouwd. Een aantal gevallen, die
eigenlijk alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst droegen, werden daarom niet tot die
overeenkomst gerekend. De diensten die werden verricht door advocaten, professoren, medici
en notarissen werden niet tot de arbeidsovereenkomst gerekend. Tussen deze personen en hun
cliënten bestond een rechtsbetrekking uit lastgeving.
Zij werkten niet voor loon, maar aanvaardden wel honorarium. Dit bedrag kon zelfs worden
opgeëist in een afzonderlijke buitengewone procedure of worden teruggevorderd met de actie
uit lastgeving.

Vervoersovereenkomsten vielen ook onder de huur en verhuur. Zij konden namelijk worden
beschouwd als aanneming van werk. Wanneer een schip of de lading schade had geleden, droeg
ieder zijn eigen schade. Echter, dit werkte onbillijk wanneer de schipper een deel van het schip of
de lading opzettelijk had opgeofferd om de rest te redden. De eigenaren van het geredde deel
moesten dan meedragen in de veroorzaakte schade. De over de belanghebbenden omgeslagen
schade heet tegenwoordig averij-grosse. De benadeelde ladingeigenaar kon niet rechtstreeks de
schipper aanspreken, omdat er geen contractuele band bestond, maar kon de schipper
aanspreken met de actie uit aanneming van werk. De schipper kon dan vervolgens de
eigenaren van de geredde lading voor hun deel aanspreken met de actio conducti.

Maatschap
Maatschap is de overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden iets in te brengen
met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. De inbreng kan uit geld,
goederen, het gebruik of genot van iets, of uit arbeid bestaan. Het is voldoende dat het voordeel
beoogd is, hier hoeft niet daadwerkelijk sprake van te zijn. De Romeinse maatschap kon een heel
vermogen of enkele onderdelen omvatten. De maatschap wordt vaak aangegaan ten behoeve
van het gezamenlijk uitoefenen van een beroep. De gemaakte winst en het geleden verlies
worden in beginsel gelijk verdeeld, maar er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Een
maatschap waarbij iemand alleen maar deelt in het verlies en niet in de winst, is niet toegestaan.
Een maatschap gaat door de dood van één van de maten of door eenzijdige opzegging van een
maat teniet. De opzegging is alleen geldig wanneer deze niet ontijdig is gedaan. Bij het einde van
de maatschap wordt het ingebrachte gewaardeerd en verdeeld met de scheidings- en
delingsactie. Onderling kan de ene maat de verplichting van de andere maat afdwingen met de
maatschapsactie. Men kan de maatschapsovereenkomst beschouwen als een wederkerige
overeenkomst. Partijen staan met hun rechten en verplichtingen tegenover elkaar. De maatschap
werkt in beginsel slechts tussen partijen en niet tegenover derden. Wanneer één der maten
voor de maatschap iets inkoopt, is alleen hij jegens de verkoper aansprakelijk voor de betaling
van de koopprijs.

Lastgeving
Lastgeving is een overeenkomst waarbij de ene partij (de lasthebber) zich jegens de andere
partij (de lastgever) verbindt in diens opdracht één of meer handelingen te verrichten. Het gaat
hierbij vooral om rechtshandelingen, maar ook feitelijke handelingen kunnen het voorwerp van
lastgeving zijn. De lastgeving geschiedt in beginsel om niet. De lasthebber heeft wel een actie uit
lastgeving tegen de lastgever, ter vergoeding van de onkosten of de schade. De lastgeving is dus
een onvolmaakt wederkerige overeenkomst. De lastgeving eindigt door de volvoering van de
last en door de eenzijdige opzegging of de dood van één van de partijen. Opzegging is alleen
geldig wanneer dit niet ontijdig is gedaan.
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Mandaatborgtocht
Lastgeving werd in het Romeinse recht ook gebruikt om een persoonlijke zekerheid te
verschaffen. Persoonlijke zekerheden konden worden gevestigd in de vorm van borgtocht. Hier
ging vaak een lastgevingsovereenkomst aan vooraf, zodat de schuldeiser de schuldenaar kon
aanspreken. Daarnaast kon met behulp van de overeenkomst van lastgeving een persoonlijk
zekerheidsrecht worden gevestigd. Wanneer de lastgever aan de lasthebber opdracht gaf aan
een derde krediet te verlenen, fungeerde de lastgever als borg ten opzichte van de lasthebber.
Wanneer de derde zijn schuld niet betaalde aan de lasthebber, kon de lasthebber de lastgever
aanspreken met de actio mandati contraria. Een gebrek hieraan was dat er geen zekerheid
bestond voor een bestaande vordering.

