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Stellingen behorende bij J. Giltaij, Mensenrechten in het Romeinse recht?  

1. De ontwikkeling van de mensenrechtenidee en het concept van subjectieve rechten 
zijn innig verbonden. Maar de rechtswetenschap heeft een minstens zo grote rol 
gespeeld in deze ontwikkeling als de theologie.  

2. Uit de lex Rubria en de lex Irnitana blijkt het bestaan van een ‘algemene’ en een 
‘plaatselijke’ rechtsorde in het Romeinse rijk, niet gebaseerd op de juridische status van 
de ingezetene. De Constitutio Antoniniana van 212 AD moet gezien worden in het licht 
van de scheiding tussen deze rechtsordes.  

3. Als een praetor een krenkingsactie verleende bij een excessieve geseling van de slaaf 
met toestemming van de meester duidt dit op een binding aan objectieve maatstaven, 
gerelateerd aan het zien van de slaaf als een persoon in het klassieke Romeinse recht.   

4. De slaaf is erkend als persoon in het Romeinse recht vanaf het vroege Principaat, met 
name in het publieke strafrecht. 

5. Het verlenen van rechtsbescherming, onafhankelijk van de status aan de gelaedeerde, 
staat aan de wieg van zowel de moderne idee van mensenrechten als een concept van 
subjectieve rechten.  

6. Romeinse juristen denken niet in rechtsordes.  

7. Sociale wetenschappen hebben als doel het ‘post hoc’ onderzoeken, de 
geesteswetenschappen het ‘propter hoc’ en de interdisciplinaire wetenschapsbeoefening 
het voorkomen van ‘post hoc, ergo propter hoc’.

8. De voorstellen voor het invoeren van een beurzenstelsel voor promovendi, in plaats 
van een loon in de zin van art. 7:610 BW, dienen getoetst te worden aan het beginsel ‘if it 
ain’t broke, don’t fix it’.   

9. Minimumstraffen werken in principe niet (Rapport –Van Kalmthout/Tak, Ups and 
downs van de minimumstraf, Nijmegen 2003). Het enige valide argument voor het 
invoeren van minimumstraffen (Wetsvooorstel Opstelten/Teeven, 23-3-2011) is met 
betrekking tot grensoverschrijdende delicten in het kader van de harmonisatie van het 
Europese strafrecht onder de Derde Pijler van het EU-verdrag (Kamerstukken II 
2002/03, 29 049, nr. 1, p. 6).

10. De discussie over de SGP-zaak (HR 9-4-2010, NJ 2010, 388) doet vooral concluderen 
dat weinig mensen de arresten van de Hoge Raad daadwerkelijk lezen voordat zij tot 
hun meningsvormende bezigheid overgaan.  

11. De Haviltex-formule geldt ook bij de uitleg van de verzekeringspolis (HR 14-10-2005, 
NJ 2006, 117).
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Woord vooraf 

Bij het voltooien van mijn proefschrift past allereerst een woord van dank aan de Erasmus 
School of Law en de Onderzoeksschool voor de Rechten van de Mens, die mij in de 
gelegenheid gesteld hebben dit proefschrift te schrijven, waaraan ik meer dan vier jaar met 
veel plezier heb mogen werken.  

Ik ben de leden van mijn leescommissie, Mr. Dr. P.C. Kop, Prof. Mr. T. Wallinga en Prof. 
Mr. R. de Lange, zeer erkentelijk voor hun goede opmerkingen. Voorts ben ik veel dank 
verschuldigd aan mijn promotor, Prof. Mr. L.C. Winkel. Verder dank ik mijn collega’s van de 
sectie Rechtsgeschiedenis en de capgroep ARW, in het bijzonder het secretariaat, voor hun 
steun. Daarnaast hebben de medewerkers van de bibliotheken van het Sanders-Instituut, de 
Erasmus Universiteit en verschillende andere (universiteits)bibliotheken mij ontzettend 
geholpen. Graag spreek ik ook mijn waardering uit voor de studenten, promovendi en 
(inmiddels) promoti met wie ik de afgelopen vier jaar alles heb gedaan behalve werken aan 
het proefschrift, op lunchlezingen, borrels en congressen, maar ook in de besturen van de JAR 
en de EPAR, en in de redactie van Ars Aequi.

Een belangrijk gedeelte van het proefschrift is geconcipieerd in het Leopold Wenger-Institut 
van de Ludwig Maximilians-Universität te München. Ik heb hier met een subsidie van de 
DAAD meerdere malen voor lange tijd kunnen verblijven. Graag wil ik Prof. Bürge, Prof. 
Nörr en uiteraard de staf van het instituut zeer hartelijk danken voor hun gastvrijheid. 
Bovendien ben ik veel dank verschuldigd aan Konrad en Rieke Renger voor het verschaffen 
van onderdak in München. Vervolgens heb ik enkele maanden mogen doorbrengen in Rome, 
een verblijf mogelijk gemaakt door het Trustfonds van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Het verblijf in het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome was fenomenaal, met veel dank 
aan Prof. Mr. B.H.  Stolte en de staf van het instituut. Bijzonder veel dank gaat uit aan de 
medewerkers van het Istituto di Diritto Romano ‘Vittorio Scialoja’ van de Università di Roma 
I ‘La Sapienza’, met name Prof. Capogrossi Colognesi, voor de gelegenheid daar te hebben 
mogen werken. Ook dank ik graag Prof. Masi Doria en Prof. Cascione van de Università di 
Napoli ‘Federico II’ voor hun uiterst hartelijke ontvangst in Napels.

De directe aanleiding voor het bezoek aan Rome was om daar met Prof. Giuliano Crifò van 
gedachten te wisselen over het onderwerp. Niet alleen zijn de uitgangspunten van dit 
proefschrift in een belangrijke mate gebaseerd op zijn publicaties over het onderwerp, ook 
hebben onze discussies aanzienlijk geholpen bij het verkrijgen van inzicht in mijn 
probleemstelling, discussies die door hem met een indrukwekkende elegantie, vriendelijkheid 
en toeschietelijkheid gevoerd werden. Helaas is Prof. Crifò onlangs in 2010 overleden. Wij 
zullen over het eindresultaat van dit boek de discussie daarom niet kunnen voortzetten. Ik kan 
slechts hopen eer te hebben gedaan aan zijn werk.

De vertalingen van de juridische bronnen zijn van Spruit c.s., zoals deze in de ‘veelgebruikte 
edities’ worden aangehaald. De vertalingen van de literaire bronnen vervaardigde ik zelf.
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 Inleiding 

a. Vraagstelling en methodebepaling 

De vraagstelling van dit proefschrift kan aldus worden geformuleerd: ‘bestonden er in het 
klassieke Romeinse recht mensenrechten?’. Deze vraag roept talloze deelvragen op. De eerste 
van deze vragen moet zijn: wat kunnen we onder het begrip ‘mensenrechten’ verstaan? Het 
voor de hand liggende antwoord is de rechten vervat in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens van 1948, dan wel in het Europese Verdrag voor de Rechten van de 
Mens van 1950. Het is ook mogelijk terug te gaan naar de Franse ‘Déclaration des Droits de 
l’Homme’ van 1789 of naar de Amerikaanse ‘Bill of Rights’ van 1791, met name gezien de 
universaliteitspretentie in tijd en ruimte van de rechten in beide documenten. Als we nog 
verder teruggaan in de tijd, wordt de vraag problematischer: zouden bijvoorbeeld de Magna 
Charta van 1215 of de Vrede van Westfalen van 1648 gekwalificeerd kunnen worden als 
documenten waarin mensenrechten worden vastgelegd? Uitgangspunt van het onderzoek zijn 
dan ook niet zozeer de ‘mensenrechten’ als wel de ‘mensenrechtenidee’. Het is deze idee die 
ik in dit eerste hoofdstuk nader moet bepalen, voordat ik het klassieke Romeinse recht kan 
gaan onderzoeken. De werkelijke vergelijking met de moderne mensenrechtenidee zal 
bewaard worden voor de conclusie, ook omdat dit het onderzoek zou blootstellen aan het 
gevaar van het ondergeschikt maken van een historische werkelijkheid aan een concept uit het 
heden. Als er op enig moment vóór de conclusie gerefereerd wordt aan de mensenrechten of 
de mensenrechtenidee gebeurt dit expliciet of impliciet met de grootst mogelijke 
omzichtigheid1. Hetzelfde geldt voor termen als iniuria (krenking) of libertas (vrijheid): 
zonder nadere aanduiding worden deze gebruikt zoals deze in de desbetreffende literatuur 
gedefinieerd zijn. Op grond hiervan zouden de eerste vier hoofdstukken het best te lezen zijn 
als één grote probleemstelling, met de conclusie als het mogelijke begin van een antwoord.   

Dit onderzoek wordt vergemakkelijkt doordat enkele vooraanstaande rechtshistorici zich 
recentelijk over dit onderwerp hebben gebogen. Eerst zal ik daarom deze literatuur bespreken 
(b). Ik heb mij hierin enige beperkingen opgelegd, niet zozeer omdat de vele overige literatuur 
over de historie van de mensenrechtenidee niet ter zake zou zijn, juist de literatuur met 
betrekking tot de mensenrechtenidee in het Romeinse recht geeft ons een goed beeld2. 
 Gezien het belangrijke werk van Oestreich moeten we in deze beschouwingen 
betrekken de juridisch humanisten van de 16e en 17e eeuw (c). Volgens Oestreich waren de 
mensenrechten een vinding van de rechtsgeleerden in deze tijd, met name van Hugo de Groot 
(Grotius). Diens bronnen zijn naast de geschriften van filosofen uit de Oudheid en de Laat-
Scholastici3 ook fragmenten van de klassieke Romeinse juristen, overgeleverd via de Digesten 
������������������������������������������������������������
1 Zie p. 18-19; Hoetink, Notions anachroniques, p. 4f.  
2 Bv. Coenraad, Hoor en wederhoor, p. 18-21; Coskun, Cultuur van de mensenrechten, p. 11-17; 

Straumann, Hugo Grotius und die Antike, p. 58-84, p. 162-195 (‘Natürliche subjektive Rechte’); Kop, 
Mens en burger; p. 24-27 over de Oudheid (p. 26): ‘Dit een en ander laat echter onverlet dat in het 
Romeinse recht soms acties voorkomen die zeer gelijken op en betrekking hebben op de materie die 
door sommige grondrechten bestreken wordt. Hierin echter een soort van voorgeschiedenis van 
bepaalde grondrechten te zien lijkt mij teveel op een vorm van anachronistische geschiedbeoefening.’  

3 Bv. Oestreich, Geschichte, p. 34-38; Feenstra, Das Deliktsrecht bei Grotius, p. 431; Blom/Winkel, 
Introduction, p. 3-20; Straumann, Hugo Grotius und die Antike, (bv.) p. 4-5 .  
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en de Instituten van Justinianus uit de 6e eeuw AD. Deze bronnen zouden betrekking kunnen 
hebben op het totstandkomen van een idee van subjectieve rechten, waaraan het ontstaan van 
de mensenrechtenidee ten zeerste verbonden lijkt.       
 De in het eerste hoofdstuk geformuleerde uitgangspunten leiden ertoe dat de volgende 
onderwerpen besproken worden. In het tweede hoofdstuk zal gekeken worden naar 
ontwikkelingen in de rechtspositie van mensen zonder status civitatis, maar met status 
libertatis (vrije niet-burgers), en mensen zonder status civitatis of status libertatis (slaven) in 
het klassieke Romeinse recht. Een in de bronnen veelvoorkomend voorbeeld van een vrije 
niet-burger is de vreemdeling (peregrinus). Van belang voor de rechtspositie van de 
vreemdeling is het ontstaan van het ius gentium in de Romeinse Republiek, en de daarmee 
gepaard gaande instelling van een rechterlijke instantie, speciaal voor deze vreemdelingen 
(praetor peregrinus) (II.a.1). Toegang tot de delictsacties in het klassieke Romeinse recht 
voor vreemdelingen was onder meer verzekerd via een opvallende rechtsfiguur, de formula 
ficticia (II.a.2). Een verregaande maatregel met betrekking tot de rechtsbescherming van 
vreemdelingen is vervolgens de Constitutio Antoniniana van 212 AD (II.a.3), waardoor het 
Romeinse burgerrecht verstrekt werd aan alle ingezetenen van dat rijk. Het belang hiervan, als 
het begin of het einde van een tijdperk, zal in dit hoofdstuk onderwerp van onderzoek zijn. 
 Waar een bescherming in het recht voor vrije niet-burgers nauwelijks controversieel is, 
althans niet sinds 242 v.C., geldt dit niet voor de rechtsbescherming voor slaven. Een 
mogelijke uitzondering hierop is de mogelijkheid van de slaaf zijn vrijheid aan te tonen in een  
vrijlatings- of vrijheidsproces. Aan de ene kant lijkt deze vrijheid te worden begunstigd (favor 
libertatis), aan de andere kant zou de mate van rechtspersoonlijkheid die met de status 
libertatis verbonden is ook beperkt zijn (II.b.1). Daarbij is veelbediscussieerd of er in 
bepaalde periodes juridische beperkingen verbonden waren aan het ‘recht van leven en dood’ 
(ius vitae necisque) van de meester over de slaaf, zoals de nota censoria of de tempelvlucht 
(ad statuam confugere) (II.b.2). Tenslotte zullen we ingaan op de krenking en doodslag van 
slaven, vooral in het kader van de toepassing van de krenkingsactie (actio iniuriarum) en een 
eventuele samenloop met de zaaksbeschadigingsactie (actio legis Aquiliae) (II.b.3). 
Belangrijk hierin is de vraag of en in hoeverre deze delictsacties als rechtsbescherming, 
wellicht zelfs als mensenrechten avant la lettre kunnen worden opgevat.  

Tot dan toe hebben we aspecten van reeds gevoerde discussies met betrekking tot de 
mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse recht besproken. Deze discussies zijn vooral 
gevoerd met betrekking tot de private verhoudingen tussen burger en vrije niet-burger, en 
burger en slaaf. Maar ook van belang lijkt de bescherming van de vrije niet-burger en slaaf in 
het publieke strafrecht. Daarom zullen we in het derde hoofdstuk deze posities onderzoeken, 
te beginnen met de bescherming van de vrije niet-burger door de vervolging op grond van het 
crimen repetundarum. De juridische categorie waaraan in  de opvolgende leges repetundarum 
wordt gerefereerd is de socius (bondgenoot). In dit hoofdstuk wordt een tweedeling gemaakt 
tussen de quaestio de repetundis (III.a.1) en het crimen repetundarum in het kader van de 
cognitio extra ordinem (III.a.2). Vervolgens zullen we aan de hand van de 2e en 3e-eeuwse 
juristengeschriften De iudiciis publicis/De officio proconsulis (III.a.3) en de rescriptenpraktijk 
ten tijde van en na Hadrianus een mogelijke ontwikkeling in de rechtsbescherming van vrije 
niet-burgers schetsen. Een centrale vraag in het onderzoek, zowel in het kader van het 
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privaatrecht als het publieke strafrecht is, of de positie van vrije niet-burgers en slaven in 
zoverre te vergelijken is, dat we in bepaalde perioden een eenduidig idee hierachter kunnen 
vermoeden.           
 Cruciaal voor een dergelijk idee is de kwalificatie van de positie van slaven in het 
publieke strafrecht. Hierover is vooral geschreven vanuit het perspectief van de slaaf als dader 
waarbij met name het Senatus Consultum Cottianum van belang lijkt. Over de precieze 
betekenis van dit Senatus Consultum lopen de meningen uiteen, maar zeker is dat het een 
bepaalde vorm van gelijkschakeling van het publieke strafproces tegen vrije burgers en een 
proces tegen slaven is (III.b.1). Voorts valt te onderscheiden tussen het publieke strafproces 
tegen slaven als daders en de processen met slaven als slachtoffers: buiten de private actio 
legis Aquiliae en de actio iniuriarum lijken ook de rechtsgang van de lex Cornelia de sicariis 
et veneficis bij de dood en misschien de lex Cornelia de iniuriis bij de krenking van een slaaf 
van belang. (III.b.2). Het is duidelijk dat het initiatief voor deze strafrechtelijke processen in 
de eerste plaats bij de meester ligt. De vraag naar het daderschap en het slachtofferschap van 
slaven in het publieke strafrecht geeft directe informatie over de rechtsbescherming in het 
Romeinse (publieke straf)recht voor slaven. Naast de meester kunnen soms 
procesvertegenwoordigers en magistraten ex officio optreden, met name de tresviri capitales 
in de Republiek en de praefectus urbi in het Principaat. Zelfs stuiten wij op een mogelijke 
vorm van initiatief van de slaaf zelf (III.b.3). Het lastige is hoe deze vormen en modaliteiten 
van toegang tot het publieke strafrecht te kwalificeren zijn, zowel voor vrije niet-burgers als 
voor slaven.  

Er zijn twee aanleidingen om de blik vervolgens te richten op de Stoa: ten eerste de met name 
door Oestreich onderbouwde relatie tussen de ontwikkeling van de juridische 
mensenrechtenidee en de wederopleving van de Stoa in de kringen van de juridisch 
humanisten van de 16e en 17e eeuw, en ten tweede de verwijzingen naar de Stoa van de 
moderne romanisten. Het hoofdstuk zal daarom niet zozeer een mogelijke invloed van de Stoa 
op de klassieke Romeinse juristen betreffen, maar eerder een vergelijking zijn tussen de 
resultaten van de voorafgaande hoofdstukken met de bronnen van een overwegend Stoïsch 
karakter uit dezelfde periode. Het hoofdstuk valt uiteen in drie delen: om te beginnen een 
algemeen deel, handelende in de eerste plaats over het begrip natura en over de driedeling ius 
naturale/ius gentium/ius civile in het klassieke Romeinse recht (IV.a). Dit zal worden gevolgd 
door een deel waarin specifiek gekeken wordt naar de rechtspositie van vrije niet-burgers en 
slaven (IV.b). Op grond hiervan zullen daarna drie mogelijke perspectieven voor verder 
onderzoek worden geformuleerd (IV.c). Het geheel zal worden afgesloten met een conclusie, 
waarin een poging zal worden gedaan een antwoord op de hoofdvraagstelling te geven (V).  

b. Rechtshistorische publicaties over de mensenrechtenidee 

De dualiteit van een onderzoek naar een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee in de Oudheid wordt onderstreept door de opname van een tweetal 
artikelen in de ‘Neue Pauly’: één handelende over de voorgeschiedenis en de receptie van de 
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moderne mensenrechtenidee, waarop hieronder verder zal worden ingegaan4, en één met 
betrekking tot een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee in de Oudheid 
zelf5. Het laatste artikel gaat vooral in op de filosofische notie van het natuurrecht als 
verbonden met de menselijke rede en waardigheid, het bestaan van bepaalde binnenstatelijke 
‘grondrechten’ in Athene en Rome en het ontstaan van een boven- of buitenstatelijk recht, 
bijvoorbeeld het oorlogsrecht, waaraan enige universele gelding werd toegekend. In het 
klassieke Romeinse recht zouden we bovendien mogelijke precedenten voor een zekere 
vrijheid van godsdienst en een conflict tussen natuurlijke vrijheid en slavernij kunnen 
vinden6.  Syntheses van deze problematiek specifiek vanuit een romeins-juridisch perspectief 
zijn gemaakt door Talamanca en Crifò7. De auteurs genoemd in hun artikelen zullen als 
uitgangspunt worden genomen voor de bespreking van de bestaande rechtshistorische 
publicaties over de mensenrechtenidee, en dit deel zal worden afgesloten met de beoordeling 
van Talamanca en Crifò van deze auteurs en de methode die zij suggereren ten aanzien van 
een onderzoek naar een voorloper van de idee van de mensenrechten. Voor een bespreking 
van de problematiek buiten het kader van het klassieke Romeinse recht zij verder verwezen 
naar de artikelen van Talamanca en Crifò zelf.  

Crifò vangt aan met een bespreking van het onderzoek van Oestreich. In diens Geschichte der 
Menschenrechten und Grundfreiheiten im Umriß wijdt Oestreich een klein hoofdstuk aan de 
klassieke Oudheid in het algemeen, en de idee in de gedachtewereld van de Romeinen in het 
bijzonder. Volgens Oestreich heeft een voorloper van de mensenrechtenidee slechts in een 
filosofische vorm wortel geschoten in het Romeinse denken, hetgeen met name blijkt uit de 
opvatting van Cicero omtrent het natuurrecht. Oestreich haalt de volgende tekst aan8:  

Cicero, De re publica III,33 (overgeleverd in Lactantius, Divinae Institutiones VI,8,6-9): Est 
quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna, quae 
vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterrat, quae tamen neque probos frustra iubet 
aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque 
derogari aliquid ex hac licet, neque tota obrogari potest, nec vero aut per senatum aut per 
populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres Sextus 
Aelius, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et 
omni tempore una lex et sempiterna et inmutabilis continebit unusque erit communis quasi 
magister et imperator omnium deus: ille legis huius inventor, disceptator, lator; cui qui non 
parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi 
cetera supplicia quae putantur effugerit. 

De juiste rede is namelijk de ware wet, overeen stemmende met de natuur, over allen 
verspreid, onveranderlijk, eeuwig, die tot de plicht aanspoort door te bevelen, die door te 
verbieden afschrikt van het bedrog, die toch niet tevergeefs aan de waardigen appelleert of hen 
afschrikt, hoewel zij tevergeefs de onwaardigen beweegt door haar geboden en verboden. Het 
is heiligschennis deze wet te veranderen, noch is het toegestaan welke inbreuk dan ook op deze 
wet te maken, noch kan zij in haar geheel worden afgeschaft, noch kunnen we werkelijk 

������������������������������������������������������������
4 T. Kammasch/S. Schwarz, Menschenrechte, NP 15.1, 383-391 (2001), met een status quaestionis in 

385-386. 
5 P. Siewert, Menschenrechte, NP 7, 1258-1260 (1999).  
6 Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 2-3, p. 43-48.   
7 Talamanca, L’antichità, p. 41f.; Crifò, Prospettiva, p. 240f.  
8 Oestreich, Geschichte, p. 15-17.  
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middels de senaat of het volk van deze wet afwijken, noch moet er een uitlegger of een tolk als 
Sextus Aelius voor worden gezocht, noch zal er één wet  in Rome zijn, een andere in Athene, 
of een andere nu en een andere later, maar deze ene, eeuwige en onveranderlijke wet zal alle 
volkeren en alle tijden omvatten en er zal één meester en regeerder, als het ware god, gemeen 
zijn aan ons allen: want hij is de uitvinder, beslisser, gever ervan; hij die niet gehoorzaamt, 
ontvlucht zichzelf en in het verachten van de menselijke natuur roept hij over zichzelf de 
zwaarste straffen af, zelfs als hij ontvlucht wat gewoonlijk als straffen gezien wordt.   

In deze tekst zouden we mogelijk een voorloper van de moderne mensenrechtenidee kunnen 
zien: dit wordt gesuggereerd door de rede op te vatten als aan alle mensen gemeen, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van diffusa in omnis en omnes gentes. In dit verband wijst 
Oestreich vooral op het belang van de tekst in de latere ontwikkeling van de 
mensenrechtenidee9. Het probleem in de Romeinse tijd is namelijk, dat deze tekst volgens 
Oestreich nooit echt ingang in het Romeinse recht van de late Republiek of het Principaat zou 
hebben gevonden. Als we kijken naar dit recht, dan zien we dit het duidelijkst in het 
voortbestaan van een grote rechtsongelijkheid: bescherming in het klassieke Romeinse recht 
zou vooral gerelateerd zijn aan status en burgerschap. Oestreich concludeert, dat er geen idee 
gelijksoortig aan de mensenrechten aanwezig was in het klassieke Romeinse recht ondanks 
het bestaan van een mogelijke voorloper van deze idee in de populair-filosofische opvattingen 
in deze tijd10.  

Ook Villey is van mening dat er in elk geval geen juridisch idee als voorloper van de moderne 
mensenrechten in het klassieke Romeinse recht te vinden is. Villey wijst evenzeer op het feit 
dat een natuurrechtsidee in de klassieke Oudheid nooit heeft geleid tot een afschaffing van de 
slavernij11. Maar dit is niet doorslaggevend: er is een zekere ‘morale universaliste’ te vinden 
in de klassieke Oudheid, die ook slaven en vreemdelingen omvatte. Bovendien is deze moraal 
wel degelijk gesanctioneerd, in het ius gentium en door de censor12. Maar bij Villey is vooral 
het niet-bestaan van een notie van subjectieve rechten cruciaal: de klassieke Romeinse 
juristen hebben volgens Villey geen ‘idée subjectiviste du droit’ gekend. Ietwat kort door de 
bocht en in andere woorden geformuleerd stelt Villey dat de term ius bij de klassieke 
Romeinse juristen slechts ‘recht’ in de objectieve zin van het woord betekent, nooit ‘recht’ als 
in ‘ik heb een recht’. Een dergelijke betekenis van het begrip ius wordt volgens Villey voor de 
eerste keer in de Middeleeuwen geformuleerd. Een interessant aspect dat voor Villey 
belangrijk is, maar bij Oestreich onuitgesproken blijft, is een relatie tussen de (latere) 
ontwikkeling van de filosofische mensenrechtenidee en de juridische pendant daarvan13. Een 
idee van mensenrechten zou noodzakelijkerwijs corresponderen met een bepaalde ordening 
van het recht. Anders gezegd is er een ontwikkeling waarneembaar in zowel de idee van 
subjectieve of individuele rechten als de mensenrechtenidee. Villey ziet deze ontwikkeling in 
de werken van William van Ockham, die op zijn beurt Thomas Hobbes beïnvloedde. Volgens 
������������������������������������������������������������
9 Oestreich, Geschichte, p. 17: van belang is verder vooral de band tussen de filosofische en politieke leer 

van Stoïcijnen als Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius in de 1e en 2e eeuw AD.   
10 Oestreich, Geschichte, p. 18.  
11 Villey, Note critique, p. 701: met name zoals dit bij de Stoïcijnen en ‘que de façon métaphorique’ in 

Just. Inst. I,3,1 en I,3,2 te vinden is.   
12 Villey, Note critique, p. 700-701: maar slechts op een economische, sociale en morele manier.  
13 Villey, Note critique, p. 701: als deel van het ius civile.  
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Villey formuleerde Hobbes in de 17e eeuw de eerste versie van de moderne mensenrechten-
idee14.  

Het zwaartepunt in de werken van Oestreich en Villey ligt bij een filosofische component van 
de mensenrechtenidee. Maar Pugliese heeft het probleem van mogelijke aanknopingspunten 
voor een voorgeschiedenis van de mensenrechten fundamenteel anders benaderd. Hij legt in 
twee artikelen juist de nadruk op het positieve recht, en dan vooral het publieke strafrecht. In 
het Romeinse publieke strafrecht identificeert Pugliese bijvoorbeeld twee ontwikkelingen met 
betrekking tot de procesgaranties van de verdachte: in de Republiek bestond er de 
mogelijkheid een provocatio ad populum in te stellen, als het ware een beroep tegen een 
zware straf15. Dit middel stond echter alleen open voor Romeinse burgers en sloot dus vrije 
niet-burgers en slaven uit16. De tweede ontwikkeling signaleert Pugliese als in het dominaat 
het proces door of namens de keizer (cognitio) het accusatoire strafproces (quaestio) volledig 
vervangen heeft: in deze tijd is er, volgens Pugliese, er een systeem van preventieve 
opsluiting en garantiestellingen, niet geheel verschillend van het onze17. Tussen deze twee 
ontwikkelingen zit echter een flinke tijdsspanne, en in deze tijd is er, volgens Pugliese, in de 
context van het publieke strafrecht op een aantal punten sprake van een mogelijke voorloper 
van de moderne mensenrechtenidee. Bepaalde garanties voor Romeinse burgers zoals de 
provocatio bleven na de Republiek en het verdwijnen van de quaestiones nog een lange tijd 
van kracht, de macht van de magistraat lijkt in het klassieke noch het na-klassieke Romeinse 
publiekrecht ongebreideld te zijn geweest18.       

Buiten het strafprocessuele perspectief duidt Pugliese op een aantal rechtsfiguren in 
het klassieke Romeinse publieke strafrecht waarvan de materiële inhoud vergelijkbaar is met 
wat door middel van de moderne mensenrechten beschermd wordt: een ‘diritto alla vita’ door 
een bestraffing van doodslag19, een bescherming van de fysieke integriteit20, en enkele ‘diritti 
politici’21. Pugliese ziet een mogelijk voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het 
ontstaan van een bestraffing door een publiek orgaan van de doodslag in de late Republiek: in 
de koningstijd leidde het doden van een vrij man tot het doden van de dader in de eerste plaats 
door de familie van de gedode persoon zelf, het talio-principe22. In de loop van de Republiek 
������������������������������������������������������������
14 Villey, Note critique, p. 695-696 (1982): ‘On ne manque pas sur ce chapitre de bons ouvrages 

d’éruditions: tel le livre récent de Richard Tuck (Natural rights theories, 1979) et de nombreuses études 
sur l’histoire de la notion de “droit subjectif”: tel qu’il fût d’abord défini par Savigny dans l’Ecole 
historique allemande, le “droit subjectif” est la garantie de la liberté du sujet, comme un sous-produit 
des droits de l’homme. De ces travaux divers j’extrais que cette invention des “droits de l’homme” fut 
une oeuvre de non-juristes. Leur principale origine est théologique.’       

15 Pugliese, Garanzie, p. 609.  
16 Pugliese, Garanzie, p. 612.  
17 Pugliese, Garanzie, p. 612-619.  
18 Zie bv. de lex Iulia de vi publica, volgens welke het doden of martelen van een Romeins burger door 

een magistraat strafbaar was met verbanning (ignis et aquae interdictio: D. 48,6,7; PS. 5,26,1); 
Pugliese, Appunti, p. 66, p. 69. 

19 Pugliese, Appunti, p. 60-67.  
20 Pugliese, Appunti, p. 67-69. 
21 Pugliese, Appunti, p. 70-72: niet, de erkenning van eigendom hoewel hier wel bepaalde parallellen in de 

Oudheid voor zijn; Pugliese, Appunti, p. 72-74. 
22 Pugliese, Appunti, p. 64.  
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gaan bepaalde organen deze taak overnemen23. Hoewel vraagtekens gezet kunnen worden bij 
het subjectieve of individuele karakter van een ‘recht op leven’24, zijn deze organen wel aan 
normen gebonden. De doodstraf werd bijvoorbeeld in de late Republiek in de praktijk niet 
meer aan Romeinse burgers opgelegd25.       
 Eenzelfde ontwikkeling lijkt er in de late Republiek geweest te zijn met betrekking tot 
de bescherming van de fysieke integriteit: waar in de Wet der XII Tafelen (450 v.C.) voorzien 
is in een private krenkingsactie26, lijkt er in de late Republiek ook hiervoor een procedure te 
zijn ontstaan, met gelijksoortige garanties voor Romeinse burgers tegenover de magistratuur 
als bij de bestraffing van doodslag27. In de eerste plaats zag de private actio iniuriarum op de 
bescherming van het individu tegen krenking van de eer en de reputatie, maar volgens 
Pugliese valt dit buiten het gebied van een voorloper van de moderne mensenrechten. Eer en 
reputatie zijn immers geen zaken die door middel van moderne mensenrechtelijke normen 
beschermd worden28. Dit geldt wel voor bepaalde politieke rechten en de bescherming van 
eigendom: de moderne vrijheid zou in de Romeinse Oudheid een belangrijke voorloper in het 
begrip libertas kennen, hetzij als ‘politiek recht’, hetzij als tegenpool van de status van slaaf29. 
Aan de andere kant geeft Pugliese aan dat dergelijke vormen van bescherming vooraleerst 
slechts golden voor Romeinse burgers30, en zelfs binnen deze categorie was er sprake van een 
grote rechtsongelijkheid, waarbij de mate van toegang tot of bescherming in het klassieke 
Romeinse recht afhankelijk was van de status van de persoon in kwestie31.  

Het door Oestreich, Villey en Pugliese behaalde resultaat was een belangrijk uitgangspunt 
voor het in 1996 gehouden congres van de Societé Internationale d’Histoire du Droit de 
l’Antiquité, waarvan in 1998 een bundel verschenen is. Uit deze bundel lichten we de 
artikelen van Gaudemet, Honoré en Robinson. De artikelen van Gaudemet en Honoré lijken 
van bijzonder belang, omdat deze auteurs specifiek ingaan op het natuurrechtsbegrip in 
overgeleverde teksten zoals deze aan bepaalde klassieke Romeinse juristen zijn 
toegeschreven32. Het artikel van Robinson is juist interessant vanwege een nadruk op het 
positieve Romeinse recht. Gaudemet zette al voor 1998 zijn zienswijze met betrekking tot een 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee in de klassieke Oudheid uiteen. In deze stukken 
wordt niet alleen de problematiek betreffende de natuurrechtsidee in de klassieke Oudheid als 
een filosofisch precedent voor de moderne mensenrechtenidee verder uitgediept ten opzichte 
������������������������������������������������������������
23 De quaestores parricidii: Pugliese, Appunti, p. 66. 
24 Pugliese, Appunti, p. 66.  
25 Pugliese, Appunti, p. 67.  
26 De actio iniuriarum, bv. Aulus Gellius 20,1,14, ook gebaseerd op het talio-begrip: Pugliese, Appunti, p. 68.  
27 Op grond van de lex Cornelia de iniuriis: Pugliese, Appunti, p. 69.  
28 Pugliese, Appunti, p. 69.  
29 Bv. Cicero, De re publica I,47 en Tacitus, Historiae 1,1; Pugliese, Appunti, p. 71: ‘La libertà, tutto 

sommato, era garantita dall’osservanza delle leggi, sia da parte degli organi pubblici (magistrate e 
giudici), sia da parte dei singoli cittadini (Cicero, Pro Cluentio 53: ‘legum (…) idcirco omnes servi 
sumus ut liberi esse possimus.’).  

30 Bv. libertas: Pugliese, Appunti, p. 71.  
31  Optimates-populares, honestiores-humiliores etc.: Pugliese, Appunti, p. 74-75.  
32 Gaudemet, Le monde antique, p. 174f.; Honoré, Les droits de l’homme, p. 235f.; Robinson,  Crime and 

punishment, p. 325f.  
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van Oestreich en Villey, maar Gaudemet refereert ook aan specifieke Romeinsrechtelijke 
teksten. Hij behandelt meerdere versies van de natuurrechtsidee, die ontwikkeld zijn in de 
verschillende filosofische scholen in het oude Griekenland. In de ‘perfecte stad’ van Plato 
leven bijvoorbeeld geen slaven, terwijl voor Aristoteles de slavernij aan de ene kant een 
natuurlijk gegeven lijkt, en aan de andere kant rechtens een gevolg is van het oorlogs- en 
buitrecht. Slavernij wordt slechts moreel afgekeurd dan wel als tegennatuurlijk gezien bij 
Sophisten als Alkidamas in de 4e eeuw v.C., en bij de Stoïcijnen, met name Seneca in de 1e 
eeuw AD33. Het tweede punt van Gaudemet betreft de klassieke Romeinse juristen: in 
bepaalde Romeinse juridische teksten lijken wel degelijk gelijksoortige ideeën voor te komen. 
Zo behandelt Gaius in de 2e eeuw AD in zijn Instituten de slaven in het personenrecht, en zien 
we in de 3e eeuw bij Ulpianus, dat alle mensen volgens het natuurrecht vrij geboren zijn34:  

Ulpianus Instituten I, D. 1,1,4: Manumissiones quoque iuris gentium sunt, est autem 
manumissio de manu missio, id est datio libertatis; nam quamdiu quis in servitute est, manui et 
potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. Quae res a iure gentium originem 
sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum 
servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium 
manumissionis, et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera 
esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse 
servi.  

Ook vrijlatingen behoren tot het ius gentium. Vrijlating, manumissio, komt van missio (laten 
gaan) uit de manus (hand), dat wil zeggen verlening van vrijheid. Zolang iemand in slavernij 
verkeert, is hij namelijk onderworpen aan andermans macht en heerschappij: bij zijn vrijlating 
wordt hij van die heerschappij bevrijd. Dit instituut vindt zijn oorsprong in het ius gentium, 
omdat naar natuurrecht allen uiteraard vrij geboren worden en toen de slavernij onbekend was, 
ook de vrijlating niet bekend was. Maar nadat door het ius gentium de slavernij ingang had 
gevonden, is de gunst van de vrijlating gevolgd. En hoewel wij oorspronkelijk met de 
gemeenschappelijke benaming ‘mensen’ werden aangeduid, ontstonden er naar ius gentium 
drie soorten: vrijen, daarmede in tegenstelling slaven, en, als derde soort, vrijgelatenen, dat wil 
zeggen zij die opgehouden hadden slaaf te zijn.                   

Niet alleen slaven zijn blijkbaar toch vanaf een zeker moment op een bepaalde manier erkend 
in het klassieke Romeinse recht, maar ook peregrini (vreemdelingen), als vrije niet-burgers. 
Door het ius gentium, te onderscheiden van het ius civile, gaan volkeren buiten de Romeinse 
grenzen of die zijn overwonnen in de periode tussen de 3e eeuw v.C. en de 2e en 3e eeuw AD 
naast de lokale rechtsorde meer en meer gebruik maken van recht, gesanctioneerd door 
Romeinse juridische instanties35. Het Romeinse burgerschap wordt in deze periode in 
toenemende mate verleend aan deze volkeren en gemeenschappen, beginnend in de periode 
van sociale onrust van de 1e eeuw v.C. en culminerend in de verlening van het Romeinse 
burgerschap aan vrijwel alle vrije personen die binnen het Romeinse rijk leefden. Dit 
gebeurde in 212 AD door keizer Caracalla in de Constitutio Antoniniana36. Gaudemet 
������������������������������������������������������������
33 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 108; Gaudemet, Le monde antique, p. 182. Voor concepten van 

vrijheid en slavernij in Plato, Aristoteles en Alkidamas, zie verder Schrage, Libertas est facultas 
naturalis, p. 24-31.   

34 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 108; Gaudemet, Le monde antique, p. 181-182. Ook met name: 
Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 46.   

35 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109.  
36 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109.  
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relateert deze ontwikkeling als een uitwerking van de natuurrechtsidee aan twee stromingen 
binnen de Griekse filosofie: het individuele ‘humanisme’ van Plato en Aristoteles en hun 
navolgers, en het ‘humanisme’ als kosmopolitisme, de mens als burger van de wereld, van de 
Stoïcijnen37. Beide stromingen zien we bijvoorbeeld terug bij Cicero in De officiis38. Ook 
deze doctrine lijkt volgens Gaudemet een zeker rechtsgevolg gehad te hebben. De term 
humanitas werd bijvoorbeeld gebruikt door de kanselarij van de keizer39. Rechtsbescherming 
op grond van dergelijke principes zou in een bredere zin kunnen zijn geëffectueerd onder de 
lex Cornelia de iniuriis als vorm van persoonlijkheidsbescherming40. Maar een dergelijke 
rechtsbescherming zou alleen verbonden zijn met de status van vrij persoon. In principe is 
bescherming in het klassieke Romeinse recht verbonden met het begrip status: de mate van 
status bepaalt de mate van rechtsbescherming. Bij slaven ontbreekt deze volledig. Volgens 
Gaudemet is daarom een concept van mensenrechten als van nature gegeven niet aanwezig in 
het oude Rome41.    

De bijdrage van Honoré spitst zich toe op de natuurrechtsidee bij de jurist Ulpianus, met als 
uitgangspunten drie zaken van respectievelijk politieke, filosofische en juridische aard die ook 
door Gaudemet genoemd worden: de Constitutio Antoniniana van 212 AD, de erkenning van 
het principe van een natuurlijke gelijkheid van alle mensen zoals die door Stoïcijnen is 
verwoord42 en de uitbreiding van de rechtsbescherming door middel van de actio iniuriarum 
als een rechtsmiddel gericht op de fysieke en morele waardigheid43. Honoré refereert aan de 
moderne vrijheid en gelijkheid, waarbij de vrijheid in de Romeinse tijd reeds een pendant had 
in de favor libertatis. Zoals ook Gaudemet benadrukte heeft in het klassieke Romeinse recht 
een grote rechtsongelijkheid bestaan, vooral met betrekking tot slaven44. Toch lijkt hier in de 
behandeling van slaven een zekere ontwikkeling te hebben gezeten: onder Hadrianus en 
Antoninus Pius moesten meesters die hun slaven al te wreed mishandelden deze verkopen45. 
In de tijd van Ulpianus zien we in een aantal van zijn teksten volgens Honoré bovendien een 
uitbreiding van de reikwijdte van de actio iniuriarum met betrekking tot de fysieke en verbale 
krenking van slaven, met name46: 

Ulpianus Het Edict 77, D. 47,10,15,35: Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret, 
video dominum iniuriarum posse suo nomine: si vero non ad suggilationem domini id fecit, 

������������������������������������������������������������
37 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109-110. 
38 De officiis I,107-115 en I,149: Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 110; Gaudemet, Le monde 

antique, p. 181.  
39 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 110. Humanitas als juridische term zou uit de tijd van 

Justinianus stammen, maar zie recent bijvoorbeeld Wubbe, L’humanitas, p. 249f.  
40 Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 112.  
41 Gaudemet, Le monde antique, p. 182.  
42 Met name Seneca, Epistula  47,10 en De beneficiis III,21,2; III,22,3: Honoré, Les droits de l’homme,   

p. 239, nt. 24.  
43 Honoré, Les droits de l’homme, p. 235.  
44 Honoré, Les droits de l’homme, p. 236.  
45 Respectievelijk Coll. 3,3,1 en Coll. 3,3,2,3/D. 1,6,2, beide opgenomen in boek 8 van Ulpianus, Het 

ambt van gouverneur: Honoré, Les droits de l’homme, p. 237, nt. 15 en 16.  
46 Ook: D. 47,10,9,4; D. 47,10,15,44; en D. 47,10,15,48; Honoré, Les droits de l’homme, p. 237-238, nt. 

17 en 18.  
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ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel 
quaestione fieret: hanc enim et servum sentire palam est.  

Als iemand een slaaf een krenking aangedaan heeft ten einde deze krenking diens meester aan 
te doen, kan mijns inziens de meester ten eigen name de krenkingsactie instellen; maar als hij 
het niet gedaan heeft om de meester te beledigen, mocht de praetor die aan de slaaf zelf 
aangedane krenking niet ongewroken laten, zeker niet als deze heeft bestaan in een afranseling 
of een ondervraging onder tortuur; want het is duidelijk dat ook de slaaf deze krenking gevoeld 
heeft. 

In deze tekst lijkt het erop, dat Ulpianus zegt dat als een derde een slaaf gekrenkt heeft, de 
meester de actio iniuriarum kan instellen, niet alleen op zijn eigen naam, maar ook in naam 
van de slaaf zelf. De actio wordt met andere woorden door de praetor verleend of geweigerd 
door, naast de ernst van het feit, de persoonlijkheid of de waardigheid van de slaaf zelf in 
aanmerking te nemen, hoewel het nog steeds uitsluitend de meester is die al dan niet het 
initiatief tot de actio nemen kan47.         
 Als zodanig is deze uitbreiding volgens Honoré in lijn met enkele andere teksten zoals 
deze aan Ulpianus zijn toegeschreven, niet alleen met betrekking tot de natuurrechtsidee zoals 
verwoord in D. 1,1,448, waaraan hierboven reeds gerefereerd is, maar ook verschillende 
teksten van Ulpianus in een andere context, zoals de economische betrekkingen tussen 
meester en slaaf49. Bovendien lijkt een dergelijk natuurrechtsidee ook voor te komen in een 
andere context bij enkele andere juristen, zoals Florentinus50, Marcianus51 en Tryphoninus52. 
Dit zijn allen juristen, zoals Honoré aangeeft, die bepaalde uit het natuurrecht afkomstige 
oplossingen lijken toe te passen53, een ‘programma’ waarop Ulpianus ook lijkt te duiden in54: 

Instituten 1, D. 1,1,1pr.-1: (pr.) Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris 
descendat, est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et 
aequi. (1) Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi 
notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non 
solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, 
veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.   

(pr.) Wie zich op het recht wil gaan toeleggen, behoort eerst te weten waar het woord ‘recht’ 
vandaan komt. Het is afgeleid van ‘gerechtigheid’. Want, zoals Celsus het zo subtiel 
omschrijft, recht is de kunde van wat goed en billijk is. (1) Terecht zou men ons daarom wel 
priesters kunnen noemen: wij beoefenen immers de gerechtigheid en verkondigen de kennis 
van wat goed en billijk is. Daarbij scheiden wij billijk van onbillijk, en onderscheiden wat 
geoorloofd is van wat dat niet is. Niet alleen door de vrees van straffen, maar ook door de 
prikkel van beloningen streven wij ernaar de mens goed te maken. En zo jagen wij een, als ik 
mij niet vergis, waarachtig en niet bedrieglijk wijsgerig ideaal na.  

������������������������������������������������������������
47 D. 4,5,3,2; D. 47,10,15,44; D. 50,17,22pr.;: Honoré, Les droits de l’homme, p. 238.  
48 Honoré, Les droits de l’homme, p. 239, nt. 25.  
49 D. 15,1,9,7 (nt. 22); D. 28,1,20,7 (nt. 23); D. 50,17,32 (nt. 31): Honoré, Les droits de l’homme, p. 238-

240.  
50 D. 1,5,4,1: Honoré, Les droits de l’homme, p. 239, nt. 28.  
51 D. 40,11,2: Honoré, Les droits de l’homme, p. 239, nt. 30.  
52 D. 12,6,64: Honoré, Les droits de l’homme, p. 240, nt. 34.  
53 Honoré, Les droits de l’homme, p. 240: met de actio iniuriarum als de ‘technique préferée’: Honoré, Les 

droits de l’homme, p. 242.   
54 Honoré, Les droits de l’homme, p. 240-241, nt. 36, nt. 37.  
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Gekoppeld aan de sociale en politieke context en enkele andere maatregelen in het recht in 
dezelfde tijd, zoals de Constitutio Antoniniana, signaleert Honoré een bepaalde 
kosmopolitische en egalitaire tendens in de Severische dynastie en bij Ulpianus55, enigszins 
vergelijkbaar met de moderne mensenrechtenidee56.  

Gemeenschappelijk aan de bijdragen van Gaudemet en Honoré lijkt de gedachte, dat dit niet 
alleen te zien zou moeten zijn in de aanwezigheid van een bepaald concept van natuurrecht, 
maar ook in de rechtsgevolgen die een dergelijk concept gehad zou moeten hebben in het 
positieve recht. Met andere woorden, in plaats van een op de natuurrechtsidee of een mogelijk 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee gebaseerde interpretatie te geven van het 
klassieke Romeinse positieve recht, nemen Gaudemet en Honoré dit positieve recht als 
richtsnoer om te zien of delen hiervan misschien vanuit een bepaald concept of idee dat 
vergelijkbaar zou kunnen zijn met de moderne mensenrechtenidee zouden zijn gemaakt, 
gevormd of geïnterpreteerd. Een dergelijke benadering lijkt ook te zijn gevolgd door 
Robinson, maar dan vanuit het perspectief van de regelgeving van de keizer betreffende het 
publieke strafrecht in de 1e eeuw AD. Ook Robinson benadrukt de rechtsongelijkheid en de 
wreedheid die gepaard ging met de executie van criminelen57. Toch lijken er in elk geval voor 
burgers bepaalde garanties in de quaestiones perpetuae van de late Republiek en het vroege 
Principaat te zijn geweest58. Slaven59 en burgers met een lagere sociale status als mogelijke 
daders werden gewoonlijk voor de tresviri capitales geleid60. Het is de vraag in welke mate er 
bij dit ambt sprake zou zijn van een vorm van rechtspraak61. In dezelfde periode zou vrije 
niet-burgers een bepaalde mate van rechtsbescherming geboden zijn via het crimen 
repetundarum, dat de vervolging na hun ambtstermijn van gouverneurs (proconsules) 
mogelijk maakte62.          
 Dit crimen repetundarum is mede onderwerp geweest van een ander werk met 
betrekking tot een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het oude Rome, namelijk 
dat van Bauman. Bauman stelt hierin dat er voor bepaalde mensenrechten parallellen te 
vinden zijn in het klassieke Romeinse publieke strafrecht, met name in de schending van de 
menselijke persoon en waardigheid63. Hij onderbouwt door de strafrechtelijke praktijk van 
verschillende crimina met begrippen als clementia en humanitas in de literaire bronnen te 
verbinden64. Onder deze crimina is het crimen repetundarum prominent vanwege het feit dat 
hiermee rechtsbescherming aan vrije niet-burgers geboden werd65. Clementia en humanitas 

������������������������������������������������������������
55 Honoré, Les droits de l’homme, p. 241-243.  
56 Honoré, Les droits de l’homme, p. 235-236.   
57 Robinson, Crime and punishment, p. 325-327, p. 329-334.  
58 Zoals de provocatio en de vrijwillige verbanning: Robinson, Crime and punishment, p. 325-328.  
59 Robinson, Crime and punishment, p. 328- 329.  
60 Robinson, Crime and punishment, p. 328.  
61 Robinson, Crime and punishment, p. 328. Vgl. over dit probleem Cascione, Tresviri capitales, p. 85-

116.   
62 Robinson, Crime and punishment, p. 327, p. 329.  
63 Bauman, Human rights, p. 3.  
64 Bauman, Human rights, p. 20-21, p. 32-48, p. 68-71, p. 96-99 .  
65 Bauman, Human rights, p. 51, p. 53-62, p. 63-66, p. 87-95.  
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worden al in de 1e eeuw v.C. geassocieerd met de rechtspleging door of namens de keizer66. 
Baumans conclusie is, dat er argumenten voor en tegen het bestaan van een voorloper van de 
moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse publieke strafrecht te geven zijn. 
Bovendien wordt humanitas niet alleen in de literaire bronnen vermeld, maar ook toegepast in 
de regelgeving van de keizers zoals met betrekking tot het castreren van slaven en als 
argument in de klassieke Romeinse juristengeschriften67. Het voorkomen van slavernij, de 
mishandeling van slaven, ‘racisme’, wrede straffen en genocide spreken volgens Bauman 
anderzijds sterk tegen een toepassing van een algemene mensenrechtelijke theorie in de 
Oudheid68.  

Ook volgens Talamanca is er misschien een filosofisch concept van menselijke gelijkheid is 
geweest in de Oudheid. Maar dit heeft op een ander niveau gewerkt dan als een 
daadwerkelijke bescherming of doorwerking in het recht, wat vooral te zien is in het bestaan 
van de slavernij als rechtsinstituut69. Zelfs als in de filosofie een precedent voor de moderne 
mensenrechtenidee zou kunnen worden aangenomen, zou de afwezigheid van een al dan niet 
filosofisch geïnspireerde, menselijke gelijkheid voor het recht al automatisch leiden tot een 
negatief antwoord op de vraagstelling70. Ditzelfde geldt ook andere technische kenmerken of 
‘redenen voor het bestaan’ van de moderne mensenrechtenidee, zoals de onschendbaarheid en 
onvervreemdbaarheid ervan71. Talamanca stelt dat een onderzoek naar het mogelijke bestaan 
van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee met betrekking tot bepaalde 
rechtsfiguren in het klassieke Romeinse positieve recht in elk geval deze specifieke 
kenmerken zou moeten omvatten72. De kritiek van Talamanca richt zich vervolgens 
voornamelijk op de methodes van onderzoek zoals deze door de hierboven aangehaalde 
auteurs in het bijzonder zijn gevolgd. Toch is het volgens Talamanca mogelijk een methode te 
construeren op grond van het onderzoek van Gaudemet en Honoré. Hoewel bescherming in en 
toegang tot het recht in principe gelieerd lijken aan status en burgerschap, zijn er bepaalde 
tendensen waarneembaar naar naar wat we nu mensenrechten zouden noemen, en wel in de 
meningen van de verschillende klassieke Romeinse juristen73. Concreet noemt Talamanca 
zaken als humanitas, favor libertatis, benignitas en ius naturale, refererend aan de door 
Honoré aangehaalde teksten in het bijzonder74.       
 Maar ook deze teksten lijken hem problematisch. In Florentinus D. 1,5,4,1 zou de 

������������������������������������������������������������
66 Bauman, Human rights, p. 75-76 (f.).  
67 Bauman, Human rights, p. 126-128.  
68 Bauman, Human rights, p. 112-125, p. 127.  
69 Talamanca, L’antichità, p. 44, p. 52-55.  
70 Talamanca, L’antichità, p. 45: ‘A questo proposito, va osservato come sia caratteristica essenziale della 

tutela delle situazioni che rientrano nella categoria dei “diritti dell’uomo” quella di spettare a tutti gli 
uomini indistintamente e di competere loro sulla base minimale costituita dal fatto che si tratti di 
persone umane, senza che siano richieste altre condizioni.’ 

71 Talamanca, L’antichità, p. 45-48.  
72 Talamanca, L’antichità, p. 44.  
73 Talamanca, L’antichità, p. 66.  
74 Talamanca, L’antichità, p. 69-70: D. 1,1,4; D. 1,5,4,1; D. 12,6,64 en D. 40,11,2.   
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betekenis van het ius naturale losstaan van het positieve recht75. Ook bij D. 1,1,4 plaatst 
Talamanca een dergelijke kanttekening. De juridische relevantie voor de door Ulpianus 
gegeven voorbeelden van het ius naturale zou in ieder geval ontbreken76: 

Ulpianus Instituten 1, D. 1,1,1,3:  Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius 
istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari 
nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam 
nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera 
quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.  

Natuurrecht is het recht dat de natuur aan alle wezens heeft bijgebracht: dit recht is namelijk 
niet alleen het menselijk geslacht eigen, maar gemeen aan alle wezens die op aarde of in zee 
het leven zien: ook de vogels hebben er deel aan. Hieruit stamt de band tussen mannetje en 
wijfje die wij huwelijk noemen, hieruit het voortbrengen van kinderen, hieruit hun opvoeding. 
Wij zien immers dat ook de overige wezens, zelfs de wilde dieren, kennis van dit recht wordt 
toegedacht.                

Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gaius formuleert Ulpianus een driedeling tussen ius 
naturale, ius gentium en ius civile, waarbij het rechtsgevolg of de gelding van een recht dat 
van toepassing is op slaven in het positieve recht niet in het ius naturale moet worden 
gezocht, maar in het ius gentium77. Tussen het ius naturale en het ius gentium zou geen 
hiërarchie zijn geweest, slechts een verschil in de werking van bepaalde normen afkomstig uit 
het ius naturale ook op dieren. Toch noemt Talamanca deze fixatie op het positieve recht van 
Ulpianus78 en zijn manier van het hanteren van het ius naturale als concept79 uniek en zonder 
voorganger in het klassieke Romeinse recht, bijzonder zelfs in vergelijking met de niet-
juridische literatuur waarin de slavernij wordt behandeld met betrekking tot een 
natuurrechtconceptie gebaseerd op menselijke gelijkheid80. Overigens is voor Talamanca deze 
tekst niet voldoende om een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee aan te 
nemen81.        

Vervolgens publiceerde Honoré in 2002 een tweede editie van zijn werk over Ulpianus, 
waarin een uitwerking gegeven wordt van zijn artikel uit 1998. In essentie lijken de gedachten 
en argumenten in het werk uit 2002 dezelfde als in het artikel uit 199882. Enkele aspecten van 
������������������������������������������������������������
75 Volgens Talamanca baseerde Florentinus zich op de tweedeling tussen naturalis ratio en ius civile in 

Gaius (Inst. I,1), waarbij naturalis ratio/naturalis facultas met betrekking tot slaven gebruikt wordt in 
de zin van de slaaf als een res nullius, gelijk te stellen met een wild dier en een hostis. De betekenis van 
de natuurlijke vrijheid is dat zij vogelvrij zijn en door iederen in bezit genomen mogen worden (Gai. 
Inst. II,68-69; D. 41,1,5,7): Talamanca, L’antichità, p. 72-75.  

76 Talamanca, L’antichità, p. 76. Vgl. Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 44.   
77 Talamanca, L’antichità, p. 75. Ulpianus lijkt dan ook een onderscheid te hebben gemaakt tussen de 

naturalis libertas van wilde dieren en hostes, en vrijgelaten slaven.  
78 Talamanca, L’antichità, p. 77.  
79 Talamanca, L’antichità, p. 83, p. 87.  
80 Talamanca, L’antichità, p. 88-89: Seneca onderscheidt tussen morele beneficia en het geldende recht, 

een menselijke gelijkheid tussen slaven en vrijen zou alleen voor de eerste relevant zijn.  
81 Talamanca, L’antichità, p. 88-89: volgens Talamanca lijkt het moderne onderzoek hiernaar vooral 

gebaseerd op een sympathie voor het concept van de mensenrechten als zodanig.  
82 Honoré, Ulpian, p. 76-93 (‘The cosmopolis and human rights´), p. 76: ‘Ulpian’s work was in my view 

rooted in his ideology. The thinking that nourishes it is cosmopolitan and egalitarian. Following on the 
extension of citizenship by the Antonine constitution, he expounds Roman law as a law based on the 
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de problematiek worden hierin uitgediept, in het bijzonder de mogelijke achtergrond van het 
juridische denken van Ulpianus, en de relatie met de politiek en regelgeving van Septimius 
Severus. In het bijzonder de bovengenoemde tekst, waarin het ius naturale zich zou 
uitstrekken over dieren  staat in de weg aan het aannemen van een Stoïsche achtergrond van 
het denken van Ulpianus: de natuurrechtsidee in de Stoa zoals dit aan ons is overgeleverd laat 
expliciet zien dat het natuurrecht of de natuurlijke gerechtigheid in de Stoïsche filosofie 
slechts gelding zou hebben tussen mensen onderling83. Toch stelt Honoré dat de achtergrond 
van het denken van Ulpianus voornamelijk in de Stoa gezocht moet worden: de jurist geeft 
blijk van een gelijksoortige ideologie in zijn concepties van vrijheid en gelijkheid, het leven 
volgens de natuur, de praecepta van deze natuur als toegankelijk via de menselijke rede, het 
bestaan van een gemeenschap waarbinnen alle mensen middels de rede met elkaar 
communiceren en het recht in deze gemeenschap als universeel geldend voor alle mensen84. 
 Hoewel dit ook belangrijke elementen of uitgangspunten lijken van de moderne 
mensenrechtenidee gaat het hem niet zozeer om de mogelijke filosofische achtergrond, maar 
vooral om de eventuele doorwerking van deze achtergrond in het positieve of geldende recht. 
Het zou namelijk slechts via de doorwerking in het positieve recht zijn, dat we in deze 
theoretische concepties een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee kunnen 
waarnemen. Honoré relateert deze uitwerking aan de kosmopolitische en egalitaire tendens 
van de regelgeving van Septimius Severus in het algemeen, culminerend in de Constitutio 
Antoniniana van 212 AD85. In de werken van Ulpianus vindt deze tendens als het ware een 
neerslag in zijn juridische techniek: als het bijvoorbeeld gaat om de interpretatie van het recht 
en het oordelen in individuele gevallen, ligt de nadruk zeer op een argumentatie gebaseerd op 
natura, dan wel naturalis aequitas, het vinden van de meest billijke oplossing met 
inachtneming van de ‘natuur van de zaak’86. Een ander belangrijk aspect van het juridische 
denken van Ulpianus lijkt het bieden van concrete regels aan magistraten in werken als De 
officio proconsulis, met als inhoud het met discretie uitoefenen van de macht en het 
beschermen van de zwakkeren87. Maar het meest in het oog springende juridische instrument 
waarin de door een bepaald kosmopolitisch denken geïnspireerde principes van gelijkheid, 
vrijheid en waardigheid bij Ulpianus hun uitwerking zouden vinden is de favor libertatis88:  
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view that all people are born free and and equal and that all possess dignity. These three values, 
freedom, equality and dignity, are the essential elements of what we now term human rights. Some 
contemporary lawyers shared Ulpian’s views, which in part reflected the Zeitgeist. Others wrote nothing 
that has survived. Ulpian is the first lawyer who can, given the scale of his work and its influence, 
properly count as the pioneer of human rights.’      

83 Ook D. 9,1,1,7; bv. Chrysippus in Cicero, De finibus III,67. Honoré neemt een Neo-Platonische invloed 
op het denken van Ulpianus aan, mogelijk te relateren aan de kring rondom Julia Domna, de vrouw van 
Septimius Severus: Honoré, Ulpian, p. 82 (nt. 58).  

84 Honoré, Ulpian, p. 79-82. Ook: Cicero, De finibus IV,14 (p. 80, nt, 36); Marcus Aurelius, ��� ����
�	
���IV,4; Cicero, De legibus I,33 (p. 80, nt. 38); en Chrysippus in Marcianus D. 1,3,2 (p. 81, nt. 
41).   

85 Honoré, Ulpian, p. 84-85.  
86 Honoré, Ulpian, p. 79 (nt. 30 en 31), p. 92-93.  
87 Honoré, Ulpian, p. 83, p. 89: bv. D. 1,16,9,5.   
88 Honoré, Ulpian, p. 86 (nt. 88): ook D. 38,2,1pr. en D. 43,29,3,9.   
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Ulpianus Fideïcommissen 5, D. 40,5,24,10: Si quis servo pignerato directam libertatem dederit, 
licet videtur iure suptili inutiliter reliquisse, attamen quasi et fideicommisaria libertate relicta 
servus petere potest, ut ex fidecommisso liber fiat: favor enim libertatis suadet, ut 
interpretemur et ad libertatis petitionem procedere testamenti verba, quasi ex fideicommisso 
fuerat servus liber esse iussus: nec enim ignotum est, quod multa contra iuris rigorem pro 
libertate sint constituta.  

Als iemand aan zijn in pand gegeven slaaf rechtstreeks de vrijheid heeft verleend, kan die 
slaaf, ook al wordt deze vrijheid bij een strenge toepassing van het recht geacht niet 
rechtsgeldig nagelaten te zijn, toch zijn vrijheid opeisen, als ware zij hem ook bij fideïcommis 
verleend; want het principe van begunstiging van de vrijheid brengt ons ertoe de woorden van 
het testament zo te interpreteren dat zij ook het opeisen van de vrijheid mogelijk maken, als 
ware bij fideïcommis bepaald dat de slaaf vrij zou zijn. Het is immers niet onbekend dat ter 
begunstiging van de vrijheid vele regels in het leven geroepen zijn die tegen de strengheid van 
het [bestaande] recht ingaan.   