Cessiemandaat
De Romeinen waren niet bekend met de overdracht van een vordering, cessie. Je kon alleen een
nieuwe schuldeiser aanstellen door middel van schuldvernieuwing. Hierbij moest de schuldenaar
ook betrokken worden. Bovendien gingen de nevenbedingen bij de verbintenis teniet. Vanwege
de beperkingen van de schuldvernieuwing, hebben de Romeinse juristen het cessiemandaat
bedacht. Dit is lastgeving tot inning. De lastgever machtigde dan de lasthebber een vordering van
de lastgever op een schuldenaar te innen. De lasthebber hoefde het geïnde vervolgens niet af te
dragen aan de lastgever. Dit betekent dus dat deze lastgeving, in tegenstelling tot andere
vormen, in het belang was van de lasthebber.

De positie van de lasthebber was op twee punten kwetsbaar. Ten eerste kon de lastgeving
eenzijdig worden herroepen door de lastgever en ging het teniet door de dood van één der
partijen. Ten tweede bleef de lastgever de bevoegdheid houden om de vordering zelf te innen.
Deze nadelen verdwenen pas wanneer de lasthebber de schuldenaar in rechte had
aangesproken en de procesovereenkomst was bereikt. Dan werd de oude vordering immers
geconsumeerd en vervangen door een nieuwe ten name van de lasthebber.

De positie van de lasthebber is door twee processuele middelen versterkt. Ten eerste kon de
schuldenaar die wist van het cessiemandaat de actie van de lastgever afweren door middel van
de exceptie van onbehoorlijkheid (exceptio doli). Het was dus van groot belang om de
schuldenaar zo snel mogelijk van het cessiemandaat op de hoogte te stellen. Wanneer de
schuldenaar na de mededeling alsnog aan de lastgever betaalde, werd dit als een schenking
beschouwd. De schuldenaar bleef dan aansprakelijk jegens de lasthebber. De exceptio doli hoefde
niet afzonderlijk te worden opgeworpen als de oorspronkelijke schuldverhouding voortkwam uit
een bona fide overeenkomst. Daarnaast werd aan de lasthebber een zelfstandige
opvorderingsactie toegekend, die hij kon instellen onafhankelijk van de dood van of herroeping
door de lastgever. Met deze actie werd de fictie in het leven geroepen dat de lasthebber
zogenaamd schuldeiser was. Aan het cessiemandaat lag een titel ten grondslag, zoals koop,
stipulatie, schenking, legaat van een vordering.

Schenking
De schenking kwam niet voor in de traditionele opsomming van overeenkomsten, omdat dit in
de Instituten van Justinianus niet behandeld werd als overeenkomst. Schenking werd
aanvankelijk eerder gezien als titel van overdracht en verkrijgende verjaring. Voor schenking als
overeenkomst was wilsovereenstemming voldoende. Het was een consensuele overeenkomst
die verplichtte tot levering. Wanneer de schenking een bepaald bedrag overschrijdt, moet zij
worden ingeschreven in een openbaar register.
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Naast de formele schenking bestond de materiële schenking. Dit is de beoogde bevoordeling
van een ander. Naar huidig recht is dit een gift (art. 7:187 BW). Een materiële schenking kwam tot
stand door een overeenkomst van stipulatie. Het hoeft niet door een overeenkomst tot stand te
komen en elke vorm van bevoordeling is mogelijk, waaronder kwijtschelding. Aan een schenking
kan een voorwaarde worden verbonden dat de schenker eerder overlijdt dan de begiftigde
(schenking ter zake des doods).

Rechtmatige daden
Daden die geen rechtshandelingen zijn, hebben geen beoogde rechtsgevolgen. De belangrijkste
groep van rechtshandelingen zijn de onrechtmatige daden, maar er is ook een groep
verbintenissen uit een andere bron dan onrechtmatige daden of overeenkomsten. Gaius noemde
ze verbintenissen uit verschillende oorzaken krachtens een eigen rechtsregel. Justinianus
deelde deze groep op in verbintenissen die ontstonden uit iets wat leek op een overeenkomst en
iets wat leek op een onrechtmatige daad.

Zaakwaarneming
Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond behartigen van het belang
van een ander, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet
geregelde rechtsverhouding te ontlenen (art. 6:198 BW). De rechtsgevolgen van de
zaakwaarneming zijn de verplichting van de zaakwaarnemer op zorgvuldige wijze de
zaakwaarneming voort te zetten en achteraf rekening en verantwoording af te leggen.
Zaakwaarneming is geen verbintenis met het oog op bepaalde rechtsgevolgen. Hierdoor is het
geen rechtshandeling. Degene wiens belangen zijn waargenomen, kan rekening en
verantwoording eisen met de actie uit zaakwaarneming. De zaakwaarnemer kan met een actie
de gemaakte onkosten en eventuele schade vergoed krijgen.

Ongerechtvaardigde verrijking
Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht voor zover dit redelijk is,
diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking (art. 6:212 BW). De actie waarmee
de benadeelde in het Romeinse recht ongerechtvaardigde verrijking kan opvorderen, is de
condictio. Deze vond haar grondslag in de billijkheid. De verrijkingsgronden die aanleiding gaven
tot de condictio waren heel verschillend. De belangrijkste grond van verrijking was de
onverschuldigde betaling. De verrijking kon dan worden teruggevorderd met de actie uit
onverschuldigde betaling (actio indebiti). Voor het slagen van de actie uit onverschuldigde betaling
was dwaling een vereiste. Men moet gemeend hebben tot de prestatie verplicht te zijn geweest.
Deze eis wordt in het huidige recht niet langer gesteld. De actie uit onverschuldigde betaling is
een subsidiaire actie in het Romeinse recht. Zij kon pas worden ingesteld wanneer er een ander
rechtsmiddel ten dienste stond.

Er staat ook een condictie ten dienste aan degene die de prestatie heeft verricht terwijl de
wederpartij haar toezegging niet gestand doet. Het ongerechtvaardigde verrijkte kan dan worden
teruggevorderd met de condictie op grond van een niet verwezenlijkte oorzaak. De
presterende partij kan ook nakoming eisen met de actie uit het onbenoemde contract.

Wanneer iemand op grond van een onzedelijke rechtshandeling iets heeft betaald, kan hij dit
terugvorderen met de condictie wegens een onzedelijke oorzaak. De onzedelijkheid moet liggen
bij de ontvanger van de betaling, bijvoorbeeld in geval van dreiging en afpersing.
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Een bijzondere condictie was de condictie van de bestolene tegen de dief. Dit was bijzonder,
omdat deze de eigenaar ten dienste stond, terwijl de algemene regel is dat de eigenaar juist geen
condictie toekomt zolang hij de beschikking heeft over de revindicatie. Wanneer de gedaagde
niet voldoet aan de eis tot teruggave, zal hij worden veroordeeld tot het vergoeden van eenmaal
de waarde van de zaak. De bestolen eigenaar kon kiezen uit de onrechtmatige daadsactie uit
diefstal, uit de revindicatie en uit de condictie. De revindicatie en de condictie konden niet beiden
worden ingesteld: zij consumeerden elkaar. Wanneer de zaak teniet was gegaan, bleef alleen de
condictie over. Tot slot kende het Romeinse recht de condictie zonder oorzaak. Deze werd met
name gebruikt wanneer een aanvankelijk aanwezige betalingsgrond achteraf wegviel. In deze
condicties werden als rechtsgevallen in de Digesten ondergebracht. De formula’s van al deze
condicties waren hetzelfde voor alle gevallen. Er lag één beginsel aan ten grondslag, namelijk dat
men juridisch iets moest kunnen doen tegen ongegronde verrijking.