Hetzelfde geldt voor de toepassing van de actio iniuriarum89. Zo lijkt er een bepaalde 
erkenning te zijn ontstaan van de persoonlijkheid van de slaaf90. De argumentatie van Honoré 
roept een tweetal belangrijke vragen op: als we een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee kunnen vermoeden in het recht van de tijd van de Severi, is dit dan een 
idee afkomstig van de keizer zelf of kunnen we dit herleiden tot de opvatting van één of meer 
individuele juristen uit zijn omgeving? Gezien het door Honoré aangegeven voortbouwen van 
Ulpianus op bestaande rechtsinstituties zou er bovendien al v��r de Severische tijd een 
dergelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse recht 
aanwezig zijn geweest.  

Maar dit impliceert dat deze noties in de geschriften van Ulpianus ook daadwerkelijk als 
mogelijke voorloper van de moderne, juridische mensenrechtenrechtenidee gezien zouden 
kunnen worden. Met inachtneming van de kritiek van Talamanca moet een onderzoek 
hiernaar een synthese behelzen van de argumenten van alle bovengenoemde auteurs. Een 
poging daartoe is gedaan door Crifò. Hij geeft aan dat er vanuit een mensenrechtelijk 
perspectief enkele interessante rechtsfiguren in het Romeinse recht bestaan, die het bestuderen 
waard zijn91. Het kernprobleem bestaat dan hieruit, dat aan de ene kant het onderzoek hiernaar 
vanuit een mensenrechtelijk perspectief het risico van anachronistisch denken meebrengt, 
maar aan de andere kant het te simplistisch zou zijn om te stellen dat er geen voorloper in de 
Oudheid zou zijn geweest voor de idee van de mensenrechtenidee zoals deze in de 18e eeuw is 
geformuleerd. Het is mogelijk dat de zaak zou hebben bestaan, zonder dat deze als zodanig is 
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89 Honoré, Ulpian, p. 84-85. De verbinding tussen de actio iniuriarum met de moderne, juridische 

mensenrechtenidee wordt door Honoré daarbij vooral gemaakt op grond van D. 43,20,1,43, waarin de 
krenkingsactie van toepassing is met betrekking tot degenen die anderen ervan weerhouden gemene 
goederen te gebruiken; Honoré, Ulpian, p. 90: ‘The action for wrongs is therefore the legal technique 
for vindicating human rights so far as they were recognized in Ulpian’s time.’ 

90 Honoré, Ulpian, p. 86-87: ´By Ulpian’s time, however, and in his work, the personality and dignity of a 
slave (persona servi) has come to be recognized, at least to a limited extent´, bijvoorbeeld in D. 1,6,2 en 
D. 1,12,1,8, die reeds rescripten van Hadrianus en Antoninus Pius weergegeven. Zie verder:                 
D. 15,1,9,7; D. 47,10,9,4; D. 47,10,15,34; D. 47,10,15,35; D. 47,10,15,43; 47,10,15,44; en D. 
47,10,15,48. 

91 Crifò, Prospettiva, p. 249-251: onder meer het burgerschap, het asielrecht, de provocatio ad populum en 
de actio iniuriarum.  
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aangeduid92. Het onderzoek hiernaar wordt wel bemoeilijkt doordat de juridische structuur en 
de sociale randvoorwaarden van de Romeinen pertinent anders zijn geweest, het bestaan van 
individuele rechten hangt bijvoorbeeld samen met een de Romeinen onbekende dualiteit 
tussen burger en staat93.  

In dit kader bespreekt Crifò de hierboven aangehaalde auteurs, en brengt daarbij enige 
nuances aan. Oestreich legt bijvoorbeeld veel nadruk op het begrip ‘vrijheid’. Daarom 
weerspreekt voor hem het bestaan van de slavernij categorisch een gelijkheid voor het recht in 
de mate dat er ook gesproken zou kunnen worden van een mogelijke juridische voorloper 
naast een filosofisch precedent voor de moderne mensenrechtenidee. Maar een volledige 
afschaffing lag noch filosofisch, noch juridisch in de rede, en wat dit betreft kan de vraag 
gesteld worden of er meer overeenkomsten in het filosofische en juridische denken van de 
Oudheid zijn dan Oestreich aanneemt94.        
 Hetzelfde geldt in feite voor de argumentatie van Villey: het lijkt ook erg af te hangen 
van de opvatting van Villey zelf wat subjectieve (en daarmee mensen-) rechten zijn waarop 
het onderzoek in het klassieke Romeinse recht gebaseerd wordt. Crifò merkt bijvoorbeeld op 
dat Villey D. 1,1,1 aanhaalt om aan te tonen dat de klassieke Romeinse juristen geen notie 
van een individueel of subjectief recht kenden. Maar de tekst kan ook worden gebruikt om te 
laten zien dat dezelfde juristen een systeem van sociale plichten (officia) gekend hebben dat 
als het ware als een substituut voor de moderne mensenrechtenidee zou kunnen hebben 
gegolden95. De ambivalentie in de interpretatie van bepaalde teksten zou de aanleiding 
geweest zijn voor bijvoorbeeld Pugliese om een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee niet in de eerste plaats in deze teksten te zoeken, maar om als het ware de 
moderne mensenrechten zoals deze in de 18e eeuw geformuleerd zijn te nemen, en te kijken of 
in het klassieke Romeinse recht van een gelijksoortige bescherming sprake is geweest96. 
Zaken als het recht op leven, al dan niet in de vorm van de bestraffing van doodslag, en de 
bescherming tegen fysieke krenking door de actio iniuriarum zouden als voorgangers 
gekwalificeerd kunnen worden. Deze zaken kunnen bovendien gekoppeld worden aan 
bepaalde publiek-strafrechtelijke procedurele garanties zoals de provocatio ad populum en de 
grenzen aan het opleggen van de doodstraf, de regeling van marteling, en een normstelling 
met betrekking tot gevangenschap.         
 Maar een verband met noties als vrijheid en gelijkheid lijkt er vooral gezien de 
slavernij niet te zijn geweest97. Met andere woorden, er ontbreekt niet alleen de aanduiding als 
mensenrechten, maar ook de ideologische connotatie98: toch lijken in het verschuiven van het 
primaat van de rechtsbescherming van het individu naar de gemeenschap in de Republiek 
bepaalde constitutionele mechanismen te zijn ontstaan waarmee met andere middelen 
������������������������������������������������������������
92 Crifò, Prospettiva, p. 245-246.   
93 Crifò, Prospettiva, p. 246-247.  
94 Crifò, Prospettiva, p. 241-242.  
95 Zoals ook Honoré stelt; Crifò, Prospettiva, p. 251-252: ‘Ora, tutto questo discorso dipende in sostanza 

da quel che si intende per diritto.’  
96 Crifò, Prospettiva, p. 253-255.  
97 Crifò, Prospettiva, p. 254-255.  
98 Volgens Pugliese: Crifò, Prospettiva, p. 255. 
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hetzelfde doel bereikt werd99, hoewel gericht op ‘de burger’ en niet op ‘de mensheid’100. Van 
groot belang is de verhouding tussen een toegang tot en een bescherming in het recht, die 
fundamenteel verschilde van het moderne recht. Deze mechanismen zouden echter toch op 
belangrijke punten vergeleken kunnen worden met onze moderne subjectieve rechten, zelfs 
onafhankelijk van het procesinitiatief van het individu, namelijk in de mate waarin en wijze 
waarop de justitiële organen aan bepaalde constitutionele normen gehouden waren101.  

Het is het eventuele bestaan van dit ideologische fundament en de koppeling daarvan aan de 
toepassing en de bescherming van het positieve recht buiten het burgerschap op grond 
waarvan Honoré tot een positief102 en Talamanca tot een negatief antwoord103 komt op de 
vraag naar een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke 
Romeinse recht, met referentie aan veelal dezelfde teksten. Op dit vlak moet het onderzoek 
zich dus afspelen. Naar aanleiding van de conclusie van Crifò lijken dan de grenzen van een 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee en daarmee contouren van het onderzoek vorm 
te krijgen: eerst zal gekeken moeten worden naar de relatie tussen ius en subjectief recht aan 
de ene kant104 en de totstandkoming van een theorie van subjectieve rechten en de moderne 
mensenrechtenidee aan de andere kant, zoals Oestreich en Villey gedaan hebben. 
 Vervolgens is uiteraard de positie van slaven in het klassieke Romeinse recht van 
belang. Maar als burgerschap en status cruciaal zijn is volgens Villey, Gaudemet en Bauman 
ook het beschouwen van de sanctionering van een bepaalde algemene moraal via het ius 
gentium en de censor en de uitbreiding van rechtsbescherming over vrije niet-burgers 
(peregrini, socii en dergelijke) wenselijk105. Deze discussie heeft zich voornamelijk 
afgespeeld op het vlak van het privaatrecht. Crifò geeft op grond van Pugliese het belang aan 
van de ontwikkelingen in een meer constitutioneel kader106. Hierin ligt de nadruk op de 
toegang tot en bescherming in het publieke strafrecht, in het bijzonder in het kader van 
doodslag en fysieke krenking betreffende deze groepen. Ook Honoré en Talamanca 
benadrukken de rol van de klassieke Romeinse juristen in de totstandkoming en interpretatie 
hiervan.            
 Tenslotte zal bezien worden of de bevindingen uit deze onderzoeken het resultaat zijn 
van of verbonden kunnnen worden met de filosofische stroming waaraan door verschillende 
auteurs wordt gerefereerd, de Stoa. Hoewel het in de rede ligt de uiterst problematische notie 
van het ius naturale hierbij als uitgangspunt te nemen107, kunnen we ons afvragen of er meer 
aanleidingen zijn tot het nader bekijken van juist deze stroming als het gaat om een mogelijke 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee.  

������������������������������������������������������������
99 Crifò, Prospettiva, p. 255-257: garanties in de strafprocedure zijn direct relevant, zie bv. artikel 6 EVRM.  
100 Crifò, Prospettiva, p. 257-259.  
101 Crifò, Prospettiva, p. 258-259.  
102 Crifò, Prospettiva, p. 261-262.  
103 Crifò, Prospettiva, p. 263-266.  
104 Crifò, Prospettiva, p. 269.  
105 Crifò, Prospettiva, p. 268.  
106 Crifò, Prospettiva, p. 266.  
107 Crifò, Prospettiva, p. 266-267.  
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c. De humanistische conceptie van subjectieve rechten en de mensenrechtenidee 

De overgang van actiones naar subjectieve rechten 

Het is duidelijk dat het bij een onderzoek naar de voorgeschiedenis van de moderne 
mensenrechten gaat om een anachronisme: ‘de’ mensenrechten als zodanig bestonden niet in 
het Romeinse recht. Maar volgens Hoetink is het onderzoek naar een dergelijk anachronisme 
toelaatbaar in een vroeger rechtsstelsel, mits het in een vergelijkbare betekenis en zin gebruikt 
wordt, dat wil zeggen, dat er een bepaald verband bestaat met de manier waarop het begrip in 
het huidige recht gebruikt wordt108. Bijzonder van belang is hierin, dat dit begrip eenzelfde 
doel heeft als in het huidige recht, erop toeziet om te gaan met eenzelfde problematiek, zonder 
dat de historische werkelijkheid van de Oudheid uit het oog verloren wordt109. Maar het is 
precies dit uitgangspunt dat een onderzoek naar de voorgeschiedenis van de 
mensenrechtenidee zo moeilijk maakt110.  

Hoewel zal blijken dat in de bronnen enigszins gelijksoortige termen voorkomen, gebruiken 
we ‘de mensenrechten’ in de eerste plaats als een ordeningsbegrip in navolging van Veen111. 
Een ordeningsbegrip is een begrip dat niet als zodanig in de bronnen voorkomt, maar door mij 
gebruikt wordt om materiaal te ordenen, te begrijpen en verstaanbaar te maken112. Maar dit 
impliceert al dat er iets in de Oudheid is, dat inhoudelijk te vergelijken zou zijn met de 
moderne mensenrechtenidee. Gebleken is dat op het eerste gezicht hiervoor bepaalde 
essentiële elementen ontbreken. De vraag die we dus vervolgens moeten stellen is: in 
hoeverre is het mogelijk van een mensenrechtenidee te spreken in een rechtsorde waarin 
essentiële elementen voor een dergelijke idee ontbreken, zoals een concept van subjectieve 
rechten113?            
 Voordat er binnen dit kader kan worden gekeken naar het klassieke Romeinse recht, 
������������������������������������������������������������
108 Hoetink, Notions anachroniques, p. 4: ’Si l’on ne veut pas les (notions anachroniques, JG) voir, il 

faudrait conclure que partout où nous ne rencontrons pas le mot, la notion ou la chose a fait défaut, a 
manqué. Nous savons tous que cela va trop loin.’ Ook:  Crifò, Prospettiva, p. 246: ‘Ed è altrettanto 
troppo semplice affermare a priori che nell’antichità i diritti dell’uomo erano del tutto ignoti e che 
sarebbero apparsi solo nel XVIII secolo, giacché nel mondo antico possono mancare i nomi ma quel che 
conta è che ci siano le cose.’ 

109 Hoetink, Notions anachroniques, p. 10: ‘Il me semble absolument légitime pour le romaniste de partir 
de quelque conception empruntée au droit moderne pour chercher ce qui en est dans les sources 
romaines (…). Je crois que pour poser les problèmes les notions soi-disant anachroniques sont 
absolument admissibles, tandis qu’elles ne sont certainement pas admissibles quand il s’agit d’expliquer 
de manière psychologique les actions et la conduite des hommes d’autrefois.’; p. 16: ‘D’autre part, elles 
(notions anachroniques, JG) sont, en principe, admises à titre heuristique, pour nous fournir des desseins 
précis, des problèmes à résoudre, des hypothèses de travail à vérifier comme une instigation à chercher 
de ce qu’il en était dans le passé.’    

110 Hoetink, Notions anachroniques, p. 13: ‘Il y a un grand danger à ne porter sur le passé qu’un reflet de la 
lumière du present.’; p. 15: ‘Elle (de geschiedwetenschap, JG) est perpétuellement menacée par deux 
écueils, celui de ne nous donner que des matériaux puisés aux sources auxquels manqué la trame et le 
sens, et celui de nous fournir une trame et un sens qui n’ont pas leur fond dans la réalité historique.’    

111 Veen, Met dank aan Du Perron, p. 14, p. 17, p. 20, p. 24-25: en wel als een analytisch identiteitsbegrip, 
‘iets dat in een ontwikkeling zichzelf blijft’.  

112 Veen, Met dank aan Du Perron, p. 10.  
113 Hoetink, Notions anachroniques, p. 5: ‘Ainsi, les questions de savoir s’ils (de Romeinen, JG) ont connu 

la notion de personnalité morale et celle de droit subjectif sont trop connues pour insister là-dessus.’ 
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moet er dus eerst een element aan dit kader worden toegevoegd. Het lijkt namelijk niet 
voldoende om puur een vergelijking te trekken tussen de inhoud van de moderne 
mensenrechten en bepaalde onderdelen van het klassieke Romeinse recht om de laatste als 
mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee te laten kwalificeren. Onderzocht 
moet worden of het mogelijk is dat deze idee tot stand is gekomen op grond van bepaalde 
noties die ook in Romeinse juridische teksten voorkomen114. Door het schetsen van een 
ontwikkeling kan worden vastgehouden aan een formeel begrip van de mensenrechtenidee, en 
daarmee het gebruik van het anachronisme gerechtvaardigd worden. De discussie over de 
voorgeschiedenis van de moderne mensenrechten heeft zich geconcentreerd rondom de relatie 
tussen een natuurrecht of de natuurlijke rechten, het ontstaan van een concept van subjectieve 
rechten en de moderne mensenrechtenidee115. Voordat op deze discussie enigszins kan 
worden ingegaan, moet eerst kort de achterliggende problematiek worden geschetst.  

In het onderzoeken van de relatie tussen natuurrecht, subjectieve rechten en de moderne 
mensenrechtenidee is als eerste van belang of de notie van de rechten van de mens niet 
onlosmakelijk verbonden is met twee processen: het proces van staatsvorming zoals zich dit 
vanaf de 17e eeuw in praktijk voltrokken heeft en de latere ontwikkeling van een 
internationale rechtsorde met staten als de voornaamste actoren daarin. Zijn mensenrechten 
niet afhankelijk van het bestaan van nationale staten, functionerend in een internationale 
rechtsorde? Wat betreft burgerrechten zijn volgens Mommsen wel degelijk in het Romeinse 
recht bepaalde aanspraken van burgers geformuleerd die gehandhaafd kunnen worden ten 
opzichte van de Romeinse statelijke organisatie116. Hierbij kan gedacht worden aan het 
stemrecht117, maar ook een recht op een naam of het recht op een stuk grond.   
 Maar de manier van rechtsbedeling van de Romeinen is fundamenteel anders. Zij gaan 
namelijk uit van een systeem van actiones, procesmiddelen. Waar tegenwoordig toegang tot 
een rechter in principe een juridisch gegeven is, staat in het bijzonder in het formula-proces 
het krijgen van toegang tot een rechter voorop. Deze toegang wordt al dan niet verleend door 
een magistraat belast met de rechtsbedeling, de praetor. Voordat er überhaupt naar de feiten 
van een zaak gekeken wordt, toetst deze de vordering van een partij op haar juridische 
merites118. De Romeinse juristen gaan er vanuit dat de rechtsorde in een bepaalde casuspositie 
aan iemand de mogelijkheid biedt om door middel van een actio, een proceshandeling, zijn 
pretenties te doen zegevieren. Het subjectieve recht is dus een ondergeschikte reflex van de 
actio119, een verhouding die in ons huidige recht zo goed als andersom is. Bovendien is het 
onderscheid tussen recht in de objectieve en recht in de subjectieve zin theoretisch niet 
uitgewerkt120, hoewel de term ius in het Romeinse recht wel in de subjectieve zin gebruikt 
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114 P. Siewert, Menschenrechte, NP 7, 386- 391 (1999). Siewert noemt bijvoorbeeld D. 1,1,3, Just. Inst. 

I,2,2 en D. 1,5,4. Zie bv. ook: Straumann, Is Modern liberty ancient?, p. 17-25.   
115 P. Siewert, Menschenrechte, NP 7, 384; 386-387 (1999). 
116 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 420-547. Mommsen geeft hier een opsomming van burgerrechten die 

aan vrijgelatenen werden toegekend.  
117 Vgl. Staveley, Greek and Roman voting, p. 190-191.   
118 Kaser, RPR I, p. 223-226. 
119 Kaser, RPR I, p. 225.  
120 Kaser, RPR I, p. 195. 
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wordt121. Het subjectieve recht speelt in de klassieke jurisprudentie simpelweg geen rol, 
systematisch of anderszins, in het bijzonder vanwege het primaat van de actio122.   

Toch zijn het juist deze actiones die de basis zouden vormen voor onze huidige recht in de 
subjectieve zin123. Subjectieve rechten in het moderne Nederlandse recht zijn de aanspraken 
die een individu kan ontlenen aan het objectieve recht. Om te kijken of een systeem van 
actiones zich verdraagt met een idee van mensenrechten moeten we kijken naar wanneer en 
hoe de omslag plaats vindt van een systeem van actiones naar een systeem van subjectieve 
rechten. Dit is omstreden: er zijn auteurs die deze omslag in de Middeleeuwen plaatsen124, er 
zijn auteurs die stellen dat het Romeinse recht al recht in de subjectieve zin heeft gekend125 en 
er zijn auteurs die stellen dat in ieder geval de term subjectief recht als eerste is gebruikt door 
de juridisch humanisten van de 16e eeuw, en dan in het bijzonder Donellus126, of zelfs later127. 
Het zwaartepunt bij alle theorieën ligt op de subjectieve zakelijke rechten, rechten op een zaak 
zoals eigendom128. Noch bij de Romeinen, noch bij de glossatoren komen deze rechtsfiguren, 
de iura in re, volgens Feenstra als technische of systematische notie voor129. Pas bij de 
postglossator Baldus vinden we schijnbaar voor het eerst een uitgewerkte lijst alsmede iets 
wat op een definitie lijkt van verschillende iura realia130. Maar als het gaat om de 
ontwikkeling van het concept door de 17e eeuwse Nederlandse en Duitse schrijvers gaat een 
grote invloed uit van Donellus131. Deze hanteert een concept van dominium dat ons dichter bij 
ons onderwerp brengt. Onder hetgeen Donellus als dominium ziet, de categorie quod vere et 
proprie nostrum est, vallen namelijk ook enkele zogenaamde persoonlijkheidsrechten132.  
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121 M. Kaser, Zum”ius”-Begriff, p. 67-71; Donahue, Ius in the subjective sense, p. 506-530, echter Coing, 

Zur Geschichte, p. 34-36. Coing duidt op het (latere) belang van de definitie van Paulus (D. 1,1,11) van 
ius als facultas et potestas iure tributa: Zur Geschichte, p. 43.  

122 Coing, Subjektives Recht, p. 246.  
123 Bv. Kaser, RPR I, p. 195.   
124 Villey, Droit subjectif, p. 111-126; wat betreft de mensenrechten komt Villey tot dezelfde conclusie: 

‘Guillaume d’Occam a le mérite d’être conscient que ces “droits” ne sont pas exigibles. Mais Dieu les a 
donnés à tous et nul ne peut les abdiquer. Avant la lettre, infers de la loi divine qui est universelle. Déjà 
ce sont des “droits de l’homme’; Villey, Les droits de l’homme, p. 125. Mensenrechten, zoals deze zijn 
verwoord in de ‘Déclarations’ zijn volgens Villey echter een product van de opvatting van Hobbes, 
afgeleid van William van Ockham, en doorgegeven aan Locke; zie bv. Villey, Les droits de l’homme,  
p. 138f.; Tuck, Natural rights theories, p. 23; Nörr, Zur Frage des subjektiven Rechts, p. 201-203.       

125 In ieder geval in de zin dat de bezwaren van Villey daartegen ongegrond zijn; Pugliese, Il problema di 
diritto soggettivo, p. 223-260; Kaser, Zum “ius”-Begriff; p. 67-71; Donahue, Ius in the subjective sense, 
p. 528-530: zie ook Coing, Zur Geschichte, p. 33.  

126 Feenstra, Hugues Doneau, p. 231-243. 
127 Schrage, Actio en subjectief recht, p. 17.  
128 Schrage gaat daarnaast uit van een recht als object van de onrechtmatige daad (en van rechtsmisbruik): 

Actio en subjectief recht, p. 7-17.  
129 Ook: Coing, Zur Geschichte, p. 38-41, maar (p. 41): ‘Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die 

mittelalterliche römische Jurisprudenz parallel zum Aktionensystem ein System von subjektiven 
Rechten entwickelt. Sie versucht auch für die damit gefundenen subjektiven Rechte entsprechende 
Definitionen zu finden.’ 

130 Feenstra, Ius in re, p. 13; ius dominii directi, ius dominii utilis en ius quasi dominii; ius hereditatis; iura 
servitutum realium et personalium; en hypotheca: p. 13-14. 

131 Samen met Johannes Apel; Feenstra, Ius in re, p. 21. 
132 Coing, Zur Geschichte, p. 42f.; Feenstra , Ius in re, p. 20; Coing, Subjektives Recht, p. 251. 
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Persoonlijkheidsrechten bij Donellus en Grotius 

Donellus (1527-1591) was een Franse protestantse jurist. De meest fundamentele biografie 
over hem is geschreven door de 19e eeuwse Nederlander Eyssell133, en daaruit blijkt dat 
Donellus, na Frankrijk in 1572 ontvlucht te zijn, uiteindelijk terechtkwam aan de toen nog 
jonge Universiteit van Leiden. Hij heeft daar acht jaar les gegeven (1579-1587). In zijn 
Commentarii de iure civili systematiseert hij als één van de eerste moderne juristen de stof 
van de Digesten volgens een systeem ontleend aan de Instituten van Justinianus134. In 
navolging van Johannes Apel ligt de nadruk op een tweedeling, namelijk die tussen dominium 
en obligatio. Het personenrecht wordt gereduceerd tot een ‘omstandigheid’, het geding 
(iudicium) verwordt tot een gevolg van de eigendom en de verbintenis135. Het gehele systeem 
van Donellus is toegesneden op het subjectieve recht136: niet het rechtsmiddel staat voorop, 
maar het recht. Maar niet alleen voert Donellus met betrekking tot de subjectieve rechten een 
verregaande systematisering door137, maar schaart onder deze subjectieve rechten ook de 
rechten die een individu op zijn eigen persoon kan hebben. Deze ‘persoonlijkheidsrechten’ 
zijn rechten op: vita (leven), corpus (lichaam), libertas (vrijheid) en existimatio 
(waardigheid)138. Deze systematische gelijkstelling is volledig nieuw ten opzichte van het 
Romeinse recht.  

Daarnaast is van belang dat Donellus van invloed is geweest op de Nederlandse jurist Hugo 
Grotius. Hoewel Grotius wel in Leiden gestudeerd heeft, was hij pas vier jaar oud toen 
Donellus daar in 1587 vertrok. Mogelijk heeft deze invloed zich voltrokken via Vinnius, 
mogelijk heeft Grotius de hand kunnen leggen op Donellus’ collegedictaten139. In ieder geval, 
de invloed van Donellus op Grotius is substantieel: dit blijkt niet alleen als we naar De iure 
belli ac pacis kijken, maar vooral ook uit de Inleidinge tot de Hollandse rechtsgeleerdheid140. 
In dit verband kunnen we drie zaken noemen: allereerst gebruikt Grotius in navolging van 
Donellus een systeem gebaseerd op de Instituten van Justinianus. De Inleidinge is 
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133 Eyssell, Doneau, p. 25-154. Een bibliografie met betrekking tot Donellus geeft onder meer Pfister in 

zijn lemma over Donellus in de Dictionnaire historique des juristes français, p. 256-258.  
134 Eysell, Doneau, p. 222-223; Feenstra, Hugues Doneau, p. 238; Pfister, Doneau, p. 257.  
135 Affolter, Institutionen-system, p. 98. Zie echter Donellus Enucleatus, Tomus I, Liber II, Caput VIII 

(Quid cuiusque fit in personis et rebus): Suum cuiusque duplex: 1. Propriae, quae dominii nostri; iura 
praediorum etc. quae nullum amplius factum requirunt: 2. Effectu iuris, quod debetur (..) et debitum 
recipiens suum consequi dicitur (..). Errant autem qui totius jurisp. summa capita putant dominium et 
obligationem. 1. Quia omittant iudicia 2. Quia infinita nostra, quae non sunt dominii nostri, ut status 
personae, usus rerum factarum, communium etc., possessio bonae fidei, ius pignoris, Emphyt., servit., 
ususfr. (…). 

136 Affolter, Institutionen-system,  p. 100; ‘Das ganze Lehrgebäude von Donell ist nun auf das subjektive 
Recht zugeschnitten; schon der Ausdruck ius nostrum lässt kaum einen Zweifel aufkommen; der letzt 
wird gehoben durch den zweiten Reil des ius nostrum, durch das quod nobis debetur.’ 

137 Hierover recent Avenarius, Historisierung, p. 80-82, met bibliografie.  
138 Zie bv. Affolter, Institutionen-system, p. 98; Herrmann, Schutz der Persönlichkeit, p. 24f; Coing, Zur 

Geschichte, p. 45; Coing, Subjektives Recht, p. 253; Feenstra, Hugues Doneau, p. 242 en zijn 
verwijzingen in noot 33 van dezelfde pagina en dan in het bijzonder Waider, Ars iuris und suum in 
persona ipsa, p. 52-69; en Heise, Einfluss, p. 197 voor de inhoudelijke betekenis van deze termen. 

139 Feenstra, Hugues Doneau, p. 237-238. 
140 Zie bv. Wellschmied, Zur Inleidinge, p. 389-440.  
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bijvoorbeeld ingedeeld in ‘gestaltenisse van personen’, ‘gestaltenisse van zaken’ en 
‘toebehoren’ als corresponderend met de Justiniaanse personae, res, en obligationes141. Maar 
ook bij Grotius ligt de nadruk zeer op een tweedeling tussen het ius in re, het dominium, en 
het ius ad rem, de obligatio142. Bovendien hanteert Grotius een op die van Donellus 
gelijkende scheiding tussen publiek- en privaatrecht143.      
 Het gaat mij echter om de derde invloed van Donellus op Grotius: in de Inleidinge 
worden de ‘zaken’ en ‘toebehoren’ besproken volgens een hiërarchie van persoonlijk-
heidsrechten144, om en nabij hetzelfde rijtje dat Donellus ook geeft. Kijken we bijvoorbeeld 
naar de titel over de ‘beheering’ van zaken, dan blijkt dat de mens een viertal zaken 
‘onwandelbaar’ toebehoort145:  

Inl. II,I,42: Onwandelbare zaken, die iemand zoo toebehooren dat de zelve een ander niet en 
zoude konnen toe-behooren, als een yder sijn leven, lighaem, vryheid, eer146.  

Ook als we kijken naar de verbintenissen komen de persoonlijkheidsrechten terug. Allereerst 
wordt het ‘toebehoren’ onderverdeeld in ‘beheering’ (zakelijke aanspraak, ius in rem) en 
‘inschuld’ (persoonlijke aanspraak, ius in personam)147. (Het onstaan van) ‘Inschuld’ wordt 
op zijn beurt weer onderverdeeld in ‘toezegging’ en ‘onevenheid’. Het is bij deze laatste 
categorie, ‘onevenheid’ of ‘delict’, dat we zien hoe een inbreuk op een persoonlijkheidsrecht 
wordt gesanctioneerd. Het 32e tot en met het 37e deel van Boek III van de Inleidinge bestaan 
uit een algemene bespreking van het begrip ‘misdaed’, alsmede een specifieke bespreking van 
de ‘misdaed tegen ’t leven’ (33), ‘misdaed tegen ’t lichaem’ (34), ‘hoon’ (35), ‘lasteringh’ 
(36) en ‘misdaed tegens goed’ (37). Tot zover kunnen we een analogie aannemen met het 
systeem van Donellus. Deze noemt ook de persoonlijkheidsrechten in relatie tot de 
delicten148: als hij het bijvoorbeeld heeft over het delict iniuria, levert hij commentaar bij het 
Romeinse recht. Toch leest hij ook in dat de actio iniuriarum bijvoorbeeld de 
persoonlijkheidsrechten waardigheid en vrijheid sanctioneert149:  
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141 Feenstra, Hugues Doneau, p. 240.  
142 Affolter, Institutionen-system, p. 114. 
143 Feenstra, Hugues Doneau, p. 240-241.   
144 Eveneens in De iure belli ac pacis: bv. II,XVII,II,1.  
145 Feenstra, Hugues Doneau,  p. 242: ‘Cette énumeration se retrouve au début du deuxième livre de 

l’Inleidinge, dans le passage qui traite des “choses” comme objets de nos différents droits (II,I,41-49). 
Elle rappelle directement celle  qu’on trouve chez Doneau à plusieurs reprises: il reconnaît un droit de 
l’individu sur sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté et son existimatio. Doneau revient sur ces droits 
de l’individu quand il parle des actes illicites qu’il semble considérer également comme des lesions à un 
droit subjectif.’ Evenzozeer in het kader van het delictenrecht bij Grotius: Feenstra, Das Deliktsrecht 
bei Grotius, p. 432-434.  

146 Deze worden achtereenvolgens besproken in Inl. II,I,43-48. 
147 Zie bv. Inl. I,I,8.  
148 In de terminologie van het schema hierboven: een schending van quod vere et proprie nostrum est in 

persona cuiusque wordt gesanctioneerd door quod nobis debeatur ex delicto. Zie bv. Herrmann, Schutz 
der Persönlichkeit, p. 24; deze noemt dit ‘subjectieve rechten in de moderne zin’.  

149 Coing, Zur Geschichte, p. 45; Coing, Subjektives Recht, p 254: ‘So legt er z.B. dar, dass die actio 
iniuriarum sich gegen eine Verletzung des Rechts an der eigenen Person wendet (nt. 17: in Caput 
VIII)’; Herrmann, Schutz der Persönlichkeit, p. 25: ‘Den Schutz der Persönlichkeitsrechte ordnet er 
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Donellus, Commentarii de iure civili (1595) Tomus II, Liber XV, Caput XXIV (de iniuriis): 
Laedi persona intellegitur, cum quid minuitur earum rerum, quas Deus in persona ipsa proprias 
cuiusque esse voluit. Haec in vivente tertia sunt, corpus eiusque; incolumitas, libertas, 
existimatio. Ita sit, ut omnis iniuria sic inferatur, cum aut corpus violatur, aut libertas minuitur, 
aut minuitur existimatio. 

Een persoonlijkheid wordt geacht geschaad te worden, als er iets wordt verminderd van die 
zaken, die God in de persoonlijkheid zelf als eigen voor ieder gewild heeft. Dit zijn er wat 
betreft een levende persoon drie: het lichaam en de onschendbaarheid daarvan, vrijheid en 
waardigheid. Zo komt het dat een krenking zo wordt toegebracht, dat ofwel het lichaam wordt 
mishandeld, ofwel de vrijheid wordt verminderd, ofwel verminderd wordt de waardigheid.   

Het Romeinse recht geeft niet in dergelijke termen aan dat de actio iniuriarum kan worden 
ingesteld op grond van bijvoorbeeld de vermindering van vrijheid of waardigheid. Donellus 
voegt dit element, persoonlijkheidsrechten gerelateerd aan delicten, als het ware toe150.   

Subjectieve rechten als mensenrechten? 

Donellus lijkt zo twee cruciale vernieuwingen ten opzichte van het klassieke Romeinse recht 
te hebben geïntroduceerd: een catalogus van persoonlijkheidsrechten, en deze catalogus als 
een grondslag voor verschillende delictsacties in zijn tijd, met name de actio iniuriarum en de 
actio legis Aquiliae. Grotius lijkt deze twee vernieuwingen zoals we zagen te hebben 
overgenomen, in ieder geval in zijn Inleidinge. Naast deze overeenkomsten tussen Donellus 
en Grotius is er echter ook sprake van in ieder geval één fundamenteel verschil. Grotius gaat 
uit van een natuurrechtelijk systeem. Waar de de persoonlijkheidsrechten bij Donellus 
behoren tot het positieve recht, is de sanctionering van persoonlijkheidsrechten bij Grotius 
‘aengheboren’ en ‘onwandelbaar’. Kijken we bijvoorbeeld naar de Inleidinge:  

Inl. III,IV,32: (…) de verbintenisse tot straffe spruit uit enige wet, ende uit de aangeboren wet 
wel in’t gemeen (…) maar de schuld van wederevening des onevenheids komt uit het 
aangeboren recht, hoewel de zelve schuld nader wordt verklaard bij de burgerwet. 

In zijn Inleidinge bespreekt Grotius niet het Romeinse recht, maar richt zich op het Hollandse 
recht van zijn tijd151. De natuurlijke aanspraken worden als het ware gecodificeerd in het 
Hollandse burgerlijke recht. In theorie zijn deze natuurlijke aanspraken aangeboren en niet 
overdraagbaar152. Dit systeem van natuurrecht en burgerlijk recht is belangrijk voor de 
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dem begriff der iniuria zu (..) den eigentlichen Aufbau des Injurientatbestandes gestaltet er jedoch 
weitgehend unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der von ihm Entwickelten Persönlichkeitsrechte.’ 

150 Feenstra, Hugues Doneau, p. 242; Feenstra, Das Deliktsrecht bei Grotius, p. 432-434. 
151 Wellschmied, Zur Inleidinge, p. 396. 
152 Haggenmacher zet zijn vraagtekens bij het natuurrechtelijke karakter van de persoonlijkheidsrechten in 

de Inleidinge: Haggenmacher, Droits subjectifs et système juridique, p. 91, nt. 3. Dat de 
persoonlijkheidsrechten in De iure belli ac pacis tot het natuurrecht behoren wordt door Haggenmacher 
onderkent. Dit geldt evenzozeer het recht tot bestraffing bij schending ervan: Straumann, Hugo Grotius 
und die Antike: De iure praedae (p. 77) en De iure belli ac pacis (p. 164-165). Wat betreft schade door 
het doden of verwonden van iemand in het natuurrecht: Feenstra, Das Deliktsrecht bei Grotius, p. 436-
439, alhoewel het geval van de verwonding in de Inleiding geregeld is via het inheemse recht. De 
natuurrechtelijke basis van het delictenrecht in de Inleidinge, en daarmee mogelijk de 
persoonlijkheidsrechten als objecten daarvan, is zeer sterk: Wellschmied, Zur Inleidinge, p. 418-419. 
Waar Haggenmacher zich concentreert op de term ‘onwandelbaar’ in de Inleidinge, kan bovendien als 
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ontwikkeling van de moderne mensenrechtenidee153. Zelfs zou het de eerste keer zijn dat er 
zoiets als mensenrechten in de moderne zin zijn geformuleerd: een systeem dat uitgaat van de 
wezenlijke universele morele of rationele gelijkheid en vrijheid van de mens, leidende tot 
rechtsbescherming in het positieve recht154. Hoe de invloed ervan precies loopt, is 
controversieel155, maar het is mogelijk dat na Grotius de subjectieve rechten als het ware via 
twee sporen worden doorgegeven: in de natuurrechtelijke theorieën van de 17e en 18e eeuw, 
en via de privaatrechtelijke codificaties in dezelfde periode. Dit geldt wat betreft de laatste in 
het bijzonder de onrechtmatige daad. Persoonlijkheidsrechten komen dan ook in twee 
gedaantes terug in het moderne recht: ten eerste in een grondwettelijke en mensenrechtelijke 
context, zoals de Franse en Amerikaanse constituties en de op grond daarvan geformuleerde 
mensenrechtelijke verdragen156. Daarnaast loopt een lijn via de ontwikkeling van het leerstuk 
van de onrechtmatige daad in de privaatrechtelijke codificaties van Frankrijk en Duitsland, de 
Code Civil en het Bürgerliches Gesetzbuch157.    

Bij Donellus behoort de hele systematiek, persoonlijkheidsrechten en sanctionerende delicten, 
tot het positieve recht. Voor zover Donellus refereert aan een natuurrecht gebeurt dit op basis 
van Romeinse juridische teksten158. Toch zijn zowel Grotius als Donellus van belang bij het 
formuleren van uitgangspunten voor het onderzoek naar het bestaan naar een voorloper van de 
moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse recht. Beide vertegenwoordigen een 
stadium in de ontwikkeling van deze idee in de moderne tijd. Maar doordat zij zich bij het 
construeren van hun persoonlijkheidsrechten baseren op Romeinse juridische teksten worden 
zij ieder geconfronteerd met een specifiek probleem.     
 Grotius gaat bijvoorbeeld uit van een natuurrecht gebaseerd op de rationele gelijkheid 
van de mens. In theorie zou de schending van persoonlijkheidsrechten dus op gelijke wijze 
voor alle mensen in het positieve recht gesanctioneerd moeten worden, zij zijn immers 
aangeboren. Maar er is discussie over de positie van slaven in het systeem van Grotius. Cairns 
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natuurrechtelijk uitgangspunt voor de persoonlijkheidsrechten in de Inleidinge ook de term 
‘aengeboren’ worden genomen, zoals die in bovenstaande tekst voorkomt.  

153  Oestreich, Geschichte, p. 38; Coing, Subjektives Recht, p. 254-255. Voor de relatie in de ontwikkeling 
tussen persoonlijkheid en mensenrechten: Coing, Zur Geschichte, p. 56-62. 

154 Coing, Subjektives recht, p. 254-255; Straumann, Hugo Grotius und die Antike, p. 77, p. 165.  
155 Donellus direct: Coing, Subjektives Recht, p. 254-255; Waider, Ars iuris und suum in persona ipsa, p. 

61f; Stein, Donellus, p. 451. Via Grotius: Feenstra, Hugues Doneau, p. 238-242; Straumann, Hugo 
Grotius und die Antike, p. 62. Voor de grote invloed van de Inleidinge in het algemeen, zie Feenstra, 
Grocio, p. 605-621. De invloed van Grotius invloed met betrekking tot de delictuele aansprakelijkheid 
op art. 1382 van de Franse Code Civil wordt genoemd op p. 619.   

156 Oestreich, Geschichte, p. 120 wat betreft de Déclaration des droits de l’homme (1789) als basis voor de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Ook: P. Siewert, Menschenrechte, NP 7, 
386 (1999).  

157 Coing, Zur Geschichte, p. 46-56. Bv. artikel 823 BGB (1896) 
158 Zie voor de natuurechtsidee van Donellus: Heise, Einfluss, p. 162-166. Kort gezegd lijkt het dat 

Donellus de driedeling van Ulpianus (D. 1,1,1,2) hanteert, namelijk in ius naturale, ius gentium en ius 
civile. Maar bij nadere bestudering blijkt, dat hij de in feite de tweedeling van Gaius (D. 1,1,9) 
overneemt: ius naturale en ius civile, waarbij het natuurrecht en het volkenrecht elkaar volledig 
overlappen. Dat hij hier expliciet geen verschil in ziet, blijkt uit de Commentarii de iure civili (1595) 
Tomus I, Liber I, Caput VI, (zelfde  problematiek: oa. p. 13, 17-61), p. 14, 11-15: ‘(…) ita, uno genere 
ex duobus in duo alia diviso, fiunt tria quae recta in divisione posuit (…)’; Heise, Einfluss, p. 163, nt. 
470.  



INLEIDING 

�25

wijst erop dat deze positie problematisch is niet alleen voor het natuurrechtsconcept, maar ook 
voor de theorie van subjectieve rechten van Grotius159. Persoonlijkheidsrechten van een slaaf 
lijken zich in het positieve recht te manifesteren als beperkingen van de potestas van de 
meester160. Een dergelijke redenering zou gezien kunnen worden als een poging van Grotius 
om zijn concept van natuurrecht in overeenstemming te brengen met bepaalde Romeinse 
juridische teksten. Als zodanig kan Grotius worden geplaatst in een voor de 
mensenrechtenidee relevante moderne discussie met betrekking tot de verhouding tussen 
natuurrecht en positief recht.          
 Omdat Donellus in zijn systeem vooral het positieve, geldende recht behandelt, speelt 
daarin de dualiteit tussen natuurrecht en positief recht in veel mindere mate dan bij Grotius. 
Toch levert de slavernij ook hierin moeilijkheden op als het gaat om een concept van 
subjectieve rechten. Heeft een slaaf bijvoorbeeld persoonlijkheidsrechten bij Donellus? 
Mogelijk zouden zij van nature deze persoonlijkheidsrechten wel bezitten in een status 
naturalis161. Maar in het positieve recht lijken deze vier rechten, en dan in het bijzonder de 
vrijheid, af te hangen van de status van het individu. Aan slaven komt het recht van vrijheid 
niet toe, dit is voorbehouden aan mensen met een status libertatis. Daarnaast heeft de slaaf 
ook geen vermogensrechten, zoals eigendom162. In een algemene zin is het bestaan van 
persoonlijkheidsrechten bij slaven afhankelijk van de wil van de meester163. De wet schept 
hier een ongelijkheid tussen gelijk geboren mensen164. De natuurrechtsconceptie van Donellus 
en de uitwerking daarvan in een systeem van persoonlijkheidsrechten vertoont dus enige 
gelijkenis met dat van Grotius: ook in de Commentarii ligt de nadruk op beperkingen aan de 
behandeling van de slaaf door zijn meester165.  
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159 Cairns, Stoicism, slavery and law, p. 197-200 verwoordt de relatie tussen slavernij, natuurrecht en 

subjectieve rechten (p. 198-200): ‘Grotius is now considered of great importance in the history of a 
development of a theory of subjective rights. Here he is seen as having drawn much from the Spanish 
scholastics and their revival of a Thomist natural law ultimately derived from Aristotle (…). The 
obvious institution to examine is slavery. From the Stoic point of view slavery was a problem. Stoics 
considered each man to be an aspect of the divine logos; this meant that all men were necessarily 
created equal. The Stoics accordingly regarded slavery as contrary to the law of nature (…) In contrast, 
of course, Aristotle considered some men as slaves by nature (Politics I,2), a view that was later picked 
up by the Thomists (..).’  

160 In De iure belli ac pacis: III,14 (Temperamentum circa captos): Cairns, Stoicism, slavery and law,       
p. 214-216. Voor de Inleidinge: Van Nifterik, Hugo Grotius on ‘slavery’, p. 237-243. Daarnaast kan 
worden geduid op wat Herrmann, Schutz der Persönlichkeit, p. 34-35 stelt: in De iure belli ac pacis 
komt vrijwillige slavernij voor, en Grotius lijkt in de Inleidinge de menselijke waarde ook op andere 
punten veel hoger in te schatten.  

161  Heise, Einfluss, p. 288-289.  
162 Heise, Einfluss, p. 287: ‘Insofern steht der Sklave ausserhalb dessen, was das System von Donellus 

ingesamt als individuelle Rechte aufzeigt.’  
163 Eyssell, Doneau, p. 223-224: zowel voor het behoren tot het privaatrecht als de afhankelijkheid van de 

wil van de meester van de subjectieve rechten; de persoonlijkheidsrechten van Donellus zijn ook niet 
‘onwandelbaar’: Pfister, Doneau, p 257. 

164 Heise, Einfluss, p. 287-288; in casu het ius gentium, maar omdat het ius gentium naturalis ratio is, 
betreft het hier de menselijke natuur; Commentarii de iure civili Liber II, Caput IX: (…) at non est 
servitus contra naturam, si in natura spectamus rationem naturalem.  

165 Vgl. Commentarii de iure civili (1595) Tomus I, Liber II, Caput IX, p. 85, 29-59, p. 86, 1-31.   
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De problematiek rondom de natuurrechtsconceptie van de Romeinse juristen is hierboven al 
aan de orde geweest. Toch geeft juist Donellus ons het uitgangspunt voor een onderzoek naar 
het mogelijke bestaan van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke 
Romeinse recht. Dit heeft te maken met Donellus’ nadruk op het positieve recht en zijn 
conceptie van persoonlijkheidsrechten. Nergens in het Romeinse recht is een catalogus van 
persoonlijkheidsrechten te vinden zoals deze door Donellus wordt geformuleerd166. Hoewel 
enkele auteurs hebben betoogd, dat het Romeinse recht wel degelijk recht in de subjectieve 
zin kent, gaat het hier voornamelijk om recht met betrekking tot zaken167. De innovatie van 
Donellus, fundamenteel voor het moderne concept van subjectieve rechten en de 
mensenrechten, bestaat in het secundair maken van de rechtsgang ten faveure van een direct 
verband tussen eigendom (omvattende onder meer de eigen persoonlijkheid) en het 
rechtsmiddel168. Hoewel de term ius wellicht reeds in het klassieke Romeinse recht in de 
subjectieve zin gebruikt zou kunnen zijn169, zou deze constructie een systematiek impliceren 
die er in dit recht niet geweest zou zijn170. Deze blijkt in ieder geval niet direct uit de 
Digesten. Het ontbreken van een catalogus van persoonlijkheidsrechten in de Digesten is 
daarom een centraal probleem van zijn Commentarii de iure civili171. Maar in hoeverre 
worden de persoonlijkheidsrechten die Donellus als het ware inleest in het Romeinse recht 
daadwerkelijk in dat recht beschermd172?  

Wat betreft het klassieke Romeinse recht hebben wij gewezen op de problematiek rondom de 
ontwikkeling van begrip van de persona. Relevant voor de moderne mensenrechtenidee in 
juridische zin is de interpretatie en vormgeving van dit begrip door Donellus zoals dit door 
Coing en Waider is geanalyseerd173. Het probleem wordt volgens Coing door Donellus 
geformuleerd door aan te geven dat de persona gerelateerd is aan een drietal status, de status 
libertatis, de status civitatis en de status familiae174. Slechts uit kracht van deze status kan in 
rechte worden opgetreden, en de mate waarin een bepaald recht beschermd wordt is 
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166 Affolter, Institutionen-system, p. 101: ‘Wer beim römischen ius personarum darnach sucht, macht sich 

vergebliche Muhe.’  
167 Pugliese, Il problema de diritto soggettivo, p. 223-260; Kaser, Zum “ius”-Begriff, p. 67-7; Donahue, Ius 

in the subjective sense, p. 515-519. 
168 Zelfs geformuleerd als kritiek op Gaius: Coing, Zur Geschichte, p. 44.  
169  Pugliese, Il problema de diritto soggettivo, p. 223-260; Kaser, Zum “ius”-Begriff, p. 67-7; Donahue, 

Ius in the subjective sense, p. 515-519. 
170 Bv. Coing, Zur Geschichte, p. 15-21.  
171 Commentarii de iure civili Liber I, Caput  I, par. 3, 3 (Editie Frankfurt am Main 1589): Primum, cum de 

iure et statu personae quaeritur, constat in persona ipsa pleraque est cuiusque, cuiusmodi sunt vita, 
corporis incolumitas, libertas, existimatio. At haec nusquam ex professo aut aperte in Pandectis tradita 
reperias. Initio quidem certe, ubi maxime conveniebat, minime; Waider, Ars iuris und suum in persona 
ipsa, p. 59; Editie Frankfurt am Main 1595: idem Tomus I, Liber I, Caput I, p. 2, 6-10.  

172 Donellus haalt in het kader van quod vere et proprie nostrum est in persona cuiusque bijvoorbeeld de 
Digestenteksten D. 1,5,4 en D. 50,13,5 aan; Waider, Ars iuris und suum in persona ipsa, p. 60, nt. 59, 
nt. 60; Heise, Einfluss, p. 197, nt. 584.    

173 Coing, Zur Geschichte, p. 62-65: persona in het klassieke Romeinse recht wordt slechts ontechnisch en 
als ´farbloser Allgemeinbegriff’ gebruikt, bv. Gai. Inst. I,9; Waider, Ars iuris und suum in persona ipsa, 
p. 59-61, p. 66-69..  

174 Zie bv. Crifò, Rapports entre l’égalité et la liberté, p. 429-430; Winkel, Enige opmerkingen, p. 104-107.   
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afhankelijk van deze persona175.  Donellus lijkt uitsluitend op grond van Romeinse juridische 
teksten dit autonoom juridische persoonsbegrip te formuleren: de interessante vraag is of dit 
begrip wel afwijkt van een dergelijk begrip in het Romeinse recht. Waar eerdere onderzoeken 
een concept van natuurrecht centraal stellen, zullen wij ons concentreren op dit 
persoonsbegrip. Van belang is de mogelijkheid dat bij de schending van bepaalde ‘rechten’ 
zoals in het geval van doodslag of fysieke krenking, er een bepaalde rechtsgang zou kunnen 
zijn geweest, onafhankelijk van of juist bepaald door de status van het slachtoffer. 
Bescherming in het recht met betrekking tot deze ‘rechten’ is niet afhankelijk van status, maar 
van een nader in te vullen persoonsbegrip. Dit impliceert een sterke samenhang tussen de 
ontwikkelingsgeschiedenis van rechtspersoonlijkheid, persoonlijkheidsrechten, natuurlijke 
rechten, subjectieve rechten en mensenrechten. Naast Oestreich, Tuck en Villey heeft vooral 
Coing op deze samenhang gewezen. We kunnen daarom wellicht als ´werkdefinitie´ van de 
mensenrechtenidee zijn woorden nemen176:  

‘De rechtsorde moet verder de invididuele mens gebaseerd op zijn natuur bepaalde nader 
omschreven vrijheden en rechten toebedelen, in het bijzonder ook tegenover de staat en de 
politieke gemeenschap zelf. Dit zijn de mensenrechten. Zij verzekeren de menselijke vrijheid 
en haar doorwerking in bepaalde, aan de natuurlijke eigenschappen van mensen gerelateerde 
betrekkingen. Zij verwerkelijken, waartoe het erkennen van het bezit van een rechts-
persoonlijkheid de algemene mogelijkheid geeft.’  

������������������������������������������������������������
175 Zie bv. Commentarii de iure civili Liber II, Caput VII: Quod enim nostrum est, consistit in persona 

cuiusque et rebus extra personam positis: obtinendi autem eius ratio est in actionibus, id est in iudiciis, 
quibus nostrum consequimur. Nam actionem verbo hoc genus persecutionum intellegi (…). Rationem 
enim obtinendi iuris, quam posui, illam intelligo commune, quae in facto, et exsecutione iuris nostri 
posita est, id est iudicium, quod an omnes speciem iuris nostri, et remediorum exsequendam 
communiter pertinet; Heise, Einfluss, p. 198, nt. 587.   

176 Coing, Zur Geschichte, p. 75-76: ‘Die Rechtsordnung muß weiter dem einzelnen Menschen seiner 
Natur entsprechend bestimmte näher umschriebene Freiheiten und Rechte zusprechen, inbesondere auch 
gegenüber dem Staat und der politischen Gemeinschaft selbst. Dies sind die Menschenrechte. Sie 
sichern die menschliche Freiheit und ihre Entfaltung in bestimmten, den natürlichen Eigenschaften des 
Menschen entsprechenden Beziehungen. Sie verwirklichen, wozu die Anerkennung als 
Rechtspersönlichkeit die allgemeine Möglichkeit gibt’. Vgl. P. Siewert, Menschenrechte, NP 7, 383 
(1999). 
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II. Rechtsbescherming voor vrije niet-burgers en slaven in het 
Romeinse recht 

a.  Rechtsbescherming voor vrije niet-burgers  

1. De praetor peregrinus en het ius gentium  

Het ius gentium  

Naast de vragen met betrekking tot noties als nationale staten en subjectieve rechten lijkt voor 
het bestaan van een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee de problematiek 
van het ontstaan van een ius gentium in de Romeinse Republiek en het karakter daarvan als 
een voorloper van het moderne volkenrecht en van het internationaal handelsrecht relevant177. 
Deze problematiek is besproken zowel in vele handboeken over de voorgeschiedenis van het 
internationale recht178 als vanuit het perspectief van het Romeinse recht in het bijzonder179: 
ons gaat echter in de eerste plaats de rechtspositie aan van de vrije niet-burger, dat wil zeggen, 
iemand met een status libertatis, maar zonder status civitatis. De bronnen suggereren dat het 
klassieke Romeinse recht met name de rechtspositie van de peregrinus (vreemdeling) in de 
betrekkingen onderling of met Romeinse burgers tot op bepaalde hoogte lijkt te hebben 
gegarandeerd. Volgens Mommsen is een peregrinus in eerste instantie iemand die tot een volk 
behoort, dat door een verdrag (foedus) is verbonden met Rome, uitgezonderd de Latini180. De 
peregrinus zal daarom als voorbeeld worden genomen van een vrije niet-burger. Toch lijkt het 
een vergissing om een al te scherp onderscheid te maken tussen het recht van toepassing op 
betrekkingen tussen het Romeinse volk en verschillende vreemde volkeren (het ius gentium 
als ‘volkenrecht’) en het recht tussen peregrini onderling, dan wel tussen peregrini en 
Romeinse burgers (het ius gentium als ‘internationaal handelsrecht’)181.   

Het punt waarop het ‘volkenrecht’ en het ‘internationaal handelsrecht’ het duidelijkst 
samenkomen is het instellen van een magistraat specifiek belast met de rechtspleging in de 
betrekkingen met peregrini: de praetor peregrinus in 242 v.C182. Hiermee werd in feite naast 
het ius civile, dat alleen gold tussen Romeinse burgers, een andere vorm van recht in het leven 
geroepen, gericht op het rechtsverkeer tussen peregrini onderling en Romeinse burgers en 
peregrini183. Dit recht kenmerkte zich door het toegankelijk maken van specifieke delen van 
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177 Naast Villey, Gaudemet en Bauman (Human rights, p. 29-30) verbindt ook Lombardi het Romeinse 

concept van ius gentium met de moderne mensenrechten: Lombardi, Diritto umano, p. 254-257.  
178 Nussbaum, Concise history, p. 16-22; Lauterpacht, Private law analogies, p. 184-186; Wolff, Problem 

der Konkurrenz, p. 67-73; Grewe, Epochs, p. 8-10; Ziegler, Zum Völkerrecht, p. 934-944; Baldus, 
Roman peace treaty, p. 103-146; Neff, Short history, p. 29-56; Ziegler, Die römischen Grundlagen,     
p. 1-24 etc.  

179 Preiser, Völkerrechtsgeschichte, p. 51-62; Ziegler, Völkerrecht, p. 68-71; Ziegler, Völkerrechts-
geschichte, p. 35-51. 

180 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 598-616.  
181 Lombardi, Ius gentium, p. 21-31; Winkel, Volkenrechtsgeschiedenis, p. 14-18; Kaser, Ius gentium, p. 2-8. 
182 Bv. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 438, p. 513.  
183 In elk geval vanaf Augustus ook tussen burgers en peregrini: Daube, Peregrine praetor, p. 68. Ook: 

Richardson, Les peregrini, p. 150-151, maar Serrao, Pretore peregrino, p. 7-17.  
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het ius civile door van bepaalde formele eisen gebruikelijk binnen dit recht af te zien184 en een 
aantal nieuwe rechtsfiguren te creëren185. Ook komen de ‘volkenrechtelijke’186 en de 
‘internationaal-handelsrechtelijke’ betekenis van het ius gentium samen in de inhoud van 
bepaalde verdragen, bijvoorbeeld de handelsverdragen tussen Rome en Carthago van 509 en 
348 v.C.187. In zoverre kunnen de twee componenten van het ius gentium, ‘volkenrecht’188 en 
‘internationaal handelsrecht’, voor de Romeinse tijd niet overtuigend van elkaar gescheiden 
worden. Het is bovendien belangrijk dat het ius gentium dan niet exclusief gezien kan worden 
als ‘recht ten bate van niet-burgers’: immers, het recht bond ook Romeinse burgers 
onderling189. Tenslotte is het ius gentium ook niet echt Romeins recht in de strikte zin van het 
woord, maar moet het meer gezien worden als door de praetor (peregrinus) ontwikkeld 
ambtsrecht of een ius honorarium, met de eigenheden die voor dit ambt van toepassing 
zijn190.  

Verschillende Romeinse juristen schreven over de betekenis en de inhoud van het ius gentium 
Van Pomponius hebben we de enige echt ‘volkenrechtelijke’ ius gentium-tekst, waarvan de 
inscriptie en de inhoud een herkomst uit de Republiek suggereren191. Een latere definitie, 
waarin de ‘volkenrechtelijke’ en de ‘internationaal-handelsrechtelijke’ componenten duidelijk 
samenkomen, wordt door Hermogenianus gegeven192. Tenslotte geeft Gaius een belangrijke 
theoretische bespiegeling over het rechtsgebied193:  

Gaius, Institutiones I,1: [Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, 
partim communi omnium hominum iure utuntur; nam quod quis]que populus ipse sibi ius 
constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero 
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184 Enkele auteurs leggen bijvoorbeeld een relatie tussen de schepping van de praetor peregrinus en het 

ontstaan van het (van enkele van de formaliteiten van het legis actio-proces ontdane) formula-proces: 
bv. Kaser, Ius gentium, p. 129-130.  

185 Kaser, Ius gentium, p. 5.  
186 De ‘oorspronkelijke’ betekenis van ius gentium omvat waarschijnlijk het ius fetiale, het ius belli en het 

gezantenrecht: Nörr, Aspekte, p. 116-117. Cicero gebruikt ius gentium als eerste schrijver (Costa, 
Cicerone giureconsulto I, p. 25-27; Lombardi, Ius gentium, p. 346), in de zin van ‘internationaal 
handelsrecht’ (De officiis III,69-70), refererend aan Quintus Mucius Scaevola (Kaser, Ius gentium,       
p. 14). Het ‘volkenrechtelijke’ ius gentium lijkt uit het (archaïsche) ius fetiale te zijn voortgekomen: 
Nörr, Fides, p. 33; Kaser, Ius gentium, p. 25-27.  

187 Frezza, Ius gentium, p. 268; Kaser, Ius gentium, p. 5 (nt. 12); recent, Winkel, Symbola/Rechtshilfeverträge, 
p.1452.  

188 Omvattende naast het ‘handelsrecht’ ook wat we tegenwoordig ‘oorlogs’-, dan wel ‘vredesrecht’ zouden 
noemen: Winkel, Volkenrechtsgeschiedenis, p. 14-18.  

189 Kaser, Ius gentium, p. 6. 
190 Kaser, Ius gentium, p. 7: in elk geval als het gaat om de mogelijkheden dit recht verder te ontwikkelen 

middels actiones utiles etc.; of er hierin ook echt in grote mate ruimte was voor de receptie van 
‘vreemde’ rechtsvormen wordt door Kaser betwijfeld. 

191 D. 50,7,18(17), uit het commentaar op Quintus Mucius Scaevola over het gezantenrecht, met een advies 
van dezelfde jurist en Publius Mucius Scaevola: Lombardi, Ius gentium, p. 116; Winkel, 
Volkenrechtsgeschiedenis, p. 14; Kaser, Ius gentium, p. 33, p. 42. De captivis et de postliminio: Lenel, 
Palingenesia II, col. 77-78, no. 320.    

192 D. 1,1,5: Lombardi, Ius gentium, p. 260-263; Winkel, Volkenrechtsgeschiedenis, p. 19; Kaser, Ius 
gentium, p. 49. Gevolgd door D. 1,3,35 en D. 1,5,2: Lenel, Palingenesia I, col. 265, no. 1-3.    

193 Lombardi, Ius gentium, p. 121-126; Winkel, Volkenrechtsgeschiedenis, p. 18; Kaser, Ius gentium, p. 20-
22.  
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naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur 
vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim 
suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. Quae singula qualia sint suis locis 
proponemus. 

[Alle volken die door wetten en gewoonten geregeerd worden passen deels hun eigen recht toe, 
deels een recht dat alle mensen gemeen is. Het recht dat] ieder volk voor zichzelf heeft 
vastgesteld, is zijn eigen recht; het wordt ius civile genoemd, omdat het het eigen recht van de 
burgers, civitas, is. Daarentegen wordt het recht dat de natuurlijke rede tussen alle mensen tot 
stand heeft gebracht  bij alle volken op gelijke wijze geëerbiedigd; dit recht wordt ius gentium 
genoemd, omdat alle volken, gentes, het toepassen. Dus past het Romeinse volk deels een 
eigen, deels een aan alle mensen gemeenschappelijk recht toe. De aard van deze beide 
rechtsmassa’s zullen wij op de daartoe geëigende plaatsen aangeven.  