Quasi ex delicto
Er waren nog enkele gevallen die de Romeinen zagen als verbintenissen die ontstonden uit iets
wat leek op een overeenkomst. Deze gevallen vielen niet onder de onrechtmatige daad, maar als
het ware onder de onrechtmatige daad, quasi ex delicto. Het eerste geval is dat van de rechter
die schadeplichtig is. In het Romeinse recht was de weigerachtige of knoeiende rechter
schadeplichtig op grond van iets wat op een onrechtmatige daad leek. Een ander geval is de actie
wegens uitgegoten of uitgeworpen stoffen. Wanneer iets uit het raam werd gegooid en er
schade werd toegebracht, moest deze schade worden vergoed als het ware uit onrechtmatige
daad.

Onrechtmatige daden
In de zeer vroege tijden had de overheid de rechtspraak nog niet als een aan haar toekomende
taak opgevat. Toen gold het principe ‘oog om oog, tand om tand’. Ten tijde van de wet van de
twaalf tafelen moest de pleger van een onrechtmatige daad aan het slachtoffer een van
rechtswege vaststaande boete betalen. Dit systeem werd uiteindelijk onhoudbaar. In het
Nederlandse recht hoeft de pleger van de onrechtmatige daad niet meer te betalen dan de
schade. Dit wordt een reipersecutoire actie genoemd. Naar Romeins recht kon men
onafhankelijk daarvan nog een poenale actie instellen, waarmee men een boete kon opeisen.
Door die boete werd het slachtoffer dus verrijkt. De bestolen eigenaar kon zowel een
terugvorderingsactie als een poenale actie uit diefstal instellen. In sommige gevallen konden
schadevergoeding en boete door middel van slechts één actie worden gevorderd. Er was dan
sprake van gemengde acties.

De poenale en gemengde acties waren gebonden aan het leven van de pleger van de
onrechtmatige daad, terwijl de reipersecutoire acties ook konden worden ingesteld tegen diens
erfgenamen. Wanneer de pleger stierf na de procesovereenkomst, werd de poenale verbintenis
vervangen door een voorwaardelijke verbintenis uit het vonnis. Deze vererfde wel. De
erfgenamen van het slachtoffer konden wel een poenale actie instellen.

Noxale acties
Een laatste kenmerk van de poenale en gemengde acties was het noxale karakter. Dit kwam tot
uiting wanneer de onrechtmatige daad was gepleegd door een slaaf of de schade was
veroorzaakt door een dier. De actie moest dan worden ingesteld tegen de eigenaar, slaven en
dieren waren immers geen personen. De eigenaar kon zich van de boete bevrijden door het
eigendom van de slaaf of het dier af te staan aan de wederpartij. In zo’n geval was er dus sprake
van een facultatieve verbintenis. Degene die aangesproken moest worden, was niet hij die
eigenaar was op het moment van de daad, maar degene die eigenaar was op het ogenblik van
het instellen van de poenale actie. Dit werd uitgedrukt in het adagium noxa caput sequitur: de
schade toebrengende handeling volgt de slaaf. De onaangenaam verraste eigenaar kon de
verkoper aanspreken wegens een verborgen gebrek. De aansprakelijkheid eindigde door de
dood van de slaaf of het dier. In het geval van vrijlating was de slaaf zelf aansprakelijk.
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Open en gesloten stelsel
Het Romeinse recht kende enkel nauwkeurig omschreven onrechtmatige daden die limitatief
waren opgesomd. De reden hiervoor was dat het aantal formulas beperkt was. Voorbeelden van
onrechtmatige daden zijn roof met geweld, kwetsing, belediging, diefstal en zaaksbeschadiging.