Uit de laatste tekst zou goed kunnen blijken dat het ius gentium, al dan niet gebaseerd op de 
naturalis ratio of de natuurlijke rede194, door de Romeinen of in elk geval bepaalde Romeinse 
juristen gezien werd als gemeen aan alle volken, dan wel alle mensen. Volgens Wagner zou 
dit in elk geval een theoretische gelijke toepassing zijn, omvattende peregrini en Romeinse 
burgers195. Wellicht is om deze reden een aanduiding of zelfs vertaling van ius gentium als 
‘alle-volkenrecht’ of ‘alle-mensenrecht’ te argumenteren196. Bovendien kan uit alle drie de 
teksten worden afgeleid, dat de Romeinen zich niet alleen op een bepaalde manier gebonden 
hebben geacht aan dit ius gentium, maar ook dat deze binding zich als het ware gemanifesteerd 
heeft in de toepassing van bepaalde rechtsfiguren, zoals het gezantenrecht197 en de ‘volken-
rechtelijke’ en ‘internationaal-handelsrechtelijke’ rechtsfiguren die Hermogenianus noemt198. In 
de Instituten van Gaius worden sommige rechtsfiguren specifiek aangeduid als afkomstig uit 
of behorende tot het ius gentium, of zelfs als uitsluitend ius proprium civium Romanorum199, 
wat suggereert dat er een relatief welbepaalde rechtspositie van peregrini onder het Romeinse 
recht zou hebben bestaan.  

 Ontwikkeling van een rechtsbescherming voor peregrini  

In zekere zin valt de ontwikkeling van een individuele rechtspositie voor peregrini onder het 
ius gentium in Rome samen met de ontwikkelingsgeschiedenis van de notie van bona fides 
(goede trouw)200. Uit verschillende onderzoeken naar fides zou een evolutie van het begrip 
blijken vanuit een ‘sacraal-volkenrechtelijke’ oorsprong als binding aan het gegeven woord, 
via het ontwikkelen van een bindend zedelijk element, tot aan de privaatrechtelijke toepassing 
������������������������������������������������������������
194 Kaser, Ius gentium, p. 5.   
195 Wagner, Studien, p. 74-98, bv. (p. 75): Gai. Inst. III,93: omnes homines, sive cives Romanos, sive 

peregrinos. De situatie met betrekking tot slaven is volgens Wagner problematischer: voor Gaius zijn 
zij wel personae (p. 76-77: bv. Gai. Inst. I,120) maar geen rechtssubject (p. 77: bv. D. 38,8,2). 

196 Kaser, Ius gentium, p. 4-5.  
197 Kaser, Ius gentium, p. 33-35, p. 42: meer specifiek het postliminium of ius postliminii, het recht van 

terugkeer na bijvoorbeeld een krijgsgevangenschap. Zie ook: Ziegler, Völkerrecht, p. 100-101.  
198 D. 1,1,5: Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes, regni condita, dominia distincta, agris 

termini positi, aedicificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, 
obligationes institutae; Kaser, Ius gentium, p. 50.  

199 Voigt, Ius naturale I, p. 399-403, zoals usucapio (Gai. Inst. II,65) en de patria potestas (Gai. Inst. I,55); 
Kaser, Ius gentium, p. 21. 

200 Ziegler, Völkerrecht, p. 79; Kaser, Ius gentium, p. 35-37.  
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als bona fides201. Volgens Nörr vertelt de manier waarop de ‘breuk’ van fides gesanctioneerd 
werd ons iets over de ontwikkeling van de Romeinse volkenrecht en de opvatting van het 
begrip ius gentium202. In eerste instantie betrof dit de relatie met volkeren buiten Rome. Maar 
doordat de sanctionering van een breuk van fides middels een Romeinse rechtsinstantie zelf 
ging geschieden203 lijken ook individuele niet-burgers204 op een gegeven moment als 
rechtssubject in de Romeinse rechtsorde te worden geaccepteerd205. Van groot belang is 
bijvoorbeeld de in de 2e eeuw v.C. opgerichte permanente publieke strafrechtbank (quaestio 
perpetua) voor het crimen repetundarum, waarbij ook vrije niet-burgers206 bepaalde 
Romeinse gezagsdragers konden aanklagen207. De quaestio de repetundis is interessant, 
omdat hier zowel ‘volkenrechtelijke’ als ‘privaatrechtelijke’ aspecten aan zitten. Hier zullen 
we op de betreffende plaats op terugkomen. Bovendien zien we als het ware een andere 
doorwerking van het begrip fides in het ’internationaal handelsrechtelijke’ ius gentium208. In 
deze tijd lijken ten minste vier contracten ontstaan te zijn, die waren ontdaan van de door het 
ius civile vereiste vorm voor de totstandkoming ervan. Deze vormvereisten werden vervangen 
door een verder vormloze wilsovereenstemming. Bovendien worden deze vier 
overeenkomsten, te weten koop, huur, opdracht en maatschap, in het recht gesanctioneerd in 
processen gevoerd op grond van de goede trouw209. Gezien de ‘handelscomponent’ van het 
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201 Schulz, Prinzipien, p. 150-161; Lombardi, Dalla fides, p. 133-209; Pernice, Labeo C, p. 459-505; Nörr, 

Fides, p. 28-44; Kaser, Ius gentium, p. 35-36. Over de betekenis van de term: Nörr, Fides, p. 4 (-12) 
(‘Vertrauen, Redlichkeit, Treue, Garantie, Worthalten, Kredit, Glaubwürdigkeit’) en Kaser, Ius gentium, 
p. 35.  

202 Nörr, Fides, p. 28-34.  
203 Nörr, Aspekte, p. 120-135; Nörr, Fides, p. 34: echter, ook bijvoorbeeld de religieuze sanctionering is 

niet los van het recht, en de rechtsontwikkeling, te zien; Nörr, Fides, p. 36-37. Ook: Gaudemet, recensie 
van Lombardi, Dalla fides, p. 241.  

204 Kunkel, Fides, p. 5. Getypeerd als ‘Klienten, Abhängigen und Unterworfenen’: Nörr, Fides, p. 6; 
‘Freunden und Bündern’ (amici et socii ): Nörr, Fides, p. 8 en ‘Besiegten, Unterlegenen, Schwächeren 
die sich Rom “anvertraut” hatten’: Nörr, Fides, p. 12.  

205 Een fides-breuk werd echter wel als zodanig door de Romeinen gedefinieerd: Nörr, Fides, p. 6. Dit lijkt 
echter niet geheel vrijblijvend te zijn gebeurd, zie bijvoorbeeld het geval-Mancinus in D. 50,7,18: Nörr, 
Fides, p. 7-8.  

206 Socii, waarvan de status die van peregrini lijkt te overlappen; Richardson, Les peregrini, p. 148-149: 
‘Next to the Latin name and of partially similar rank stand the Italian allies (…)’: Sherwin-White, 
Roman citizenship, p. 119-133, m.n. p. 125. Interessant lijkt de gedachte dat, hoewel er theoretisch 
onderscheiden kan worden binnen het ius gentium tussen een ‘volkenrechtelijke’ en een (internationaal) 
‘handelsrechtelijke’ component, en tussen ingezetenen van en volkeren buiten het Romeinse territorium, 
er zoals boven aangegeven geen mij bekend overtuigend onderscheid in het Romeinse recht tussen deze 
verschillende groepen, bijvoorbeeld tussen socii en peregrini, bestaan heeft: zie bv. Jones, Rome and 
the provincial cities, p. 8-9 en, gecompliceerd, Voigt, Ius naturale IV, Bijlage XI, p. 40-67.   

207 Zie p. 79f. en Nörr, Aspekte, p. 126-127; Nörr, Fides, p. 39-41. Daube wijst bovendien op het mogelijke 
belang van deze quaestio voor de ontwikkeling van de praetor peregrinus als competente 
rechtsinstantie in gedingen tussen Romeinse burgers en peregrini: Daube, Peregrine praetor, p. 69.  

208 Althans, in de specifieke toepasselijke formula: Wieacker, Bonae fidei iudicia, p. 9f.; en pas echt 
‘gerecipieerd’ in het ius civile in de 2e eeuw AD: Kaser, Ius gentium, p. 143.  

209 Bonae fidei iudicia: Kaser, Ius honorarium, 23-32; Kaser, Ius gentium, p. 142-143. Voor de 
karakteristieken van de individuele consensuele verbintenissen, zie Zimmermann, Law of obligations, p. 
230-337 (emptio/venditio), p. 338-383 (locatio/conductio), p. 413-432 (mandatum) en p. 451-465 
(societas), en de relatie met het ius gentium: Wagner, Studien, p. 5-21. Het is in ieder geval te 
generaliserend om van een eenvormige societas-verbintenis te spreken: Meissel, Societas, p. 63-77, bv. 
(p. 74) D. 17,2,2.   
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ius gentium en de schepping en competentie van de praetor peregrinus zijn deze vier 
contracten in het leven geroepen met het oog op het rechtsverkeer met  peregrini210.  

Waar het ius gentium dan vóór de 2e eeuw v.C. vooral betekenis lijkt te hebben gehad in de 
betrekking tussen volkeren, zou gesteld kunnen worden dat vanaf de 2e eeuw v.C. ditzelfde 
ius gentium eerder de rechtsverhoudingen lijkt te hebben betroffen tussen ingezetenen met 
verschillende status binnen en buiten het Romeinse rijk211. De concrete toepassing hiervan 
zien we mogelijk in de oudste tekst met betrekking tot de processen op grond van de goede 
trouw212:  

Cicero, De officiis III,69-70: (69) Hoc quamquam video propter depravationem consuetudinis 
neque more turpe haberi neque aut lege sanciri aut iure civili, tamen naturae lege sanctum est. 
Societas est enim (quod etsi saepe dictum est, dicendum est tamen saepius), latissime quidem 
quae pateat, omnium inter omnes, interior eorum, qui eiusdem gentis sint, proprior eorum, qui 
eiusdem civitatis. Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt; quod civile, 
non idem continuo gentium, quod autem gentium, idem civile esse debet. Sed nos veri iuris 
germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus 
utimur. Eas ipsas utinam sequeremur! Feruntur enim ex optimis naturae et veritatis exemplis. 
(70) Nam quanti verbo illa: UTI NE PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS 
FRAUDATUSVE SIM! quam illa aurea: UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET 
SINE FRAUDATIONE! Sed, qui sint ‘boni’, et quid sit ‘bene agi’, magna quaestio est. Q. 
quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in 
quibus adderetur EX FIDE BONA, fideique nomen existimabat manare latissime, idque versari 
in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae 
societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent 
iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oportet.   

(69) Hoewel ik zie dat dit ten gevolge van de vervorming van de gewoonte noch door de zede 
voor slecht gehouden wordt, noch door een wet of het ius civile bestraft wordt, toch wordt het 
door de wet van de natuur gesanctioneerd. Er is immers een gemeenschap (hoewel het reeds 
vaak gezegd is, moet het toch nog vaker gezegd worden), die zich het allermeest uitstrekt, van 
allen tussen allen, tussen hen nog meer, die tot dezelfde volkeren behoren, beslotener nog 
onder hen, die tot dezelfde civitates behoren. En zo hebben de voorvaderen beschikt dat er aan 
de ene kant een ius gentium, aan de andere een ius civile is; wat betreft civile, dit zal niet 
hetzelfde als gentium hebben omvat, maar wat betreft gentium, dit moet hetzelfde zijn als 
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210 In dezelfde zin: Kunkel, Fides, p. 5: ‘(..) da� die au�errechtliche Bindung durch die fides zur Quelle 

echter Rechte und Rechtspflichten werden konnte (…)’, p. 8; Frezza, Ius gentium, p. 271-283; 
Wieacker, Bonae fidei iudicia, p. 33; Richardson, Les peregrini, p. 152-155 (‘patermaliste’); Nörr, 
Fides, p. 43-44: ‘Ausweitung des Standards’, hoewel mogelijk niet door de praetor peregrinus in het 
leven geroepen, maar de praetor urbanus (zoals fides volgens Wieacker reeds al in het archaïsche ius 
civile zou zijn voorgekomen): Wieacker, Bonae fidei iudicia, p. 9f. Het lijkt exemplarisch dat de 
peregrini niet gebonden waren aan de rechtspraak van de praetor: Kaser, Ius honorarium, p. 18, maar p. 
32: ‘(…) nicht sicher beantworten lassen (…)’.   

211 Met name de status civitatis: Mayer-Maly, Das ius gentium, p. 92; Wieacker, Bonae fidei iudicia, p. 33-
37: ook; Pernice, Labeo C, p. 164-170, in dezelfde zin in relatie tot de bonae fidei iudicia: Lombardi, 
Dalla fides, p. 181-183 en, recent, Chiusi, Umfassende Dimension, p. 13. We hoeven hier niet alleen te 
denken aan burgers met een verminderde status: zie, naast Nörr, Fides, p. 21-22, ook Frezza, Ius 
gentium, p. 276-277: ´Questo centro è quello della famiglia, che, partendo dai rapporti con i figli e con i 
servi, si allarga, nel patronato, nell´amicitia, nell´hospitium, fino ai rapport con semi-liberi, estranei, 
stranieri, e sostiene tutti egualmente questi rapport sulla fides, cosi come la fides sostiene i foedera della 
civitas.´ 

212 Voigt, Ius naturale I, p. 542-546; Costa, Cicerone giureconsulto I, p. 178-180; Lombardi, Ius gentium, 
p. 84-86; Wieacker, Bonae fidei iudicia, ; Frezza, Ius gentium, p. 286; Kaser, Ius gentium, p. 14-16.   
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civile. Maar een sterk en evident model en werkelijk recht en degelijke gerechtigheid hebben 
wij niet, wij gebruiken een schaduw en beelden daarvan. Als wij deze zelf toch eens zouden 
volgen! Zij worden immers voortgebracht door het beste van de natuur en de meest 
waarachtige voorbeelden daarvan. (70) Want hoe belangrijk zijn die woorden: OPDAT IK 
NIET DOOR JOU EN JE TROUW GEVANGEN EN BEDROGEN BEN! hoeveel goud 
waard deze: ZOALS GOEDE MENSEN ONDERLING GOED EN ZONDER BEDROG 
BEHOREN TE HANDELEN! Maar, wie de ‘goede mensen’ zijn, en wat ‘goed handelen’ is, 
dat is de grote vraag. Zeker, Q. Scaevola, de pontifex maximus, zei dat de grootste kracht is in 
al die processen, aan welke OP GROND VAN DE GOEDE TROUW werd toegevoegd, en 
beschouwde de notie van de goede trouw als het allermeest omvattende, want aanwezig in 
voogdij, maatschap, eigendomsoverdracht tot zekerheid, opdracht, de koop en verkoop van 
zaken, en huur en verhuur, die de gemeenschap van het leven vormen; in deze komt het aan 
een groot rechter toe te bepalen, vooral ook omdat het in veel gevallen gaat om processen met 
een tegenverbintenis, wat en hoeveel en door wie er hoort te worden gepresteerd.  

Opvallend is de relatie tussen de processen op grond van de goede trouw met een normatieve 
natuurwet en een menselijke gemeenschap, waarin deze natuurwet zou gelden. Volgens Nörr 
vinden we deze gedachte niet werkelijk terug in Griekse filosofische teksten van voor 
Cicero213. Evenmin lijkt er een duidelijke parallel met bovenstaande tekst van Cicero in de 
juridische teksten van de periode daarna214. Door Gaius wordt ius gentium kort door de bocht 
vooral gebruikt om aan te geven dat een bepaalde rechtsfiguur ook ergens anders buiten Rome 
gold215. Scaevola, Papinianus en Tryphoninus baseren elk het ius gentium op de natuur216. Pas 
in de 3e eeuw AD zien we bij Ulpianus een driedeling zoals door Cicero geformuleerd 
opduiken, maar ook hierin ligt het normatieve gehalte en de doorwerking in het positieve 
recht of concrete rechtsfiguren lang niet zo voor de hand als in bovenstaande tekst van 
Cicero217. Mayer-Maly verklaart de absentie van de term ius gentium en de verschuiving in de 
betekenis ervan in de juridische teksten tussen Cicero en Gaius door te onderscheiden in een 
praktische en een theoretische component ervan. De praktische component bestaat uit de 
uitbreiding van het Romeinse burgerschap en de gevolgen daarvan voor de lokale 
rechtsinstituties, en de theoretische in een streven naar rechtseenheid vanuit een 
kosmopolitisch denken zoals met name door de kanselarij van de keizer werd gehanteerd218. 
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213 Nörr, Aspekte, p. 116-117: in de tijd van Cicero was de term al gangbaar. Nörr verbindt de ontwikkeling 

van een dergelijk gebruik van de term met het ambt van de praetor peregrinus. Zoals we hieronder 
zullen zien lijkt het Griekse recht hiervoor wel enige aanknopingspunten te kennen. In hoeverre hier een 
wisselwerking met de contemporaine Griekse filosofie heeft meegespeeld blijft een open vraag.   

214 Over de tekst verder Lombardi, Dalla fides, p. 167, p. 191. Na Cicero zien we een gelijksoortig gebruik 
van ius gentium gedurende een eeuw eigenlijk helemaal niet. Hierover Lauria, Ius gentium, p. 258-265. 
Het vroegst komt de term voor bij Celsus, maar de tekst waarin ius gentium voorkomt lijkt niet klassiek: 
Lombardi, Ius gentium, p. 347-348, p. 355, aan de andere kant Kaser, Ius gentium, p. 43-45; ook 
Pomponius, naast D. 50,7,18 (Mucius Scaevola) D. 1,1,2, in de zin van gehoorzaamheid aan de patria;  
Mayer-Maly, Das ius gentium, p. 100-101.  

215 Voigt, Ius naturale, p. 421-431 (‘ius commune omnium gentium’); Lombardi, Ius gentium, p. 349,        
p. 365; Frezza, Ius gentium, 287f., bv. Gai. Inst. III,140, Gai. Inst., III,154/154a, dat wil dus zeggen, niet 
duidelijk normatief ten opzichte van het ius civile: Kaser, Ius gentium, p. 15, p. 20-22. Ook: Nörr, 
Rechtskritik, p. 98-102; Wagner, Studien, p. 95-98, p. 130-132, p. 173-175 .   

216 Kaser, Ius gentium, p. 47. In de constitutiones principis van de klassieke tijd komt het begrip helemaal 
niet voor: Kaser, Ius gentium, p. 48.     

217 In D. 1,1,1,2-D. 1,1,6pr. Bv. Voigt, Ius naturale I, p. 457-474, m.n. p. 473-474; Mayer-Maly, Das ius 
gentium, p. 93f.; Kaser, Ius gentium, p. 66-74.  

218 Mayer-Maly, Das ius gentium, p. 100-102.  
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In andere woorden duidt Cicero dan op algemeen geldend recht buiten de Romeinse 
Republiek, en Gaius op algemeen geldend recht binnen het Romeinse rijk in het Principaat, 
met dezelfde term. Het is de vraag of Cicero en Gaius hiermee een juridische realiteit 
aangeven. Om een mogelijk antwoord op deze vraag te geven moeten we Mayer–Maly volgen 
en kijken naar de uitbreiding van het Romeinse burgerschap en de gevolgen daarvan voor de 
lokale rechtsinstituties.  

Tot nu toe hebben we het vrij algemeen gehad over de rechtspositie van peregrini in het 
Romeinse recht. Voor de betekenis van het begrip ius gentium moeten we een nieuw element 
in de discussie introduceren: de rechtsorde in de civitates in de provincie en de uitbreiding 
van het Romeinse burgerschap. Volgens Humbert gaan de gebieden rondom Rome, zoals 
Tusculum, Latium en Campania, al vanaf de 4e eeuw v.C. tot het Romeinse rijk behoren219. 
Niet alleen de inwoners, maar ook de steden in deze gebieden kunnen al naar gelang de 
rechten en plichten ten opzichte van de Romeinse Republiek worden ingedeeld in bepaalde 
categorieën, municipia Latini, civitates sine suffragio, en municipia foederati220. 
Waarschijnlijk werden deze rechten en plichten per stad individueel per verdrag (foedus) 
vastgesteld, en daarmee de rechten en plichten van de ingezetenen van deze steden221. Toch 
lijkt er zowel een zekere autonomie voor elk van deze categorieën steden behouden te zijn 
gebleven222, als een bepaalde mate van toeeïgening van delen van de stedelijke iurisdictio 
door de Romeinen te hebben plaatsgevonden223. Zelfs nadat als gevolg van de ‘bondgenoten-
oorlog’ in de 1e eeuw zowel op grote schaal volkeren tot het rijk gingen behoren, bleef de 
autonomie op lokaal niveau bestaan. Volgens Sherwin-White geschiedde in de toeeïgening 
van de iurisdictio vooral per civitas224. Nicolet stelt dat ook het toekennen van het 
burgerschap zonder bepaalde ‘politieke rechten’ zoals het stemrecht (civitas sine suffragio) in 
de 1e eeuw van Italia op grote schaal gebeurde aan individuele ingezetenen 225. Zowel het 
gaan behoren van een gehele civitas als van een individuele ingezetene tot de Romeinse 
rechtsorde zou hebben geresulteerd in een soort van tweevoudig burgerschap van de 
ingezetenen of ingezetene van de civitas, namelijk dat ten opzichte van de Romeinse 
rechtsorde en de rechtsorde van de civitas226. Omdat rechten en plichten van de ingezetenen 
per civitas zouden hebben verschild, moet het verschil tussen patria naturae en patria 
civitatis227 al snel een gecompliceerde aangelegenheid zijn geworden. In ieder geval vanaf 
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219 Humbert, Municipium, p. 151-208.  
220 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 32-37, p. 38-53, p. 190-219; Humbert, Municipium, p. 6-43, met 

name de definitie van Servius Sulpicius Rufus en Aelius Gallus in Festus 126L. 
221 Humbert, Municipium, p. 251-271. 
222 Humbert, Municipium, p. 287-334; met name in het oostelijke gedeelte van het rijk: Wieacker, 

Römische Rechtsgeschichte I, p. 516. 
223 Via de praefecti de iure dicundo: Humbert, Municipium, p. 355-402.  
224 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 150-155. 
225 Nicolet, Le métier de citoyen, p. 40-46.  
226 De waarde van de notie is betwist: Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 516; Chiusi, Das Bild des 

Fremden, 78-80. 
227 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 150-155: Cicero, De legibus II,5. Voor de problematiek van een 

dergelijk ‘tweevoudig burgerschap’: Schönbauer, Doppelbürgerschaft, p. 346-352.  
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Caesar lijkt hierin een zekere uniformerende tendens vanuit de Romeinse overheid aanwezig 
te zijn.  

Dit zien we bijvoorbeeld in Gallia Cisalpina. Deze streek aan de zuidkant van de Alpen ging 
waarschijnlijk al vroeg in de 1e eeuw v.C. tot het rijk behoren228. In de 18e eeuw is van een 
municipium in deze provincie, Veleia, een tabula gevonden met daarin een deel van de 
constitutio van de stad gegraveerd. Dit is de zogenaamde lex Rubria. De wet dateert 
waarschijnlijk uit  49 v.C.229. Hoewel in dezelfde tijd goed mogelijk door een lex Iulia vrijwel 
iedereen in Gallia Cisalpina Romeins burger gemaakt werd, zijn toch de bepalingen in de lex 
Rubria van toepassing verklaard op zowel burgers als vrije niet-burgers in de provincie230. 
Nieuw en interessant is dat Caesar een deel van de iurisdictio overhevelde van lokale 
magistraten naar een praetor in Rome. Hierin is een relatie te zien met de algemene verlening 
van burgerschap aan de ingezetenen van Gallia Cisalpina231.     
 Bovendien kan de vraag gesteld worden wat hiervan de gevolgen waren voor de 
rechtspleging ten opzichte van peregrini: dit lijkt namelijk vanaf dit moment werkelijk een 
Romeinse aangelegenheid te zijn geworden. Aanwijzingen hiervoor zijn de hieronder te 
bespreken formula ficticia met betrekking tot Romeins burgerschap, het ook op lokaal niveau 
vestigen van Romeinse magistraten belast met de rechtspleging, en het exemplarische 
karakter van de lex Rubria voor de rechtsorde van civitates in het gehele rijk. Dit heeft ertoe 
geleid dat de lex Rubria zelfs als bewijs is aangevoerd met betrekking tot een door Caesar 
uitgevaardigde lex Iulia municipalis232.        
 Hoewel de verhouding tussen de Romeinse en de lokale rechtsorde veel bediscussieerd 
blijft, kunnen we op grond van de lex Rubria drie manieren waarop de Romeinse rechtsorde 
van toepassing op peregrini werd aangeven: doordat de praetor peregrinus bepaalde 
instellingen van het ius civile voor peregrini toegankelijk maakte; door het toekennen van 
Romeinse  burgerrechten aan civitates of individuele ingezetenen daarvan; en door de 
vestiging van Romeinse magistraten voor het bestuur en de rechtspraak in de civitates in de 
provincie. Vervolgens moeten we ons afvragen hoe deze drie manieren zich tot elkaar 
verhouden, en of op grond hiervan iets gezegd kan worden over het begrip ius gentium en wat 
Voigt een proces van consociatio noemt233.   

2.  Vormen van rechtsbescherming voor vrije niet-burgers

De fictie van burgerschap 

De door middel van de processen op grond van de goede trouw gesanctioneerde 
overeenkomsten zijn niet de enige rechtsfiguren die toegankelijk gemaakt werden voor vrije 
niet-burgers. Een duidelijke verdere toepassing in het kader van het formula-proces van het 
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228 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 157-159. 
229 Bruna, Lex Rubria, p. 3-5, p. 15-22, p. 284-294. 
230 Bruna, Lex Rubria, p. 237. 
231 Bruna, Lex Rubria, p. 294-298.  
232 Bruna, Lex Rubria, p. 267-283.  
233 Voigt, Ius naturale I, p. 428-436. Ook: Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 444; Kaser, Ius 

gentium, p. 9.  
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ius civile op peregrini zien we met betrekking tot de zogenaamde formula ficticia van 
burgerschap234, waarvoor eigenlijk slechts een enkele juristentekst bestaat235:  

Gaius, Institutiones IV,37: Item civitas Romana peregrino fungitur, si eo nomine agat aut cum 
eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem 
etiam ad peregrinum extendi: veluti si furti agat peregrinus aut cum eo agatur, [in] formula ita 
concipitur: IUDEX ESTO. SI PARET <LUCIO TITO OPE> CONSILIOVE HERMAEI FILII 
FURTUM FACTUM ESSE PATERAE AUREAE, QUAM OB REM EUM, SI CIVIS 
ROMANUS ESSET, PRO FURE DAMNUM DECIDERE OPORTERET et reliqua; item si 
peregrinus furti agat, civitas ei Romana fingitur. Similiter si ex lege Aquilia peregrinus damni 
iniuriae agat aut cum eo agatur, ficta civitate Romana iudicium datur. 

Verder wordt voor een vreemdeling de fictie van Romeins burgerschap gebruikt, als hij 
procedeert of tegen hem geprocedeerd wordt uit hoofde van iets waarvoor bij onze wetten een 
actie in het leven is geroepen. Het moet dan wel te rechtvaardigen zijn dat die actie ook tot een 
vreemdeling wordt uitgebreid. Zo wordt, als tegen een vreemdeling een actie uit diefstal wordt 
ingesteld, de formula aldus geredigeerd: X ZIJ RECHTER. INDIEN BLIJKT DAT JEGENS 
LUCIUS TITIUS DOOR DIO, ZOON VAN HERMAEUS, DIEFSTAL VAN EEN GOUDEN 
SCHAAL IS BEGAAN, WESWEGE HIJ, INDIEN HIJ ROMEINS BURGER WARE, ALS 
DIEF DE SCHADE ZOU BEHOREN AF TE DOEN, enz. Evenzo wordt voor een 
vreemdeling die de actie uit diefstal instelt de fictie van Romeins burgerschap gebruikt. Op 
overeenkomstige wijze wordt met de fictie van Romeins burgerschap rechtsingang verleend, 
als een vreemdeling op grond van de Lex Aquilia een actie wegens onrechtmatig toegebrachte 
schade instelt of daarin gedaagde is.   

In enkele formula-processen werd een peregrinus in de rol van klagende of aangeklaagde 
procespartij behandeld ‘als ware’ hij een Romeins burger: of dit gebeurde, werd door de 
praetor236 bepaald, waarbij Gaius de actie wegens zaaksbeschadiging en de actie wegens 
diefstal als voorbeelden noemt237. Kaser refereert verder aan enkele delictsacties, zoals de 
actio arborum furtim caesarum: voor een rechtsgang die al toegankelijk was voor peregrini, 
zoals leidende tot de processen op grond van de goede trouw, was de burgerschapsfictie 
waarschijnlijk niet van toepassing238. Het gebruik van juridische ficties lijkt al te stammen van 
voor Cicero, maar er zijn slechts twee mogelijke bronnen met betrekking tot de 
burgerschapsfictie: de lex Rubria en de op Sicilië vigerende lex Rupilia239.  
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234 Kaser, Ius honorarium, p. 20; Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 264-267, p. 440f. Ook 

mogelijk met betrekking tot andere personen met een verminderde status: Riccobono, Formulae 
ficticiae, p. 16. De burgerschapsfictie als een voorloper van de moderne mensenrechtenidee: Chiusi, 
Das Bild des Fremden, p. 73-74.  

235 Di Lella, Formulae ficticiae, p. 130-190; Kaser, Ius gentium, p. 127-128.  
236 Zowel de praetor urbanus als de praetor peregrinus: Kaser, Ius gentium, p. 132, nt. 536. Alleen de 

praetor peregrinus: Daube, Peregrine praetor, p. 68; Di Lella, Formulae ficticiae, p. 164. Alleen de 
praetor urbanus: Serrao, Pretore peregrino, p. 39   

237 Kaser, Ius gentium, p. 128.  
238 Kaser, Ius gentium, p. 128. Ook: Kaser, Oportere, p. 25-30.  
239 Broggini, Fictio civitatis, p. 934-943; Kaser, Ius gentium, p. 131-132, nt. 537; maar Di Lella, Formulae 

ficticiae, p. 138-147. Kaser, Ius gentium, p. 133 noemt een mogelijke formula ficticia in 67 v.C. (de 
actio publiciana, ook Gai. Inst. IV, 35: Di Lella, Formulae ficticiae, p. 49-56), andere mogelijke data 
zijn 118/105 v.C. (de formula Rutiliana: Di Lella, Formulae ficticiae, p. 57-63 ), 87 v.C. (de tabula 
Contrebiensis: Kaser, Ius gentium, p. 133) of 49-42 v.C. (lex Rubria: Di Lella, Formulae ficticiae,        
p. 165-175). Zie ook: Bianchi, Fictio iuris, p. 306-319.  



MENSENRECHTEN IN HET ROMEINSE RECHT? 

 38

Cicero, In Verrem II,2,12-13: (12) (…) Iudicia huius modi: qui cives Romani erant, si Siculi 
essent, cum Siculos eorum legibus dari oporteret. Qui Siculi, si cives Romani essent. (13) (…) 
Qui cives Romani erant (iudices) addebantur, si Siculi essent rei, tum si eorum legibus dari 
oporteret. Qui Siculi erant iudices, si cives Romani essent rei (…).  

(12) (…) De processen vonden plaats op deze manier: onder Romeinse burgers, als zij 
Sicilianen waren, hoewel naar hun eigen wetten Sicilianen behoorden te worden gegeven. 
Onder Sicilianen, als zij Romeinse burgers waren (13) (…) Als Romeinse burgers een 
aanklacht indienden werden rechters toegevoegd, als Sicilianen gedaagden waren, verder 
wanneer zij naar hun eigen wetten gegeven moesten worden. Sicilianen als rechters, als 
Romeinse burgers gedaagden waren.  

In het eerste deel van de tekst (12) schetst Cicero de situatie onder Verres, in het tweede deel 
(13) hoe het proces blijkens de context onder de lex Rupilia had behoren te geschieden. 
Hoewel het in beide bronnen gaat om processen tussen burgers en niet-burgers, is het niet 
duidelijk of in één van beide gevallen het burgerschap van de niet-burger gefingeerd werd. 
Augustus zou in de ordening van de processen in zijn leges Iuliae de burgerschapsfictie 
kunnen hebben opgenomen240. Maar de enige tekst waarin ondubbelzinnig sprake is van een 
burgerschapsfictie is bovengenoemde tekst van Gaius. Vanaf wanneer een dergelijke 
burgerschapsfictie als zodanig in gebruik werd genomen is daarom onzeker.  

Evenzeer discutabel is de vraag waarom Gaius juist aan de actio furti en de actio legis 
Aquiliae refereert, als de burgerschapsfictie zich uitstrekte over andere onderdelen van het 
recht, zoals andere delictsacties. Het zou kunnen dat juist deze beide delictsacties door Gaius 
gezien werden als in een zodanige mate wettelijk voorbehouden aan burgers dat hier een 
specifieke burgerschapsfictie voor bepaald moest worden241. Het is lastig in te zien waarom er 
eigenlijk twee vormen van toegang voor peregrini naast elkaar geweest zijn: de processen op 
grond van de goede trouw aan de ene kant en de formulae ficticiae aan de andere242. In beide 
gevallen zou de praetor de beslissende instantie te zijn geweest, alhoewel de toegang in de 
eerstgenoemde variant meer uit de aard van de verbintenis te lijkt te zijn voortgevloeid. 
     Auteurs als Lenel, Riccobono en Kaser geven aan dat de formulae ficticiae grote 
overeenkomsten vertonen met de actiones utiles, dat wil zeggen dat slechts een enkel element 
van de formula werd gefingeerd243. Dit is in het geval van de burgerschapsfictie de status 
civitatis van de klager of de aangeklaagde. De praetor lijkt in dit verband een grote vrijheid te 
hebben gehad in het concipiëren ervan. Mogelijk was de mate van vrijheid die de praetor 
gehad zou hebben met betrekking tot het verlenen van toegang van peregrini tot het recht 
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240 Di Lella, Formulae ficticiae, p. 180f; Kaser, Ius gentium, p. 132.  
241 Quo nomine nostris legibus actio constituta est: Kaser, Oportere, p. 40. Hetzelfde gold dan ook de 

andere (poenale) delictacties, geimpliceerd door het noemen van deze twee.  
242 Voor het onderscheid tussen bonae fidei iudicia en formulae ficticiae: Wieacker, Römische 

Rechtsgeschichte I, p. 455.  
243 Lenel, Edictum perpetuum, p. 203; Riccobono, Formulae ficticiae, p. 38-53; Kaser/Hackl, 

Zivilprozeßrecht, p. 238, p. 329 (echter, Kaser, Ius honorarium, p. 20); Bianchi, Fictio iuris, p. 263; 
Gröschler, Actiones in factum, p. 28-41: na Julianus vervaagde het onderscheid. Formulae ficticiae 
zouden echter wel formulae in facta conceptae kunnen zijn: Gröschler, Actiones in factum, p. 22,         
p. 171f.    
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afhankelijk van de rechtsfiguur in kwestie244. Een factor van belang in het bepalen van die 
rechtsfiguren, met name vóór de 2e eeuw v.C, zou mogelijk het bestaan van een verdrag met 
deze rechtsfiguur als onderwerp kunnen zijn geweest. Zo zou misschien de discrepantie 
tussen de toegang met betrekking tot de processen op grond van de goede trouw245 en de 
burgerschapsfictie te verklaren zijn: met betrekking tot de actio furti en de actio legis Aquiliae 
bestonden mogelijk geen verdragen, en de praetor verleende dus toegang door een formula 
ficticia omdat de mogelijkheid niet bestond van het ius civile af te wijken246.    

 Een rechtsbasis voor de rechtsbescherming van peregrini? 

Laten we deze complexe hypothese terzijde, dan lijkt er weinig aanleiding om aan te nemen 
dat de praetores zelf een onderverdeling gemaakt hebben in hun actiones utiles naar soort, 
zoals de formula ficticia. Bovendien lijkt het ook niet waarschijnlijk dat de indeling pas 
tweehonderd jaar later door Gaius is gemaakt. Tenslotte komt het ook mij voor, dat een fictie 
met betrekking tot de toegang tot het ius civile toch enigszins slecht te rijmen valt met het ad 
hoc-karakter van de rechtsbedeling van de praetores. Het lijkt dat de indeling van Gaius dan 
in de redactie van het Edict (of een andere ordening door een jurist van het ius civile) is 
opgenomen, of in een eerdere wet is gemaakt of vastgelegd. Hoewel er mogelijk in de 1e 
eeuw v.C. een wet geweest is met betrekking tot de binding van de praetor aan zijn Edict247, 
komen hiervoor twee ordeningen met een procesrechtelijke werking in aanmerking: de lex 
Iulia iudiciorum privatorum van Augustus248, of de redactie van het edictum perpetuum van 
Julianus onder Hadrianus249. In de reconstructie van het Edict van de praetor (urbanus) van 
Lenel komen Gaius´ formulae ficticiae als zodanig niet voor250. Dit suggereert toch dat de 
classificatie van de burgerschapsfictie als zodanig afkomstig is van Gaius zelf. Bovendien 
plaatst Wlassak in zijn reconstructie van de lex Iulia iudiciorum privatorum de formulae 
ficticiae buiten het ius civile251. Bertoldi gaat in haar commentaar op de wet evenmin op de 
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244 Bepaalde rechtsfiguren behorende tot het ius gentium, dan wel tot het formula-proces, en andere zijn ius 

civile/legis actiones: Di Lella, Formulae ficticiae, p. 134.  
245 De actio iniuriarum in de betrekkingen met bijvoorbeeld Griekenland: o.a. Voigt, Ius naturale II, p. 

130-160, p. 179-228 (althans, (conubium,  commercium en) reciperatio; ook: H.F. Hitzig, Reciperatio, 
RE R (2e Reihe) I, 403-433 (1914); Sherwin-White, Roman citizenship, p. 32-37, p. 108-116 met 
betrekking tot de Latini); Pringsheim, Bonum et aequum, p. 88-96; Mitteis, Reichsrecht, p. 72-79; 
Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 34; recent, Winkel, Symbola/Rechtshilfeverträge, p. 1449-
1457: (p. 1456) echter, misschien zou de persoonlijke zekerheid van peregrini eerder met een actio 
iniuriarum-achtige rechtsfiguur geregeld zijn geweest dan de actio legis Aquiliae, vgl. het verdrag (350 
v.C.) tussen Athene en Troezen (Argos, nu: Trizina) in Hitzig, Altgriechische Staatsverträge, p. 11-12, 
p. 42. Een burgerschapsfictie zou dan noch bij de actio empti, noch bij de actio iniuriarum nodig zijn 
geweest, de rechtsbasis zou gevolgd zijn uit het verdrag, niet het ius civile. Volgens Winkel lijken voor 
Rome in ieder geval de bronnen te ontbreken om hier iets definitiefs over te kunnen zeggen.   

246 Voigt, Ius naturale II, p. 162-163.  
247 De lex Cornelia iudiciaria: Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 463 
248 Gai. Inst. IV,30: of de lex Aebutia uit de 2e eeuw v.C.: Serrao, Pretore peregrino, p. 50; Bertoldi, Lex 

Iulia iudiciorum privatorum, p. 133-158.  
249 Juridische ficties in teksten van Julianus: Bund, Untersuchungen, p. 122-196.   
250 Lenel, Edictum perpetuum, p. 324 gebruikt de formula in Gai. Inst. IV,37 wel om de formula furti (nec 

manifesti) te reconstrueren. Zie ook Hackl, Formeln der actio furti, p. 128-139.  
251 Wlassak, Processgesetze II, p. 147-149. 
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burgerschapsfictie in252.          
 Maar een interessant argument voor juist de lex Iulia komt van Di Lella: als er zaken 
in de bronnen voorkomen die lijken op de burgerschapsfictie, dan zouden deze met name 
gebaseerd zijn op wetten van buiten Rome, zoals de op Sicilië vigerende lex Rupilia. Een 
toepassing zoals deze door Gaius geconstrueerd is vinden we eigenlijk pas na de leges Iuliae: 
slechts twee teksten met betrekking tot de tijd daarvoor zouden enigszins kunnen duiden op 
een gelijksoortige constructie in Rome253. Wat uit deze teksten met name blijkt is dat de 
toegang voor peregrini tot het recht van Rome veeleer bepaald werd door de tegenstelling 
tussen legis actio-proces (geen toegang) en formula-proces (wel toegang)254. Of dit 
afhankelijk was van de betreffende rechtsfiguur blijft onduidelijk, maar op grond hiervan 
voert het niet te ver te bedenken dat een fictie van burgerschap pas van belang zou kunnen 
zijn geworden met het wegvallen van het legis actio-proces, zoals bekend onder Augustus 
door middel van leges Iuliae geëffectueerd255. Immers, een toegang voor niet-burgers volgde 
uit de aard van het proces, totdat het formula-proces ook van toepassing werd op 
rechtsgedingen die uitsluitend tussen Romeinse burgers konden worden gevoerd. Vanaf dit 
moment moest er op een andere manier gedifferentieerd worden tussen processen die wel en 
niet toegankelijk voor peregrini waren.  

Elke andere redenering impliceert een beperking van de vrijheid van de praetores in de late 
Republiek, niettegenstaande de mogelijkheid van bepaalde in wetten neergelegde ficties256. 
Pas als het formula-proces het voornaamste proces geworden is, is het noodzakelijk om op 
een andere manier te differentiëren tussen processen die wel en niet toegankelijk waren voor 
peregrini, een verdeling die wellicht enigszins de situatie in de Republiek bleef 
weerspiegelen257. Dit is precies het argument van Di Lella: Gaius lijkt hier namelijk op te 
duiden in258:  

Gaius, Institutiones IV,103-105 (103) Omnia autem iudicia aut legitimo iure consistunt aut 
imperio continentur. (104) Legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma uel intra primum urbis 
Romae miliarium inter omnes ciues Romanos sub uno iudice accipiuntur; eaque e lege Iulia 
iudiciaria, nisi in anno et sex mensibus iudicata fuerint, expirant. et hoc est, quod vulgo dicitur 
e lege Iulia litem anno et sex mensibus mori. (105) Imperio vero continentur recuperatoria et 
quae sub uno iudice accipiuntur interueniente peregrini persona iudicis aut litigatoris; in eadem 
causa sunt, quaecumque extra primum urbis Romae miliarium tam inter cives Romanos quam 
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252 Bertoldi, Lex Iulia iudiciorum privatorum, p. 199, nt. 21.  
253 Di Lella, Formulae ficticiae, p. 176-177: Asconius in T. Stangl, Ciceronis orationum scholiastae, 

Wenen 1912,  p. 65; Cicero, Pro Flacco 50.  
254 Bv. Voigt, Ius naturale II, p. 655-657.  
255 Bv. Bertoldi, Lex Iulia iudiciorum privatorum, p. 107-110.  
256 Per rechtsfiguur of in een algemenere lex Aebutia. De lex Aebutia lijkt zich echter beperkt te hebben tot 

condictiones: Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 134.  
257 Speculatief zou dit ook onderbouwd kunnen worden (en vice versa) met zowel Daube, Peregrine 

praetor, p. 70 als Serrao, Pretore peregrino, p. 167-192: pas als er een probleem ontstaat met het 
toepassen van stricti iuris-rechtsfiguren door de praetor peregrinus in geschillen tussen Romeinse 
burgers en peregrini is een geordende burgerschapsfictie nodig, waar voor de lex Iulia simpelweg een 
scheiding tussen het legis actio- en het formula-proces zou hebben volstaan.  

258 Di Lella, Formulae ficticiae, p. 175-182 (nt. 149). Zie ook: Bertoldi, Lex Iulia iudiciorum privatorum, 
p. 71-106.  
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inter peregrinos accipiuntur. ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu valent, 
quamdiu is, qui ea praecepit, imperium habebit.   

(103) Alle procedures bestaan krachtens wettelijk recht of berusten op ambtelijke competentie. 
(104) Wettelijke procedures zijn die welke in de stad Rome of het omliggende gebied met een 
straal van één mijl tussen uitsluitend Romeinse burgers en ten overstaan van een alleenzittende 
rechter aangegaan worden. Op grond van de Lex Iulia inzake de wijze van procederen 
vervallen deze procedures als zij niet binnen één jaar en zes maanden tot een vonnis hebben 
geleid. Dit is de betekenis van de gangbare uitspraak dat krachtens de Lex Iulia een proces 
binnen anderhalf jaar sterft. (105) Op ambtelijke competentie berusten daarentegen procedures 
voor het college van gezworenen, en ook die welke voor een alleenzittende rechter worden 
aangegaan, maar daarbij dan als rechter of als procesvoerende partij een vreemdeling in 
persoon optreedt. En tot dezelfde categorie behoren alle procedures die buiten de éénmijlszone 
rondom Rome tussen Romeinse burgers of tussen vreemdelingen worden aangegaan. De reden 
waarom men zegt dat een procedure op ambtelijke competentie berust, is dat zij slechts geldig 
gevoerd kan worden, zolang degene die deze heeft geautoriseerd, ambtelijke competentie 
heeft.  

Gaius vervolgt met het opsommen van de rechtsfiguren waarin een op de ambtelijke 
competentie berustend proces van toepassing is. Een burgerschapsfictie zou in deze gevallen 
niet alleen in de tijd van Gaius onnodig geweest zijn, maar zelfs in de Republiek259: immers, 
het formula-proces lijkt hier van toepassing te zijn geweest, onafhankelijk van de status van 
de procespartij, een situatie die teniet wordt gedaan door het afschaffen van het legis actio-
proces. Gaius is dus gedwongen om binnen het formula-proces te onderscheiden. In 
tegenstelling tot wat het geval is in het kader van de burgerschapsfictie lijkt Gaius de toegang 
voor vreemdelingen in deze teksten niet te relateren aan een specifieke rechtsfiguur, maar aan 
de rechtsprekende instantie (IV,105): een proces voor de recuperatores en een unus iudex260. 
Bij de recuperatores valt het niet zwaar met name te denken aan de actio iniuriarum261. 
Materieelrechtelijk zouden deze instanties competent geweest te zijn voor vrijwel elke 
rechtsfiguur262. Maar Schmidlin wijst op een grote eenheid tussen de processen voor de 
recuperatores in Rome en de provincie263. Vooral de rechtsfiguren waarbij deze instantie 
competent was, zouden dan zonder meer ook voor niet-burgers toegankelijk moeten zijn 
geweest.           
 Vrije niet-burgers zouden dus in het Romeinse recht op een drietal manieren aanspraak 
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259 Voor het samenvallen van de iudicia legitima met de oude legis actiones, zie bv. Magdelain, Naissance, 

p. 239-247, p. 255; Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 110. Bertoldi geeft echter de betekenis 
van ‘geregeld middels de lex Iulia iudiciorum privatorum’: Lex Iulia iudiciorum privatorum, p. 73-75.  

260 Volgens Bertoldi duidt de unus iudex op een procedure voor de praetor peregrinus (‘iudex peregrinus’: 
Behrends, Geschworenenverfassung, p 122, nt. 21): Lex Iulia iudiciorum privatorum, p. 79.  

261 Voigt, Ius naturale II, p. 127-130, en de actio vi bonorum raptorum: Voigt, Ius naturale II, p. 648-649 
(ook: het onderscheid met de actio furti nec manifesti en de actio legis Aquiliae); Bertoldi, Lex Iulia 
iudiciorum privatorum, p. 76-79. Beide procesvormen hebben waarschijnlijk naast elkaar bestaan. Het 
unus iudex-proces (een quaestio-proces? een formula-proces? een cognitio-proces?) heeft waarschijnlijk 
langzamerhand het recuperatores-proces verdrongen: Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 36, p. 
134-145. Voor de verhouding tussen beide processen: Behrends, Geschworenenverfassung, p. 94-97. 

262 Siue in rem siue in personam, siue ea formula, quae in factum concepta est, siue ea, quae in ius habet 
intentionem; Kaser, Oportere, p. 46: ‘Zivile Ansprüche können im iudicium imperio continens geltend 
gemacht werden, ebenso wie umgekehrt honorrarrechtliche im iudicium legitimum. Der 
Verfahrensrechtliche Unterschied hat nur prozessuale Bedeutung (…).’  

263 Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 92-97.  
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kunnen hebben maken op rechtsbescherming, wellicht te verbinden met enkele specifieke 
rechtsfiguren: met de burgerschapsfictie in bepaalde delictsacties, op grond van de aard van 
de rechtsverhouding en een categorie ogenschijnlijk vallende onder de vrijheid van de 
rechtsinstantie in kwestie, met name de praetor264. Kunkel en Kaser stellen dat slechts de 
toegang uit de aard van de rechtsverhouding werkelijk een duidelijke voorgeschiedenis in de 
Republiek heeft265. Maar het opnemen van de burgerschapfictie door Gaius suggereert dat in 
zijn tijd het onderscheid tussen het ius civile en het ius gentium nog steeds van belang was, en 
dat er bovendien toch mogelijk op een gegeven moment een bepaalde ordening met 
betrekking tot het verlenen van een rechtsingang is geschapen.  

3. Rechtseenheid en de Constitutio Antoniniana 
 

Rechtseenheid in het Romeinse rijk? Een algemene rechtsorde  

Bovendien zien we in bovenstaande teksten van Gaius een stadium in een andere belangrijke 
ontwikkeling: niet alleen lijken peregrini in Rome een welbepaalde rechtspositie te hebben 
gehad, ook is er blijkbaar sprake van een invloed van het ius civile in de provincie. In de 
provincie zien we niet alleen magistraten van Romeinse origine, maar ook bepaalde materieel-
privaatrechtelijke rechtsmiddelen, dat wil zeggen naar het voorbeeld van Romeinse 
rechtsmiddelen als de actio legis Aquiliae266. We zouden deze ontwikkeling kunnen verbinden 
met de hierboven gesignaleerde betekenisverandering van ius gentium van een ‘externe’ 
(Cicero) naar een ‘interne’ (Gaius) notie. Dit proces lijkt dan te zijn aangevangen in precies 
de tijd van Cicero, ook de periode waarin het Romeinse burgerschap voor het eerst werd 
verleend aan gemeenschappen buiten Rome, op een grote schaal tot tenminste de tweede helft 
van de 1e eeuw AD267. De ontwikkeling is dus een duale: uitbreiding van de 
rechtsbescherming en van het burgerschap268. Als we voor deze ontwikkeling een achtergrond 
moeten bepalen, dan zou deze gelegen kunnen zijn in een groeiende rechtseenheid op het 
Romeinse territorium van de 1e eeuw v.C. tot de 3e eeuw AD. Er zou zelfs kunnen worden 
gesproken van het ontstaan van een zekere mate van rechtsgelijkheid, ware het niet dat juist in 
deze tijd de tegenstelling tussen burger en peregrinus vervangen werd door een nieuwe, 
tussen ‘achtenswaardigen’ (honestiores) en ‘niet-achtenswaardigen’ (humiliores)269.  Aan de 
andere kant lijkt deze tegenstelling niet een rechtsgang te betreffen, maar vooral de 
straftoemeting en misschien de beslissing van de rechter zelf.  
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264 Vgl. Magdelain, Naissance, p. 247-251: ‘(..) ni ex lege ni ex praetoris iurisdictione, mais ex bona fide 

(…).’   
265 Kunkel, Fides, p. 10; Kaser, Oportere, p. 13-14. Dit wil niet zeggen dat voor de andere rechtsfiguren de 

toegang voor peregrini zou zijn uitgesloten, maar dat dit (mogelijk afhankelijk van de rechtsfiguur) 
onder de vrijheid van de praetor (via een actio utilis/actio in factum) zou zijn gevallen. Met de formula 
quae in ius habet intentionem duidt Gaius specifiek op de bonae fidei iudiciae, zie bv. Magdelain, 
Naissance, p. 247-251. 

266 Sherwin-White, World franchise, p. 45: met name de regelingen in de grotere coloniae weerspiegelden 
die in Rome; Sherwin-White, Roman citizenship, p. 150-218(f.).  

267 Sherwin-White, World franchise, p. 33-46; Sherwin-White, Roman citizenship, p. 3-218. Vanaf dit 
moment werden buiten Italia vooral coloniae gesticht: Aulus Gellius 16,3.  

268 Wieacker, Römische Rechtsgeschichte II, p. 159.  
269 Crifò, Rapports entre l’égalité et la liberté, p. 420-421; Winkel, Enige opmerkingen, p. 104.  
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Een bepaalde mate van rechtseenheid in het Romeinse rijk lijkt gerelateerd aan de uitbreiding 
van het Romeinse burgerschap. Dus moeten we eerst bepalen wat precies het voordeel 
geweest is van het Romeinse burgerschap dat het verlenen ervan in het Principaat gezien kon 
worden als een beloning270: immers, de ingezetenen vielen in principe al onder de iurisdictio 
van de Romeinse lokale magistraat. Maar een duidelijk verschil is vooraleerst dat dit voor een 
Romeins burger een aantal garanties met zich meebracht, met name het verbod op het ter 
dood brengen zonder proces en de mogelijkheid van een provocatio ad populum of later 
appellatio, ´hoger beroep´, tegen een vonnis van de magistraat271. Als we aannemen dat de 
toegang voor peregrini in elk geval tot de late 2e eeuw AD beperkt bleef tot een aantal 
rechtsfiguren, zou bovendien de status van Romeins burger de houder ervan 
rechtsbescherming geven onder het volledige ius civile272.      
 Aan de andere kant zou er een bepaalde eenheid tussen processen in de provincies en 
het voor peregrini toegankelijke proces in Rome hebben bestaan. Dit kan bijvoorbeeld 
worden opgemaakt uit de gelijksoortige inhoud van de verschillende leges municipales273. 
Bovendien zien we dit mogelijk terug door het opnemen van verschillende procesrechtelijke 
regelingen uit het ius civile in de provinciale rechtsorde274, zoals omtrent het crimen 
repetundarum bijvoorbeeld in de Edicten van Cyrene275, en de mors litis276. Zodoende kunnen 
we concluderen dat ook het opnemen van bepaalde materieelrechtelijke rechtsfiguren in de 
leges municipales indicatief is voor de inhoud en reikwijdte van de rechtsbescherming van 
peregrini.   

Voigt, Mommsen, Mitteis, Sherwin-White en Nörr benadrukken het uitgesproken processuele 
karakter van de juridische inlijving van de civitates in het Rijk, een proces dat niet overal in 
gelijke tred liep277. Om deze ontwikkeling te schetsen is het verstandig enkele 
momentopnamen te nemen, die mogelijk representatief zijn voor de ontwikkeling in die 
periode. We zijn hierbij overigens vooral geïnteresseerd in wetten, Senatus Consulta en 
constitutiones principis, niet zozeer in de rechtspleging onder de coercitio van de 
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270 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 247-250, p. 267: en het afnemen ervan (capitis deminutio) een 

straf.  
271 Nicolet, Le métier de citoyen, p. 34.  
272 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 272. 
273 Onder andere op grond hiervan stelt Wlassak dat er naast de leges Iuliae iudiciorum een derde 

procesrechtelijke lex van Augustus geweest is, de lex Municipalis: Wlassak, Processgesetze, p.173-201. 
Dit is betwijfeld door onder meer Voigt, Über die leges Iuliae, p. 503. Volgens Nörr gebeurde dit in de 
loop der tijd via exempla: Imperium und Polis, p. 27. Zie ook: D’Ors, Ley Flavia municipal, p. 13-14; 
Hackl, Zivilproze� in den Provinzen, p. 146-147.   

274 Zie p. 80-83.  
275 Bv. Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 23-28, met literatuur. Ook de recuperatores: Behrends, 

Geschworenenverfassung, p. 131-136.   
276 Voigt, Über die leges Iuliae, p. 504-518; Bertoldi, Lex Iulia iudiciorum privatorum, p. 38-40(f.). Voor 

meer overeenkomsten, D’Ors, Ley Flavia municipal, p. 172 (Cap. 85); Hackl, Zivilproze� in den 
Provinzen, p. 152-154. 

277 Voigt, Ius naturale II, (bv.) p. 762-786; Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 814-823; Mitteis, Reichsrecht, 
p. 112-135; Sherwin-White, Roman citizenship, (bv.) p. 337-359; Nörr, Imperium und Polis, p. 385-386, 
p. 392-397; de nadruk bij Mitteis en Nörr ligt op de civitates liberae in het oosten, grote verschillen 
tussen de steden in de oostelijke en westelijke provincies zijn hier bijvoorbeeld waarschijnlijk.   
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magistraat278, of de edicten van de curulische aedilen279 en de praetor/proconsul280, 
aangenomen dat in het bepalen van de inhoud hiervan, als deze bevoegdheid eenmaal 
verleend was, een zodanige mate van vrijheid bestond dat deze niet tekenend voor een 
algemenere ontwikkeling kan zijn.         
 Onze eerste momentopname is de lex Rubria, die we hierboven al genoemd hebben. 
Zowel Wlassak als Mommsen benadrukt het belang van de lex Rubria281, de eerstgenoemde 
zelfs als een ‘proef’ die later als voorbeeld voor zowel de regelgeving van Augustus als 
Hadrianus zou fungeren282. Belangrijk is dat in deze wet uitdrukkelijk gewag gemaakt wordt 
van een verdeling283 van de rechterlijke competentie tussen Rome en de provincie: een aantal 
acties kunnen slechts in de provincie worden ingesteld mits het gaat om een bedrag van 
minder dan 15000 sestertiae284. Mommsen gaat zelfs zo ver te stellen dat alle infamerende 
acties (en de vrijheidsprocessen) per definitie in Rome moesten worden gevoerd285. Dat een 
lex Iulia deze regeling fundamenteel zou kunnen hebben aangepast is niet waarschijnlijk: 
eenzelfde competentieregeling duikt op in de lex Irnitana van 90 AD286. Bovendien lijkt de 
regeling voor deze rechtsfiguren een rechtsgang voor peregrini in Rome te impliceren, een 
toegang die met een vroege burgerschapsfictie, in de lex Rubria zelf genoemd, verbonden kan 
worden287.         

Het effect van deze regeling was een hogere mate van rechtseenheid met betrekking tot 
bepaalde infamerende acties, want deze zouden, mits ernstig, zonder meer tot rechts-
bescherming voor peregrini in de Romeinse rechtsorde hebben geleid. Voor verschillende 
andere delictsacties was ongeacht de ernst van het feit een gefingeerd burgerschap voor een 
aanspraak op rechtsbescherming in de Romeinse rechtorde noodzakelijk. Problematisch is de 
actio furti, die zowel infamerend als slechts door middel van een burgerschapsfictie 
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278 Bv. Nörr, Imperium und Polis, p. 389-390.  
279 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 814.  
280 Mitteis, Reichsrecht, p. 130. Mitteis bespreekt het probleem van het ‘dwingende rijksrecht’ op p. 125-

127.              
281 Bv. Bruna, Lex Rubria, p. 15-22. 
282 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 817; Wlassak, Processgesetze, p. 198-199. 
283 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 817-818. Voor leges die in de Republiek niet van toepassing buiten 

Rome waren: Mitteis, Reichsrecht, p. 116-118 (bv. Cicero, Pro Balbo 21). 
284 Caput 21: pand, Caput 22: andere zaken, met name infamerende acties; Bruna, Lex Rubria, p. 190-208, 

p. 219 (actio furti, actio legis Aquiliae, actio iniuriarum). 
285 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 817, maar op grond van latere bronnen, een aanname waarmee Bruna, 

Lex Rubria, p. 200-203 voorzichtiger is.  
286 Caput 84: Voigt, Über die leges Iuliae, p. 481, p. 497; González, Lex Irnitana, p. 175-176, p. 227-228; 

D’Ors, Ley Flavia municipal, p. 171, met lijsten van de betreffende infamerende acties. De lijst is om en 
nabij identiek aan die in Cicero, De natura deorum III,74; Gai. Inst. IV,182; D. 3,2,1 en dergelijke. De 
grens lag in de lex Irnitana echter bij 1000 sestertiae, D’Ors verklaart dit uit de grootte van de stad in 
kwestie. Ook: Rodger, Jurisdiction, p. 147-151; Hackl, Zivilproze� in den Provinzen, p. 148(f.), waarbij 
het cruciaal lijkt dat caput 93 vermeldt dat bij twijfel het Romeinse recht gold (p. 156). Er lijkt hier dus 
werkelijk sprake van een competentiedeling. Voor een vergelijking tussen de lex Rubria en de lex 
Irnitana: Wolf, La lex Irnitana, p. 208-226, p. 232-235. Volgens Mommsen kwamen dergelijke zaken 
in Rome bij de praefectus urbi terecht: Staatsrecht II.2, p. 1065.  

287 Caput 20: Serrao, Pretore peregrino, p. 87-105; Di Lella, Formulae ficticiae, p. 165f.; Kaser, Ius 
gentium, p. 131-134. Het gaat om de actio ex stipulatu: Kaser, Ius gentium, p. 146-148.  
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toegankelijk lijkt te zijn geweest. Door het relatief scherpe onderscheid was er toch een 
hogere mate van rechtsbescherming en rechtseenheid in het geval van de genoemde 
infamerende delictsacties. Deze regeling zegt dan iets over een meer algemene verhouding 
tussen de Romeinse en de lokale rechtsordes. Hoewel de lokale rechtsordes van elkaar konden 
afwijken, leidt het onderscheid in de toegankelijkheid van de verschillende delictsacties tot 
een vraagstelling naar het bestaan van een rechtsorde die in het gehele rijk in gelijke mate 
gold, onafhankelijk van het burgerschap of de lokaliteit van de ingezetene. Hierin lijkt een 
aanduiding als ‘Romeinse rechtsorde’ misleidend, omdat we het eigenlijk hebben over recht 
dat ook van toepassing was op vrije niet-burgers. We zullen daarom uitgaan van de neutralere 
term ‘algemene rechtsorde’. Het is in deze rechtsorde dat een bepaalde mate van 
rechtseenheid en rechtsbescherming ook met betrekking tot vrije niet-burgers bereikt zou zijn.  