Diefstal
Diefstal is de bedrieglijke ontvreemding van een zaak. Diefstal in het Romeinse recht omvat
meer gevallen dan onze huidige opvatting van diefstal. Het omvatte namelijk ook verduistering
en het ongeoorloofde gebruik van andermans zaak. Het hoeft bij diefstal niet te gaan om
andermans zaak. De schuldenaar kan bijvoorbeeld de door hem in pand gegeven zaak stiekem
bij de pandhouder wegnemen.
De actie uit diefstal stond niet alleen ter beschikking aan de eigenaar, maar ook aan de houder
die de zaak onder zich heeft krachtens een rechtsverhouding met de eigenaar, zoals de
reparateur of lener. Van ongeoorloofd gebruik was sprake wanneer bijvoorbeeld de
bewaarnemer tegen de wil van de eigenaar met een in bewaring gegeven paard uit rijden ging.
De houders die op zo’n manier misbruik maakten van de zaak, waren niet alleen aansprakelijk
met de actie uit de overeenkomst krachtens welke de zaken aan hen waren afgestaan, maar ook
met de actie uit diefstal. De dief was met de actie uit diefstal aansprakelijk voor het dubbele van
de waarde van de gestolen zaak. Wanneer de dief op heterdaad was betrapt, was hij
aansprakelijk voor het viervoudige. De actie uit diefstal was zuiver poenaal. Onafhankelijk
hiervan kon de revindicatie of merkwaardige condictie worden ingesteld. Dat laatste werd vooral
ingezet wanneer de gestolen zaak onvindbaar of tenietgegaan was. Revindicatie en condictie
kunnen niet tegelijkertijd worden ingesteld.

Zaaksbeschadiging
De lex Aquilia regelde de gehele materie van zaaksbeschadiging opnieuw, waardoor de actie die
eruit voortkwam de algemene actie uit zaaksbeschadiging werd. Onder zaaksbeschadiging werd
materiële schade aan stoffelijke voorwerpen en het doden of verwonden van dieren en slaven
begrepen. De actie uit de lex Aquilia was over het algemeen een gemengde actie. De schade die
vergoed moest worden was de hoogste waarde die de zaak gedurende dertig dagen voorafgaand
aan de onrechtmatige daad had gehad. De actie kon ook noxaal werden gevoerd. De eigenaar
kon afstand doen van de slaaf die beschadiging aan de zaak had toegebracht.

In het Romeinse recht moest er voor een onrechtmatige daad sprake zijn van
onrechtmatigheid. Schade die niet op onrechtmatige wijze was ontstaan, werd niet vergoed.
Wanneer je bijvoorbeeld uit noodweer schade toebrengt, ga je vrijuit. Ook als de overheid schade
toebrengt en daarbij haar bevoegdheid niet overschrijdt, zal geen vergoeding mogelijk zijn. Het
tweede vereiste voor de onrechtmatige daadsactie was schuld. De onrechtmatige daad moest
aan de pleger kunnen worden toegerekend. Tenslotte moest er een causaal verband zijn tussen
de onrechtmatige daad en de toegebrachte schade.

Dierschade
De actie wegens dierschade kan tegen de eigenaar van het dier worden ingesteld en is een
noxale actie. De schade moet zijn veroorzaakt door de woeste aard van het dier en niet door
degene die het dier in toom houdt.
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Nawoord

Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen.

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in
de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd
met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van
onze verschillende producten (tentamentrainingen en samenvattingen)? Bekijk dan onze website!

Werken bij

Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou
kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis,
krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat.
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl

@SlimAcademy.nl

klantenservice@slimacademy.nl

010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy
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