 Rechtseenheid in het Romeinse rijk? De Constitutio Antoniniana 

De mate van rechtsbescherming voor vrije niet-burgers werd dus vanaf de 1e eeuw v.C. niet 
alleen meer bepaald door status, maar ook door het ‘recht’ en de lokaliteit van het geding in 
kwestie. Het heeft er alles schijn van dat de lokale rechtsorde in de periode daarna niet werd 
aangetast. Wat betreft de muncipia kunnen we wijzen op verschillende teksten, zoals288:  

Aulus Gellius, Noctes Atticae 16,13,6: ‘Municipes’ ergo sunt cives Romani ex municipiis, 
legibus suis et suo iure utentes, muneris tantum cum populo Romano honorari participes, a quo 
munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Romani lege 
adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est.  

‘Municipes’ zijn dus Romeinse burgers uit de municipia, die hun eigen wetten en eigen recht 
hanteren, die alleen het ereambt met het Romeinse volk gemeen hebben, aan welk ereambt zij 
hun benaming lijken te ontlenen, door geen andere noodzaken noch door welke wet van het 
Romeinse volk ook ingeperkt, of door één die door het volk van hen gegrond en gemaakt is.  

De municipia bleven hun eigen res publica houden289, hoewel de lokale Romeinse burgers in 
de municipia lijken te streven naar bepaalde bevoegdheden vergelijkbaar met die in de 
coloniae290. In de periode van de 1e eeuw v.C. tot de 2e eeuw AD zien we wel een ontwik-
keling in de uitbreiding van wat we de algemene rechtsorde genoemd hebben. Mommsen, 
Voigt en Mitteis wijzen in dit kader op een verruiming in de toepassing van bepaalde 
rechtsfiguren, en bovendien op het uitvaardigen van Senatus Consulta en constitutiones 
principis voor het gehele rijk291. Er is geen aanleiding aan te nemen dat deze vormen van 
regelgeving alleen rechten of verplichtingen zouden hebben gecreëerd voor Romeinse 
burgers. Voor zover er een grens aan de werking van dergelijke regelgeving waar te nemen 
valt ligt deze eerder bij de interne huishouding van de lokale civitas. Deze grens valt 
overigens niet samen met een scheiding tussen, in moderne termen, privaatrecht en lokaal 
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288 Humbert, Municipium, p. 6-14: ook bv. D. 50,1,1.   
289 Humbert, Municipium, p. 9-12; Sherwin-White, Roman citizenship, p. 257, p. 274.; Nicolet, Le métier 

de citoyen, p. 45.  
290 Bv. Sherwin-White, Roman citizenship, p. 411-415; Talamanca,  Aulo Gellio ed i ‘municipes’, p. 510-

513. Anders, Jones, Rome and the provincial cities, p. 26.  
291 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 814-818; Voigt, Ius naturale II, p. 775-786; Mitteis, Reichsrecht,         

p. 116-119.  
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staatsrecht292. Tenslotte blijft in deze periode een uitbreiding van de algemene rechtsorde 
plaatsvinden door middel van de verlening van het Romeinse burgerschap. Zelfs in deze 
uitbreiding wordt rekening gehouden met het bestaan van lokale rechten en verplichtingen. 
Sherwin-White benadrukt dit op grond van de Tabula Banasitana uit de tijd van Marcus 
Aurelius293. In de tabula wordt nauwkeurig omschreven de status civitatis verleend salvo iure 
gentis, ‘met uitzondering van de rechten en plichten van het volk’294.   

Hoewel de algemene rechtsorde werd uitgebreid, lijkt dit dus niet per se ten koste te zijn 
gegaan van de lokale rechtsordes. De Romeinen prefereerden de algemene rechtsorde uit te 
breiden door middel van het aanvullen van het recht zelf en het verlenen van het Romeinse 
burgerschap. Het is in dit licht dat we moeten kijken naar de Constitutio Antoniniana. In dit 
edict verleende keizer Caracalla in 212 AD de status civitatis aan alle ingezetenen van het 
Romeinse rijk. Een tekst in de Digesten maakt melding van de Constitutio Antoniniana295:  

Ulpianus Het Edict 22, D. 1,5,17: In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris 
Antonini cives Romani effecti sunt.  

Zij die in het Romeinse rijk wonen, zijn uit hoofde van een verordening van keizer Antoninus 
Caracalla Romeinse burgers geworden.  

Uitgezonderd waren zeker slaven en wellicht de zogenaamde dediticii. Zowel de werking als 
het motief van de Constitutio Antoniniana zijn betwist, en hebben een omvangrijke 
hoeveelheid literatuur opgeleverd. Gaudemet en Honoré hebben de Constitutio Antoniniana 
beschouwd als een voorloper van de moderne mensenrechtenidee. Maar hun argumentatie is 
verschillend. Honoré wijst op een kosmopolitische tendens in de tijd van Septimius Severus. 
De werken van de jurist Ulpianus kunnen gezien worden als de juridische uitwerking van dit 
kosmopolitisme, culminerend in de Constitutio Antoniniana296. De actio iniuriarum kon 
bijvoorbeeld zo worden verleend aan alle vrijen in het geval dat hun toegang tot de nieuwe 
privileges onder het Romeinse burgerrecht werd ontzegd297. Maar uit de bronnen blijken 
verschillende andere mogelijke achtergronden. De tekst van de constitutio in Pap. Giss. 40 I 
zelf noemt een religieus motief en Cassius Dio verwijt Caracalla de overweging van het 
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292 Nörr, Imperium und Polis, p. 396. Het is bovendien verleidelijk een ‘algemene’ rechtsorde gelijk te 

stellen met het ius gentium en de ‘lokale’ rechtsorde met het ius civile zoals onderscheiden door Gaius, 
maar dat zou voorbij gaan aan het mogelijke didactische doel van dit onderscheid: Wagner, Studien, p. 
249-252. Dit neemt niet weg dat het onderscheid tussen het ius gentium en het ius civile bij Gaius wel 
van belang zou kunnen zijn, bv. door de achtergrond bij Aelius Aristides en eerder. Zie verder p. 135-
138.  

293 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 291-336, p. 380-396; Sherwin-White, Tabula of Banasa, p. 86-
98.  

294 Dat wil zeggen, het volk waaraan de recipiënt toebehoorde: Sherwin-White, Tabula of Banasa, p. 91-95 
(p. 95): ‘(…) in a wide sense that covered both muncipal rights and aspects of family law (…)’.  

295 Lenel plaatst de tekst in het commentaar van Ulpianus op de Edictsrubriek De fideiussore et sponsore, 
relevant voor het verkrijgen van een gelding in het hele rijk van de sponsio. Vgl. bv. Gai. Inst. III,121: 
Lenel, Das Edictum perpetuum, p. 214. D’Ors reconstrueert mede op grond van Ulpianus’ tekst de 
Latijnse bewoordingen van de Constitutio Antoniniana als volgt: ‘Do cunctis peregrinis in orbe nostro 
civitatem Romanam nemine e numeris peregrino manente praeter dedicitios’; D’Ors, Nueva hipótesis, 
p. 6.  

296 Zie p. 9, p. 11, p. 14, p. 135-138: Honoré, Ulpian, p. 84-85.   
297 Zie p. 14-15: Honoré, Ulpian, p. 89-90.   
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verhogen van de belastinginkomsten298. Gaudemet plaatst de Constitutio Antoniniana in een 
eerdere ontwikkeling van de uitbreiding van het Romeinse recht en het Romeinse burgerschap 
over vrije niet-burgers vanaf de 1e eeuw v.C., de ontwikkeling die we hierboven al ruw 
hebben geschetst299. Ook een dergelijke opvatting is problematisch. In discussie met Mitteis 
heeft Schönbauer bijvoorbeeld al eens gesteld dat de Constitutio Antoniniana het resultaat is 
van een al eerder ingezette ontwikkeling300. Maar het kernprobleem zoals dit in de discussie 
tussen Mitteis en Schönbauer naar voren komt is dat de Constitutio Antoniniana 
moeilijkheden zou hebben veroorzaakt met betrekking tot de scheiding tussen Romeins 
burgerschap en de lokale rechtsorde: ingezetenen zouden, ook omdat de Constitutio 
Antoniniana hier geen bepaling voor lijkt te hebben bevat, onder een dubbele verplichting zijn 
komen te staan301.  

Tot de auteurs die stellen dat de Constitutio Antoniniana de lokale rechtsorde ongemoeid liet 
behoren onder meer Voigt en Mitteis302. Ook Schönbauer lijkt dit niet te weerspreken303. 
Hoogstens kan hierover worden gezegd dat de aantasting daarvan een ontwikkeling is die 
reeds voor de constitutio Antoniniana begonnen is304. Lastiger te bepalen is of de constitutio 
ook een regeling zou hebben bevat voor de verhouding tussen de status en de lokaliteit van de 
burgers ter voorkoming van de dubbele verplichting. Schwind heeft bijvoorbeeld 
gesuggereerd dat de constitutio een dergelijke algemene werking ten opzichte van de lokale 
statuten had op grond van de werking van het edict op zichzelf305. Onder meer Sherwin-White 
heeft een andere mogelijkheid geopperd: het edict zou ook gesproken kunnen hebben van een 
burgerrechtsverlening salvo iure gentis, naar analogie van de term in de Tabula Banasitana. 
De Constitutio Antoniniana is dan voornamelijk gericht op het veranderen van de individuele 
rechtspositie van de peregrinus, zonder zijn rechtspositie ten opzichte van de civitas waarvan 
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298 Zie onder meer Sasse, Constitutio Antoniniana, p. 18-128, met literatuur op p. 18-24; Wolff maakt het 

interessante punt dat de status van peregrinus mogelijk na het edict bleef voortbestaan (bv. D. 1,5,18): 
Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 12-28, p. 35-108; en Buraselis, Theia dorea, p.88-93, die de 
religieuze motieven van Caracalla benadrukt.   

299 Zie p. 8-9: Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109.  
300 Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht?, p. 277-285. Interessant blijft de opstelling van Cassius 

Dio: aan de ene kant is de Constitutio Antoniniana bedoeld als belastingmaatregel (77,9), aan de andere 
kant verbindt Dio deze met de burgerrechtspolitiek van Augustus (in de rede van Maecenas: 52,19). 
Voor de (voor)geschiedenis van een plan tot het algemeen verlenen van het burgerrecht: Voigt, Ius 
naturale II, p. 786-788. Voigt en Schönbauer wijzen beide op het belang van de rhetor Aelius Aristides. 
De referentie van Seneca, Apocolocyntosis III,3 aan een dergelijk plan van Claudius is echter 
waarschijnlijk op te vatten als spottend: Griffin, Seneca, p. 250.  

301 Zoals aangegeven door Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 80-109. Wolff (ook: Voigt, Ius naturale II, p. 
790) weerspreekt dan ook dat rechtseenheid een motief voor de Constitutio Antoniniana zou kunnen 
zijn geweest. Zie echter Wieacker, Römische Rechtsgeschichte II, p. 124.  

302 In ieder geval in het oosten van het Romeinse rijk: Voigt, Ius naturale II, p. 786-829; Mitteis, 
Reichsrecht, p. 159-205. Ook: Jones, Rome and the provincial cities, p. 26: alle civitates kregen 
waarschijnlijk de status van municipium, ‘(t)he internal government of the formerly peregrine cities was 
however not affected’; Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 64-78.    

303 Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht?, p. 333-334.   
304 Mitteis, Reichsrecht, p. 85-89; Nörr, Imperium und Polis, p. 383-386; Sherwin-White, Roman 

citizenship, p. 393. 
305 Schwind, Zur Frage der Publikation, p. 154-155.  
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hij ingezetene was ingrijpend te veranderen306. Problematisch is dat in de Tabula Banasitana 
de clausule salvo iure gentis op het burgerrecht expliciet niet de vermindering van het 
tributum aan Rome omvatte307. Zelfs als het edict een dergelijke clausule zou hebben bevat, is 
het niet waarschijnlijk dat de nieuwe burgers vrijgesteld waren van hun verplichtingen aan 
Rome. Wolff stelt bovendien dat het probleem van een dubbele verplichting door het 
toevoegen van de clausule salvo iure gentis aan de Constitutio Antoniniana niet wordt 
opgelost: het verhogen van de belastingen, niet het scheppen van rechtseenheid was het 
motief van Caracalla308. Wolff komt tot de conclusie dat het enige juridische effect van de 
Constitutio Antoniniana de burgerrechtsverlening als zodanig is. Ook dit effect zou beperkt 
zijn309.  

Aan de andere kant werd het zwaartepunt van de problematiek met betrekking tot het dubbele 
burgerschap van het individu naar de verhouding tussen Rome en de civitates verplaatst310. 
Als zodanig kan de Constitutio Antoniniana ofwel een noodzakelijke reactie op het vervagen 
van het juridische onderscheid tussen burgers en niet-burgers, ofwel een verregaande 
maatregel om dit onderscheid definitief te elimineren geweest zijn. Bepalend is in hoeverre 
het onderscheid tussen burgers en niet-burgers in 212 AD nog juridisch relevant was. In beide 
gevallen past de Constitutio Antoniniana goed in een eerdere ontwikkeling van de schepping 
van een algemene rechtsorde, het uitvaardigen van regelgeving van toepassing zonder 
onderscheid tussen burgers en niet-burgers en het verlenen van het Romeinse burgerschap met 
inachtneming van de lokale rechtsorde. Bovendien zien we een dergelijke ontwikkeling ook 
in het publieke strafrecht. Ook niet-burgers konden al vanaf de late Republiek specifieke 
Romeinse crimina begaan en ondergaan. Een werkelijk onderscheid tussen burgers en niet-
burgers lijkt al uit de publiek-strafrechtelijke juridische bronnen verdwenen voor de 
uitvaardiging van de Constitutio Antoniniana311. Hierdoor zou een andere sociale 
tegenstelling tussen honestiores en humiliores, prominent in juist het publieke strafrecht, naar 
voren zijn gekomen. Maar deze tegenstelling gaat minstens terug tot op Hadrianus312. Hier 
zullen we in een volgend hoofdstuk op terugkomen. Tenslotte is de mogelijke uitzondering 
van de werking ervan voor zogenaamde dediticii en het voortleven van de status van 
peregrinus ook na de Constitutio Antoniniana interessant313. Over dediticii zullen we in het 
volgende hoofdstuk verder komen te spreken.  
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306 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 381-393.  
307 Sine deminutione tributorum et vect[i]galium populi et fisci: Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 99-102. 

Ook: Coriat, Prince-législateur, p. 500-501; Buraselis, Theia doria, p. 147.  
308 Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 99-107, p. 277-281.    
309 Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 64-79: geen aanpassing van de lokale rechtsorde, geen significante 

verhoging belastingsinkomsten, p. 114-115: het lokale recht bleef ook geldend voor Romeinse burgers. 
Vgl. Buraselis, Theia Dorea, p. 120-143.    

310 Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 85-87.   
311 Maar: Buraselis, Theia dorea, p. 125-127.  
312 Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 75-76; zie p. 92-94.   
313 Jones, Interpretation, p. 229-235: buiten de grenzen van de civitates, met name in Egypte en 

Cappadocië; in dezelfde zin: Kaser, Ius gentium, p. 145; Sherwin-White, Roman citizenship, p. 380-386, 
p. 391-392.  
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II. Rechtsbescherming voor vrije niet-burgers en slaven in het 
Romeinse recht 

b. Rechtsbescherming voor slaven 

      1.  Enkele inleidende opmerkingen over de slaaf, de favor libertatis en de status libertatis  

      De favor libertatis  

Naast verschillende in het eerste hoofdstuk genoemde auteurs314 heeft Herrmann-Otto recent 
de juridische problematiek van de betekenis van de slavernij in de Oudheid voor de moderne 
mensenrechtenidee besproken. Het bestaan van de slavernij zou in principe in de weg staan 
aan het aannemen van een mensenrechtenidee. Dit neemt niet weg dat diezelfde slavernij in 
verschillende filosofische en juridische teksten als het ware als moreel ongewenst wordt 
beschouwd315. Het probleem lijkt daarom niet zozeer de afwezigheid van een idee van 
natuurlijke gelijkheid in een wellicht vergelijkbare zin met een dergelijk idee dat ten 
grondslag zou liggen aan de moderne mensenrechten. Maar het ontbreekt aan rechtsgevolg dat 
er aan deze idee gegeven zou moeten worden om daadwerkelijk van een concept als 
mensenrechten te kunnen spreken.         
 Zoals Wieling heeft aangegeven is de belangrijkste indeling in het klassieke Romeinse 
personenrecht de indeling tussen vrijen, met een status libertatis, en slaven, zonder status 
libertatis. Veel meer dan aan de status civitatis is gekoppeld aan de status libertatis het 
kunnen zijn van een rechtssubject. Dat wil zeggen, mensen met een status libertatis hebben 
rechten en plichten, en zijn geen object van deze rechten en plichten316. In feite is daarom de 
vraag naar het bestaan van een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het 
klassieke Romeinse recht een vraag naar de mate waarin een slaaf rechtspersoonlijkheid in dit 
recht bezat. Hoewel deze vraag ogenschijnlijk op voorhand negatief beantwoord zou moeten 
worden, duidt ook Wieling op enkele voorbeelden van bescherming in het recht voor slaven, 
via de censor en later de keizer, en een zekere mate van rechtspersoonlijkheid in het sakrale 
recht en het publieke strafrecht317. Afgezien van het sakrale recht zullen deze zaken later in dit 
hoofdstuk en de volgende hoofdstukken ter sprake komen. Het lijkt belangrijk eerst in te gaan 
op de voor een voorloper van de moderne mensenrechtenidee relevante tweedeling tussen 
slaven en vrijen. 

Herrmann-Otto stelt namelijk, dat in de eerste plaats in zekere zin toch rechtsgevolg aan een 
idee van natuurlijke gelijkheid en vrijheid gegeven is door de juridische constructies van de 
vrijlating en het vrijheidsproces318. We zullen derhalve aanvangen deze te bespreken, mede in 
het licht van de favor libertatis, waarvan het belang voor het bestaan van een voorloper van 
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314 Zie bv. p. 5  (Villey, Note critique, p. 701), p. 7 (Pugliese, Appunti, p. 71), p. 8 (Gaudemet,  Des “droits 

de l’homme”, p. 108; Gaudemet, Le monde antique, p. 181-182)  etc.  
315 Herrmann-Otto, Die Bedeutung der antiken Sklaverei, p. 65-67, p. 74-77.  
316 Wieling, Begründung des Sklavenstatus, p. 1: de slaaf is ’eine Sache, eine res mancipi, neben Pferden, 

Eseln, Maultieren, Rindern und Grundstücken.’  
317 Wieling, Begründung des Sklavenstatus, p. 2.  
318 Herrmann-Otto, Die Bedeutung der Antiken Sklaverei, p. 67-74.  
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de moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse recht al in het eerste hoofdstuk is 
aangegeven319. Volgens Buckland waren er drie vrij uitzonderlijke situaties waarin een slaaf 
rechtsbescherming had: bij een excessieve mishandeling door zijn meester, het mogelijk 
gerelateerde geval van castratie al dan niet door zijn meester, en in een vrijheidsproces, een 
proces waarin iemands vrijheid betwist werd320. In het laatste geval is het niet moeilijk te 
beredeneren dat dit een uitzondering was ten opzichte van het principe dat een slaaf geen 
toegang tot het recht zou hebben gehad: het is immers precies zijn status libertatis, en 
daarmee zijn toegang tot het recht, die betwist werd321.      
 Het vrijheidsproces heeft een aantal specifieke kenmerken waaruit blijkt dat het een 
uitzonderlijk proces was: vooraleerst vormt het niet alleen een uitzondering op het principe 
dat een slaaf niet in rechte op zou kunnen treden, ook was voor dit optreden een 
procesvertegenwoordiger gebruikelijk, een adsertor. Dit vormde dan weer een exceptie op de 
regel dat slaven ook niet per procesvertegenwoordiger konden procederen322. Bovendien is 
veel onduidelijk in het kader van de precieze procesvorm van het vrijheidsproces. De 
procedure zoals deze in elk geval in de Republiek bestond was een legis actio323. Het lijkt 
echter dat deze procesvorm in de tijd van Gaius al vrij verouderd was, er ontstond in ieder 
geval op een gegeven moment een variant van het proces in het kader van de cognitio324. Het 
is niet duidelijk wanneer de cognitio in de plaats van legis actio is getreden325. Onder meer uit 
een tekst van Gaius blijkt dan een derde bijzonderheid. In twijfelgevallen, en waarschijnlijk 
ook gedurende het proces, werd de persoon om wie het ging beschouwd als vrij, de 
zogenaamde ‘begunstiging van de vrijheid’ (favor libertatis)326. 

Binnen het vrijheidsproces zelf had de favor libertatis bovendien gevolgen. Zo gold vrij 
algemeen in zaken betreffende de vrijheid dat er maiores iudices aan te pas moesten 
komen327:  

Ulpianus Het Edict 13, D. 4,8,32,7: De liberali causa compromisso facto recte non compelletur 
arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis est, ut maiores iudices habere debeat. Eadem 
dicenda sunt, sive de ingenuitate sive de libertinitate quaestio sit et si ex fideicommissi causa 
libertas deberi dicatur. Idem dicendum est in populari actione. 
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319  Zie bv. p. 12-15. 

320 Buckland, Roman law of slavery, p. 38, nt. 2, de causa liberalis: p. 652.  
321 Buckland, Roman law of slavery, p. 84: ‘There are some exceptions to this rule of exclusion, but they 

are only such as to throw the rule itself into relief, for the exceptional nature of the case is always either 
obvious, or expressly indicated.’, p. 655: Gai. Inst. IV,82. 

322 Buckland, Roman law of slavery, p. 84-85; Kaser, Zivilproze�recht, p. 102-103.  
323 Gai. Inst. IV,14: Buckland, Roman law of slavery, p. 85.  
324 Volgens Kaser/Hackl eerst voor de consul (D. 40,14,4), vervolgens voor een bijzondere praetor de 

liberalibus causis (C. 4,56,1): Kaser/Hackl, Zivilproze�recht, p. 457-458 (nt. 59-61). Ook de keizer zou 
competent geweest zijn: D. 40,14,2,2.  

325 In ieder geval ten tijde van Antoninus Pius: D. 35,1,50; Buckland, Roman law of slavery, p. 654; 
Kaser/Hackl, Zivilproze�recht, p. 458, nt. 60.  

326 Buckland, Roman law of slavery, p. 653, p. 661-664.  
327 Buckland, Roman law of slavery, p. 657: Buckland noemt de praeses in de provincies. Ankum, Favor 

libertatis, p. 48-49.  
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Wanneer een arbitrageovereenkomst is gesloten over iemand vrijheid, is het terecht dat de 
scheidsman niet gedwongen mag worden uitspraak te doen, aangezien begunstiging van de 
vrijheid met zich meebrengt dat hierover hogere rechters gesteld moeten zijn. Hetzelfde dient 
gezegd te worden wanneer het de vraag is, of iemand vrijgeborene of vrijgelatene is, en 
wanneer beweerd wordt dat aan iemand de vrijheid verschuldigd is op grond van een 
fideïcommis. Hetzelfde dient ook gezegd te worden met betrekking tot een actie die iedereen 
kan instellen.  

Bovendien moesten deze iudices vrijheidsbegunstigend beslissen als er geen duidelijke 
meerderheid was, of het bewijs geen uitsluitsel gaf328. De toepassing van het begrip reikte 
echter ver buiten de vrijheidsprocessen. Schulz verbindt zelfs de favor libertatis met een meer 
algemene verruiming in de regelgeving omtrent het vrijlaten van slaven na Augustus329. De 
eerste juridische tekst waarin de uitdrukking gebruikt wordt is van Javolenus330. Ankum heeft 
een overzicht gegeven van het gebruik van de term in het klassieke Romeinse recht. Hierin 
deelt hij het gebruik van de term in in twee categorieën: ter bevestiging of verklaring van een 
eerdere wet of regel, en ter onderbouwing of argumentatie van een nieuwe mening of 
beslissing ten faveure van een slaaf, dan wel een vrij persoon die als slaaf door het leven 
ging331. De favor libertatis zien we bijvoorbeeld in het kader van specifieke regelgeving in    
D. 43,29,3,9, het interdict de homine libero exhibendo, waaraan Ulpianus de overweging 
meegaf dat het niemand verboden mag worden zijn vrijheid aan te tonen; en mogelijk in D. 
28,4,3,1, waarin een rescript van Marcus Aurelius wordt aangehaald met de overweging van 
zijn consilium, door Marcellus gekwalificeerd als favore libertatis332. In de tekst van 
Javolenus zien we favor libertatis als gebruikt in de tweede categorie: op grond van de favor 
libertatis werd de vrijheid geschonken aan slaven, voor wie dit onder een strikte interpretatie 
van het recht niet mogelijk was333. Gezien de toepassing in het voordeel van slaven zou de 
favor libertatis het geven van een rechtsgevolg door enkele klassieke Romeinse juristen aan 
een idee van natuurlijke gelijkheid en vrijheid geweest kunnen zijn.  

 De status libertatis  

Nu gebruiken we een moderne term, ‘vrijheid’, met de moderne inhoud van het woord die 
daarbij hoort. In de monografie van Wirszubski over het Latijnse equivalent daarvan, libertas, 
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328 Buckland, Roman law of slavery, p. 664-665: resp. de lex Iunia Petronia (19AD; D. 40,1,24pr.; D. 

42,1,38,pr.) en D. 40,1,24,1.  
329 Schulz, Prinzipien, p. 149-150. Echter niet in de context van libertas, maar van humanitas.   
330 D. 40,7,28pr.: Ankum, Favor libertatis, p. 47. 
331 Ankum, Favor libertatis, p. 48.  
332 Nemo enim prohibendus est libertati favere: Ankum, Favor libertatis, p. 50-51. 
333 Ankum, Favor libertatis, p. 59-61; zie Ulpianus D. 40,5,24,10: nec enim ignotum est, quod multa contra 

iuris rigorem pro libertate sunt constituta. Interessant zijn twee teksten, die door Ankum tezamen 
worden gelezen, aangezien beide handelen over het probleem van een slaaf met meerdere meesters. In 
D. 40,12,30 gaat het om een vindicatio in servitutem (pro parte): een vrijheidsproces, waarin twee 
potentiële eigenaars hun eigendom, en daarmee het slaaf-zijn, van iemand probeerden aan te tonen. Het 
probleem ontstond als slechts één van de twee gelijk kreeg.De andere tekst, Marcellus D. 29,5,16, 
handelt over het geval waarin een slaaf aan twee meesters toebehoorde, waarvan er één vermoord werd. 
De slaaf in kwestie wees de moordenaar aan, en zou daardoor zijn vrijheid krijgen op grond van het SC 
Silanianum, echter slechts ten opzichte van de vermoorde meester. Maar Marcellus stelt dat de slaaf 
moet worden vrijgelaten: favore libertatis quidem fieri debet. Overwegingen van algemeen belang 
zullen hier zeker in hebben meegespeeld; Ankum, Favor libertatis p. 71-73.   
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wordt gesuggereerd dat in de Republiek en het vroege Principaat alleen personen met een 
status civitatis vrij zijn, aangezien rechtssubjectiviteit niet aan libertas, maar aan het behoren 
tot een civitas verbonden is. Alleen slaven die na hun vrijlating ook de status civitatis 
ontvingen, wat ook wel gebeurde, kunnen werkelijk als dragers van rechten en plichten 
worden gezien. De status libertatis zou er slechts voor zorgen dat de vrijgelatene niet langer 
onder de absolute macht van de meester zou hebben gestaan334. Aan de andere kant 
argumenteert Levy dat libertas niet per se afhangt van civitas, niet een puur door het positieve 
recht of de status civitatis bepaalde notie is geweest335. In het Principaat is in deze context de 
meest opvallende tekst D. 1,5,4pr., waarin de jurist Florentinus libertas als een facultas 
naturalis aanduidt336, met de min of meer impliciete betekenis dat ook slaven volgens het 
natuurrecht vrij geboren zijn337. Eerder hebben we gesteld dat deze ‘natuurlijke’ vrijheid van 
de slaaf geen rechtsgevolg had338.        
 Interessant is daarom wat nu precies de inhoud is geweest van de status libertatis. 
Buckland wijst bijvoorbeeld op de moeilijkheden die ontstaan nadat een slaaf zijn vrijheid 
gekregen had in een vrijheidsproces339 en na een vrijlating door zijn meester340 voor het 
ontstaan en voortbestaan van verbintenissen tussen vrijgelatene en meester, en vrijgelatene en 
overheid. Na de vrijlating is de vrijgelatene in de mogelijke positie bezit van zijn 
meester/patronus op te eisen, maar de meester/patronus kan aan de andere kant alsnog enige 
delictsacties instellen, wegens zaaksbeschadiging en diefstal voor zover daartoe aanleiding is. 
Bovendien is de vrijgelatene zijn patronus in principe nog steeds dienstbaarheid 
verschuldigd341. Waldstein heeft wet- en regelgeving, zoals de lex Iulia et Papia en de lex 
Aelia Sentia, die deze dienstbaarheid placht in te perken aangeduid als rechten ter 
bescherming van vrijgelatenen342. Aan de filosofie ontleende overwegingen zouden hierin een 
rol gespeeld kunnen hebben343. Maar de motivering die aan de wetten zelf is meegegeven 
suggereert een andere achtergrond. Middels een lex Junia werd in dezelfde tijd een klasse  
gecreëerd als het ware tussen de slaaf en de vrijgelatene, met status libertatis maar zonder 
status civitatis344. Het interessante is dat we hierdoor de status libertatis op zich enigszins 
kunnen kwalificeren.  

Mommsen heeft bijvoorbeeld de aspecten van het burgerrecht zoals deze door vrijgelatenen 
na hun vrijlating ontvangen werden weergegeven345, maar niet zonder op te merken dat zeker 
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334 Wirszubski, Libertas, p. 1-3.  
335 Levy, Libertas und civitas, p. 11-14. 
336 Mayer-Maly, Freiheitsidee, p. 408-409; Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 6-16.  
337 Schrage. Libertas est facultas naturalis, p. 43-48.  
338 Met name Talamanca, L’antichità, p. 72-75: zie p. 12-13.  
339 Buckland, Roman law of slavery, p. 666-670.  
340 Buckland, Roman law of slavery, p. 676-681.  
341 Kaser, RPR I, p. 299-301.  
342 Waldstein, Operae libertorum, p. 390-394.  
343 Waldstein, Operae libertorum, p. 150-151, p. 396.  
344 Sirks, Informal manumission, p. 247.  
345 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 420-457.  
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in de Republiek346 vrijgelatenen over het algemeen niet beter behandeld werden dan slaven347. 
Door de vrijlating veranderde de juridische verhouding tussen patronus en vrijgelatene, maar 
de sociale verhouding bleef vrijwel hetzelfde348. Des te wonderlijker is het dat de vrijlating in 
Rome op een zeker moment gepaard ging met de verlening van het Romeinse burgerrecht349. 
Maar hierin zijn wel gradaties, zoals Latini Iuniani en liberti dediticii, waarneembaar350. Deze 
klassen werden gecreëerd middels dezelfde bovengenoemde lex Aelia Sentia en een lex Iunia, 
beide uit de tijd van Augustus. Volgens Sirks is het probleem waar deze wetten op zien dat 
van de informele vrijlating: normaliter moeten voor een vrijlating (manumissio) bepaalde 
vormvereisten in acht worden genomen, maar wat nu als er wel een vrijlating had 
plaatsgevonden, maar zonder dat aan deze vormvereisten was voldaan? Dit kon zeker geen 
toekenning van de status civitatis tot gevolg hebben351. Volgens de lex Iunia van 17 v.C. 
kregen dergelijke vrijgelatenen de status van Latini Iuniani, inwoners van coloniae in Latium. 
Dit gebeurde door een fictie van vrije geboorte. Aan deze status zaten allerlei beperkingen, 
zoals dat het peculium na de dood van de vrijgelatene toch naar de patronus zou gaan. Deze 
beperkingen konden worden opgeheven door de volledige Romeinse status civitatis te 
verkrijgen. Hieraan verbond de lex Aelia Sentia weer een aantal beperkingen352, zoals de 
bovengenoemde bepaling dat een slaaf met een crimineel verleden slechts een vrijgelatene 
met de status van peregrinus dediticius kon worden. Aangenomen dat de informele vrijlating 
wijdverspreid was, moeten dus veel vrijgelatenen vanaf het begin van het Principaat de 
beperkte status van Iunianus Latinus of zelfs peregrinus dediticius gehad hebben353 In 
dezelfde wetten werd dus de positie van vrijgelatenen zowel verzwakt als versterkt: een 
duidelijke ontwikkeling of een eenduidig motief zijn in een algemene zin in het klassieke 
Romeinse recht zeer lastig te zien354.  

Over het motief voor de schepping van de klasse van Latini Iuniani kan gedebatteerd 
worden355: misschien was dit een hogere mate van bescherming voor de vrijgelatenen, 
aangezien Gaius de lex Iunia als een beneficium kwalificeert.  Maar ook een door de senaat 
verwoord motief dat de patroni zo controle konden houden over het vermogen van hun 
vrijgelatenen wordt in de bronnen genoemd, en door Sirks aannemelijk gemaakt356. Als 
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346 Chantraine, Freilassung, p. 60-61. 
347 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 428, naar Cicero, Ad Quintum fratrem 1,1,13; Kaser, RPR I, p. 298.  
348 Bv. Buckland, Roman law of slavery, p. 688-690, p. 699: de obligatio blijft naturalis. Voor 

rechtshandelingen na de vrijlating gold dit niet, de slaaf wordt als het ware opnieuw geboren: p. 676. 
Ook: Chantraine, Freilassung, p. 60.  

349 Waldstein, Operae libertorum, p. 44-51.  
350 Chantraine, Freilassung, p. 63, met name ten tijde van Augustus: p. 66.   
351 Sirks, Informal manumission, p. 248.  
352 Sirks, Informal manumission, p. 250-255:  zie bv. Gai. Inst. III,56.  
353 Sirks, Informal manumission, p. 274.   
354 Waldstein, Operae libertorum, p. 183-185: ‘Gemessen an heutigen Vorstellungen von Menschenrechten 

mag das mit diesen Gesetzen Erreichte enttäuschend wenig sein.’; p. 390-403. 
355 Chantraine, Freilassung, p. 61-65. Alsmede de datering van de lex Iunia: Waldstein, Operae libertorum, 

p. 162 (19 AD: nt. 8).    
356 Sirks, Informal manumission, p. 257-261, p. 267-269. Volgens Waldstein, echter, bevatte de lex Aelia 

Sentia een verbod op het verplichten van vrijgelatenen tot afdrachten aan hun patroni: Waldstein, 
Operae libertorum, p. 175-183.  
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zodanig geeft deze korte bespreking al aanleiding tot het formuleren van een tweetal 
juridische probleemvelden. Het eerste is, dat er een onderscheid bestaat tussen een humane 
behandeling van de slaaf en vrijgelatene, en de rechtssubjectiviteit van diezelfde slaaf of 
vrijgelatene. In dit kader lijkt de status libertatis niet direct een rechtssubjectiviteit in het 
klassieke Romeinse recht te impliceren. Dit geldt in positieve zin, zoals gezien de favor 
libertatis, waardoor ook slaven onder omstandigheden rechtsbevoegd waren. Maar op grond 
van de gebrekkige rechtspositie van de vrijgelatene is de status libertatis ook negatief 
verbonden met deze rechtssubjectiviteit. De stelling van Herrmann-Otto, er is een voorloper 
van de moderne mensenrechtenidee in een opwaardse sociale mobiliteit door het 
vrijlatingsproces en de favor libertatis, kan in ieder geval niet zonder meer worden 
onderschreven.           
 Dit heeft ook te maken met het tweede juridische probleemveld. De rechtspositie van 
de slaaf ten opzichte van zijn meester verschilt van die ten opzichte van de overheid, althans 
in de zin dat de meester in de uitoefening van zijn beschikkingsmacht357 en de overheid in zijn 
regelgeving met betrekking tot slaven niet dezelfde motivatie zouden hebben gehad358. Er zou 
bijvoorbeeld een bepaalde interesse voor of belang van de overheid bij de vrijlating kunnen 
zijn: er bestonden meerdere ‘publieke’ vormen van vrijlating, zoals de aan het vrijheidsproces 
gelieerde manumissio vindicta en de manumissio censu, vrijlating door melding aan de 
censor359. Bovendien kan geduid worden op de vrijlating als beloning voor het aangeven van 
een misdadiger360, zoals in het kader van de lex Cornelia de sicariis et veneficis. Is het belang 
van de meester het enige belang waarmee in de toepassing van deze regelingen rekening werd 
gehouden? Dit is lang niet zeker: er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat de overheid in 
dezelfde periode bepaalde aspecten van de beschikkingsmacht van de eigenaar heeft 
ingeperkt. Met betrekking tot vrijgelatenen gebeurde dit tot de hieronder te bespreken nota 
censoria en door ingrijpen van de keizer361. Hiermee is zeker niet gezegd dat alle regelgeving 
van de overheid met betrekking tot slaven ook in het voordeel van slaven zou zijn geweest, 
getuige het hieronder te behandelen Senatus Consultum Silanianum. Aan de andere kant geldt 
ook voor deze regelgeving dat het lastig is om een duidelijke ontwikkeling of een eenduidig 
motief te bepalen. Hoewel met betrekking tot zijn vermogen de vrijgelatene wellicht verloor 
aan rechtpositie, zou lex Iunia wel voor bepaalde grenzen aan de behandeling en de 
mogelijkheid van de vrijgelatene tot het hebben van verwanten hebben gezorgd362. Zo bezien 
heeft het juridiseren van de informele vrijlating juist weer een positief effect gehad op de 
rechtspositie van vrijgelatenen.  
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357 Vgl. Kaser, RPR I, p. 284: ‘Herrengewalt’.  
358 Althans, ‘einzelne Träger von staatlicher Gewalt’: Waldstein, Operae libertorum, p. 398.   
359 Chantraine, Freilassung, p. 66. Deze hadden wel de verkijging van de status civitatis tot gevolg: Kaser, 

RPR I, p. 117-118.  
360 Affolter, Persönlichkeit, p. 191; Chantraine, Freilassung, p. 61.  
361 Kaser, RPR I, p. 298, nt. 11.  
362 Buckland, Roman law of slavery, p. 445; Sirks, Informal manumission, p. 260-261; Kaser, RPR I, p. 

117-118, p. 298. Verwantschap en naturalis obligatio van slaven: Knoch, Sklavenfürsorge, p. 29-34.  
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2.  Enkele aspecten van de juridische verhouding tussen meester en slaaf  

Mishandeling van de slaaf: de nota censoria  

In algemene zin lijkt zoals gezegd de positie van de slaaf gekenmerkt te worden door het 
ontbreken van rechtspersoonlijkheid. Wegens een gebrek aan juridische status was de slaaf in 
principe rechtsonbevoegd, wat leidde tot een grote rechtsongelijkheid tussen slaaf en vrij 
persoon, dan wel slaaf en Romeins burger. Dit wil niet zeggen dat de slaaf in het Romeinse 
recht ook handelingsonbekwaam was. Afgezien van de beschikking over het peculium363 zijn 
in het kader van een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechten in het klasssieke 
Romeinse recht in het eerste hoofdstuk een drietal uitzonderingen geformuleerd op de 
handelingsonbekwaamheid van de slaaf. Naast de favor libertatis364 zou de slaaf in de 
verhouding met de meester ook op andere vlakken in zekere zin deel hebben genomen aan het 
rechtsverkeer365. Daarbij zou de slaaf in het recht erkend zijn geweest als object van het delict 
iniuria366. De juridische beperkingen aan de beschikkingsmacht van de meester over de slaaf 
en het delict iniuria zullen verder in dit hoofstuk behandeld worden: maar voor een begrip als 
rechtspersoonlijkheid leveren deze alleen een te gefragmenteerd beeld op. Daarom zal ik ook 
op het SC Silanianum ingaan367.         
 Het SC Silanianum wordt bijvoorbeeld over het algemeen als bewijs voor een 
vijandige houding ten opzichte van slaven en het ontbreken van een humaniserende tendens in 
de Romeinse regelgeving aangevoerd. De centrale vraag is daarom of er op grond van deze 
rechtsfiguren met betrekking tot de positie in het recht van de slaaf toch een algemene 
ontwikkeling waarneembaar is368. Deze beginselen zouden kunnen blijken uit de manier 
waarop en de mate waarin via het recht werd ingegrepen in private verhoudingen: in principe 
had de meester bijvoorbeeld de beschikking over het leven en de dood (ius vitae necisque) 
van de slaaf369: toch zijn er een aantal rechtsfiguren waaruit een zekere mate van beperking 
van deze beschikkingsmacht blijkt. Met andere woorden, de slaaf zou op een bepaalde manier 
beschermd kunnen zijn tegen misbruik. In de Republiek kan geduid worden op de 
zogenaamde nota censoria370.   

Het ambt van de censor is waarschijnlijk al in 443 v.C. ontstaan371, hoewel burgerlijsten en de 
volkstelling, de census, teruggegaan tot de koningstijd. In eerste instantie was het censorschap 
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363 Vgl. bv. Kaser, RPR I, p. 267, p. 286.  
364 Zie bv. p. 9, p. 12 en p. 14.  
365 Met name in het stellen van juridische limieten aan de beschikkingsmacht van de meester door de 

censor (zie p. 5) en de keizer (zie p. 9).  
366 Zie bv. p. 9-10.  
367 Met name Boulvert/Morabito, Le droit d’esclavage, p. 104-108, p. 115-122, p. 141-144; Kaser, RPR I, 

p. 112-115, p. 283-287.  
368 Buckland, Roman law of slavery, p. 91. 
369 Buckland, Roman law of slavery, p. 36, p. 91; recent, Amunátegui Perelló, Origen de los poderes del 

paterfamilias, p. 43-132, p. 346-347. 
370 Niet alleen met betrekking tot slaven, maar ook vrouwen en clientes: Greenidge, Infamia, p. 61; C. 

Gizewski, Nota censoria, NP VIII, 1008-1009 (2000).   
371 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 391 met bibliografie. Ook: Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 331-

469;  Suolahti, Roman censors, met een lijst en beschrijving van de opeenvolgende censoren.  
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een onderdeel van het ambt van de consul372. De duur was gelimiteerd tot anderhalf jaar373. 
Aan de ene kant waren de censoren –het waren er immers altijd twee- geen middels een wet 
gegrond regerend staatsorgaan, hadden zij daarom geen imperium en konden zij niet de senaat 
bijeenroepen ten bate van een wetgevings- of verkiezingsproces374. Aan de andere kant leidde 
dit tot een bijna totale onafhankelijkheid, behalve ten opzichte van de volkstribunen375. Zij 
werden gekozen door de comitia centuriata onder auspiciën van de consul376. Hun 
hoofdfuncties waren het houden van de census en het beheer van de burgerlijsten, de lectio 
senatus (senaatslijst) en de orde van equites (ridders). Daarnaast waren zij verantwoordelijk 
voor de verpachting van staatseigendom en de instandhouding van openbare gebouwen en 
andere gemeenschappelijke zaken. Door het beheer van de lijsten en het eigendom kon het 
vermogen van de burgers en zo het burgerlijke tributum aan de staat worden bepaald377. 
Interessant genoeg krijgen zij er na 312 v.C. een taak bij, namelijk de handhaving van de 
zeden378, oftewel het regimen morum379. Dit stelde hen in de eerste plaats in staat maatregelen 
te nemen bij overtreding door senatoren en equites, maar ook door alle volwassen burgers380, 
in het bijzonder door middel van de nota censoria.   

De mogelijkheid dat in de Republiek de censor zich bezighield met de relaties binnen de 
familia, waartoe ook de slaven behoorden, door middel van de nota censoria zou blijken uit 
teksten van onder meer Dionysius van Halicarnassos381, Cassius Dio382, Plutarchus383 en 
Aulus Gellius384. Scepsis is bijzonder gepast, want slechts in één geval, Dionysius van 
Halicarnassos 20,13,3, wordt expliciet verwezen naar de behandeling van slaven385. Het recht 
van leven en dood met betrekking tot vrijgelatenen werd waarschijnlijk wel ingeperkt door 
middel van een nota censoria386. In het sanctioneren van de verhouding binnen de familia 
lijken de censoren ook een bijna volledige vrijheid te hebben gehad, slechts beperkt door de 
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372 Livius 4,8; Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 334.   
373 Kunkel, Gesetzesrecht, p. 374; Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 393: middels een lex Aemilia.  
374 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 395. 
375 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 357, Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 399: plesbiscieten gelden 

middels de lex Hortensia ook de censoren. Er is echter voor zover bekend nooit ingegrepen.  
376 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 400-401. 
377 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 401-402. 
378 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 405: middels een plebisciet, de lex Ovinia; C. Gizewski, Censores, 

NP II, 1056-1057 (1997).  
379 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 405, nt. 43. Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 386: dit is ook 

ongeveer het jaar waarin het ambt van de censor een op zichzelf staand ambt wordt, afgesplitst van dat 
van consul. Over vroege manifestaties van de cura morum: Suolahti, Roman censors, p. 47-52. 

380 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 409. 
381 20,13,3: Schmähling, Sittenaufsicht, p. 38; Polay, Regimen morum, p. 267, nt. 5; Kunkel/Wittmann, 

Staatsordnung, p. 416. 
382 54,23,2: Baltrusch, Regimen morum, p. 16, nt. 63. 
383 Cato maior 16: Schmähling, Sittenaufsicht, pg. 49. 
384 5,13,4: Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 385, nt. 2; Schmähling, Sittenaufsicht, pg. 84. 
385 Watson, Roman slave law, p. 53-55; Knoch, Sklavenfürsorge, p. 45. Van belang is echter dat het verkeer 

binnen de familia enigszins door de overheid werd gecontroleerd: Karlowa, Rechtsgeschichte, p. 229-
249.  

386 Kaser, RPR I, p. 298, nt. 7.  
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principes van collegialiteit en termijn. Mogelijk konden de censoren bepaalde zedelijke regels 
vastleggen in edicten, die werden aangevuld of aangepast door hun opvolgers387. Als de 
censoren op grond van aequitas388, billijkheid, oordeelden dat een regel geschonden was, 
werd er een nota censoria uitgevaardigd: deze werd ingeschreven in het archief en publiek 
gemaakt na de census389. Het improbrum390 van de pleger leidt tot ignominia391 of infamia, en 
bovendien kon een nota censoria een capitis deminutio392 tot gevolg hebben: de pleger kon uit 
de senaat, dan wel de orde van equites gezet worden, en zelfs kon hem het burgerschap 
worden ontnomen393. Zodoende kan gesteld worden, dat, hoewel er concurrentie bestond 
tussen de censorische en wettelijke bestraffing van een handeling, de censorische 
sanctionering zich richt op onzedelijk gedrag in een individueel geval, zonder dat hierin ook 
sprake hoeft te zijn van handelen tegen het recht. Er is, met andere woorden, al in de 
Republiek een duidelijke scheiding tussen wederrechtelijk en onzedelijk handelen394.  

Dit buitenwettelijke karakter heeft een belangrijk gevolg: door het ontbreken in de bronnen 
van eenduidige omschrijvingen van onzedelijke handelingen395 blijft het onduidelijk in 
hoeverre de censoren bepaalde zedelijke regels konden afdwingen. De bronnen met 
betrekking tot de censor lijken een hoog anekdotisch gehalte te hebben396. Ook lijken de 
beslissingen ongemotiveerd, alhoewel de censor wel het recht had ex officio397 een aanklacht 
(accusatio) in te stellen398. Dit alles laat een grote vrijblijvendheid vermoeden, bijna  
willekeur399. De nota censoria zou dan ook geen uitkomst van een rechtsgang zijn, zoals blijkt 
uit Cicero´s verdediging van Cluentius, Pro Cluentio. Hoewel bij deze bron voorzichtigheid 
geboden is, het doel van Cicero in dit verband is immers het ambt van de censor in diskrediet 
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387 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 373; Schmähling, Sittenaufsicht, pg. 2. 
388 Schmähling, Sittenaufsicht, p. 2ff.  
389 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 406; volledige procedure: Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 384-387, 

Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 420ff. 
390 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 382-383. 
391 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 382-383: De officiis III,115, Pro Cluentio 121. 
392 Voor de relatie tussen infamia en de capitis deminutio, alsmede caput en existimatio (Cicero, Pro 

Roscio comoedo, 31-32), zie Goudy, Capitis deminutio, p. 135. Met een capitis deminutio wordt in dit 
stuk in principe een capitis deminutio minor sive media (Gai. Inst. I,161) bedoeld: zij omvatten meer 
dan het verlies van een familierechtelijke betrekking (Gai. Inst. I,162), maar in eerste instantie minder 
dan een volledig verlies van vrijheid (Gai. Inst. I,160).  

393 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 384-387; Schmähling, Sittenaufsicht, p. 13ff.; Kunkel/Wittmann, 
Staatsordnung, p. 409. Interessant genoeg betreft het hier mogelijk niet alleen het inperken van de 
macht van de pater familias over zijn familia: ook het imperium van de magistraten kon gelimiteerd 
worden door de censoren, bijvoorbeeld in het kader van corruptie in een algemene zin, wangedrag in 
een oorlog en kritiek op een aangenomen wet:  bijvoorbeeld  Aulus Gellius 15,12,3 en Cicero, De 
finibus II,54: lijst in Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 377-382; Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p.417. 

394 Kaser, Gemeinschaftsordnung, p. 16; Kaser, Rechtswidrigkeit, p. 98-100; Kaser, Infamia, p. 226. Ook: 
Greenidge, Infamia, p. 20f.   

395 Baltrusch, Regimen morum, p. 16; Kaser, Infamia, p. 225.  
396 Greenidge, Infamia, p. 41f.; Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 382; Schmähling, Sittenaufsicht, p. 13f.; 

Suolahti, Roman censors, p. 49; Astin, Regimen morum, p. 19-26.  
397 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 385, nt. 2; B. Kübler, Nota censoria, RE XXXIII, 1055-1058 (1936).   
398 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 384-387.   
399 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 397.   
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te brengen400, lezen we dat de beslissing van de censor op geen enkele wijze een bindend 
iudicium inhoudt401. Maar het is niet waarschijnlijk dat Cicero hiermee de iurisdictio van de 
censoren in twijfel trekt402, maar veeleer aangeeft dat de competentie van de censor van 
zedelijke aard is. Hoewel er een duidelijke en scherpe scheiding is tussen de zedelijke en de 
wettelijke rechtspraak, en de censoren een grote vrijheid hadden, suggereert de sanctie van 
ignominia/infamia middels de nota censoria niettemin een rechtsgevolg van de overtreding 
van deze zeden. De scheiding tussen zeden en wetten in de Republiek is dus niet absoluut.   

Door uit te gaan van de sanctie zou namelijk ook het willekeurige karakter van de grond van 
het censorische oordeel betwijfeld kunnen worden: de censoren zouden vooral in bepaalde 
gevallen hebben opgetreden. Ondanks het ongeschreven karakter wordt over het algemeen 
aangenomen dat bijvoorbeeld ook misbruik van de beschikkingsmacht van de meester object 
was van het regimen morum403. Kaser definieert infamia als het op het verwerpelijke karakter 
van een persoon berustende geringe aanzien in de gemeenschap, zonder dat dit aanzien op 
bepaalde omstandigheden berust, en waaraan de rechtsorde nadelen voor de betreffende 
persoon verbindt404. Met andere woorden, de censoren zouden in een nota censoria als het 
ware een feitelijke situatie bevestigen, en ervoor zorgen dat de plaats die de persoon in de 
maatschappij heeft, zijn caput, past bij zijn karakter, zoals blijkt uit zijn gedragingen. Hoewel 
de zedelijke regels nooit zijn vastgelegd, zijn de gedragingen gesanctioneerd middels de nota 
blijkbaar in strijd met de algemeen erkende mores405. Als we dit betrekken op de 
beschikkingsmacht van de eigenaar over zijn slaaf volgt hieruit dat, hoewel een burger 
rechtens misschien volledig over zijn slaven mag beschikken, deze toch moreel aan bepaalde 
regels is gebonden406. De burger mag zijn potestas slechts uitoefenen voor zover dit niet in 
strijd is met bepaalde ongeschreven mores. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan een 
´niet-geformaliseerde ordeningsfactor´ als pietas407. Ongeschreven mores worden rechtsregels 
doordat zij rechtsgevolg hebben, en hun inhoud is te bepalen door te kijken naar de sanctie en 
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400 Greenidge, Infamia, p. 41ff; Costa, Cicerone giureconsulto I, p. 388-390.  
401 Pro Cluentio 117: Polay, Regimen morum, p. 277; C. Gizewski, Nota censoria, NP VIII, 1008-1009 

(2000); Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 407, p. 409: het is geen quasi-strafrechtelijk proces maar 
een administratieve handeling, gerelateerd aan de census, de lectio senatus en de orde van equites. Aan 
de andere kant spreekt Cicero elders wel in dergelijke termen over de censor (Bv. De re publica IV,6: 
Greenidge, Infamia, p. 51, nt. 2 en 3) en er lijkt sprake van een contradictoir proces.    

402 Greenidge, Infamia, p. 52-53: alle kenmerken van een iudicium zijn aanwezig; Mommsen, Staatsrecht 
II.1, p. 354: geen jurisdictie tussen burgers, maar wel een exclusieve jurisdictie in de relatie tussen 
burger en overheid. Ook, Suolahti, Roman censors,  p. 63: de cognitio van de censoren had een 
bindende werking voor de praetores.  

403 Greenidge, Infamia, p. 61; Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 382; etcetera.     
404 Kaser, Infamia, p. 230. Ook: Greenidge, Infamia, p. 19.   
405 A. Steinwenter, Mores, RE XXXI, 290-298 (1933); Kaser, Gemeinschaftsordnung, p. 16; Kaser, 

Rechtswidrigkeit, p. 100ff. 
406 A. Steinwenter, Mores, RE XXXI, 290-298 (1933); Kaser, Gemeinschaftsordnung, p. 23; Knoch, 

Sklavenfürsorge, p. 47-57.  
407 Kaser, Gemeinschaftsordnung, p. 17; Linke/Stemmler, Institutionalität, p. 6. Te vertalen als: 

plichtsgevoel tegenover of liefde voor verwanten. Zie in het bijzonder (Heumann/Seckel) D. 28,7,15: 
nam quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam nostram et, ut generaliter dixerim, contra 
bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est.  
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de gedraging op grond waarvan de sanctie wordt uitgevaardigd408. Als de scheiding tussen 
wetten en zeden in de Republiek niet absoluut is, treedt de censor in zoverre op als rechter 
door rechtsgevolg te geven aan deze mores.   

Met de overgang van de Republiek naar het Principaat kwamen de bevoegdheden en de titel 
van het ambt langzamerhand te vervallen aan de keizer. Augustus heeft de titel waarschijnlijk 
niet gevoerd, alhoewel hij wel minimaal tweemaal de census heeft afgenomen, eenmaal 
samen met Agrippa en eenmaal met zijn opvolger Tiberius409. Mogelijk was het regimen 
morum in handen van de senaat of enkele senatoren, zoals dit in de Republiek ook het geval 
was. Maar toch lijkt Augustus met zijn huwelijkswetgeving eenzelfde zedelijke doel na te 
streven als de censoren in de Republiek410. In dit kader lijkt er een relatie te bestaan tussen het 
regimen morum van de censoren in de Republiek en de huwelijkswetgeving van Augustus, 
met name als het gaat om het moreel inperken van bepaalde gedragingen, waarbij mogelijk 
zelfs het geschreven recht opzij kon worden gezet411. Wat betreft slaven en de limitering van 
de beschikkingsmacht van de eigenaar stelt Rotondi dat onder Augustus reeds de bescherming 
van slaven een taak werd van de praefectus urbi, gesanctioneerd middels een lex Petronia412. 
Deze wet was echter alleen gericht op meesters die hun slaven straften door ze voor de 
beesten te werpen, en van een tendens tot een algemene beperking van de beschikkingsmacht 
kan in dit verband niet worden gesproken413. Wel zien we dat de beschikkingsmacht ten 
opzichte van vrijgelatenen onder Augustus middels regelgeving wordt ingeperkt414.  

Claudius draagt als eerste keizer de titel van censor, althans als we Suetonius mogen 
geloven415:  

Suetonius, Claudius 16,1: Gessit et censuram intermissam diu post Plancum Paullumque 
censores sed hanc quoque inaequabiliter varioque et animo et eventu. 

En hij bekleedde het censorschap na een lange tussenperiode na het censorschap van Plancus 
en Paullus maar ook dit op onevenwichtige wijze en wisselvallig in intentie en uitkomst.   

Het censorschap is door Plancus en Paullus vervuld in 22 v.C.416. Aangezien de census in de 
tussentijd zeker is gehouden, zou het hier wel eens specifiek over het regimen morum kunnen 
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408 Zie bijvoorbeeld Kunkel, Gesetzesrecht, p. 381: ´Welcher Natur die daraus abgeleiteten Normen sind, 

hängt allein von der Frage ab, die man an das Verhalten der Vorfahren stellt. Ist es eine Rechtsfrage, so 
ist die aus dem mos maiorum gewonnene Norm eine Rechtsnorm.´ 

409 Kunkel, Über das Wesen, p. 394. Ook: Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 337;  Suolahti, Roman censors, p. 
497-504. Vgl. bv. Suetonius, Augustus 27,5, Cassius Dio 54,2 en 54,10. Het censorschap werd 
waarschijnlijk door Augustus als onderdeel van het consulschap beschouwd (de situatie van 443 v.C. tot 
312 v.C. in de republiek).  

410 Kaser, Rechtswidrigkeit, p. 117-118. Het zelf opnemen van de taken van de censor door Augustus: 
Cassius Dio 54,2,2. De cura legum et morum van Augustus: Wirszubski, Libertas, p. 116-123.   

411 A. Steinwenter, Mores, RE XXXI, 290-298 (1933): D. 1,3,37,3; Just. Inst. 1,2,11.  
412 Rotondi, L’abuso di diritto, p. 58-66: de lex Petronia de servis van 19 AD. 
413 Rotondi, L’abuso di diritto, p. 58-66. Ook Buckland, Roman law of slavery, p. 36-37.  
414 Kaser, RPR I, p. 298, nt. 11: met name de lex Aelia Sentia.   
415 Greenidge, Infamia, p. 83; Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 338; Schmähling, Sittenaufsicht, p. 165; 

Suolahti, Roman censors,  p. 507-509.  
416 Suolahti, Roman censors, p. 501-506.  
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gaan. Ettelijke regels later wordt expliciet over een nota en het afnemen van de burgerrechten 
(´teruggezet naar de status van peregrinus´) van een onfortuinlijke Griek vanwege zijn 
onbekendheid met het Latijn gesproken417. In deze lijkt Claudius in zijn of de namens hem 
uitgevoerde strafrechtspraak republikeinse censorische voorbeelden te volgen, maar ditmaal 
in een werkelijk iudicium418. Bovendien is het mogelijk dat juist Claudius een 
strafbaarstelling van het misbruik van slaven heeft bewerkstelligd via de lex Cornelia de 
sicariis et veneficis419 en misschien zelfs tot een algemene aansprakelijkheid heeft uitgebreid, 
waarvoor deze tekst van Suetonius wordt aangevoerd420: 

Suetonius, Claudius 25,2: Cum quidam aegra et adfecta mancipia in insulam Aesculapi taedio 
medendi exponerent, omnes qui exponerentur liberos esse sanxit, nec redire in dicionem 
domini, si convaluissent; quod si quis necare quem mallet quam exponere, caedis crimine 
teneri.  

Toen door zekere personen zieke en zwakke slaven op het eiland van Aesculapius te vondeling 
werden gelegd wegens een afkeer van het genezen, verordonneerde hij dat allen die te 
vondeling werden gelegd vrij waren, en niet in de macht van de meester terug zouden keren, 
als zij hersteld waren;  maar als iemand een slaaf liever wilde doden dan te vondeling leggen, 
was hij wegens het crimen van doodslag aansprakelijk.   

Volgens Volterra antedateert Suetonius hier deze procedure, die we in juridische teksten pas 
in de loop van de 2e eeuw kunnen ontwaren421. Bovendien mag niet over het hoofd worden 
gezien dat Suetonius zelf zegt dat Claudius geen vaste beleidslijn volgde. Hoe het ook zij, 
vanaf Claudius en Vespasianus422 bleef de keizer de titel van censor voeren423, en in ieder 
geval de bevoegdheden van dit ambt gebruiken424. Trajanus lijkt bijvoorbeeld in te grijpen in 
de patria potestas middels een rescript, waarin hij een vader tot pietas maant tegenover zijn 
zoon425. Het bewijs in juridische teksten blijft echter bijzonder mager. Volgens Grelle is de 
eerste keizerlijke wetgeving die ook daadwerkelijk op het ambt gebaseerd was afkomstig van 
Domitianus, hoewel het moeilijk af te leiden is in hoeverre termen als ignominia bijvoorbeeld 
door Suetonius in hun technisch-juridische betekenis worden gebruikt426. De keizerlijke 
wetgeving in kwestie betreft het opnemen van de castratie, niet alleen van slaven, maar ook 
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417 Suetonius, Claudius 16,2: (…) et cum orantibus familiaribus dempsisset, cuidam appositam notam: 

“litura tamen”, inquit, “exstet”. Splendidum virum Graeciaeque provinciae principem, verum Latini 
sermonis ignarum, non modo albo iudicum erasit, sed in peregrinitatem redegit.  

418 Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 407. 
419 Rotondi, L’abuso di diritto, p. 58-66; zie verder p. 121-123.  
420 Santalucia, Studi, p. 126, nt. 81; Liebs, Römisches Recht, p. 163. Een recent commentaar op en een 

bespreking van de moderne literatuur met betrekking tot het edict geeft Faro, La libertas, p. 15-32, de 
mogelijke relatie met de lex Cornelia de sicariis et veneficis komt echter slechts summier aan bod (bv. 
p. 32, p. 72-73). 

421 Volterra, Intorno a un editto, p. 424-425.  
422 Greenidge, Infamia, p. 83. 
423 Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 338; Suolahti, Roman censors, p. 515.  
424 Greenidge, Infamia, p. 144ff. 
425 Rotondi, L’abuso di diritto, p. 58-66: D. 37,12,5; quem pater male contra pietatem adficiebat.  
426 Grelle, Correctio morum, p. 343 (nt. 14)-344, p. 348; Suetonius duidt ingrepen in de zedelijke sfeer 

door Domitianus elders (Domitianus 8,4-5) aan als ‘correctiones morum’, maar hieruit kan niet zonder 
meer een connectie met het regimen morum van de censor worden afgeleid: Grelle, Correctio morum, p. 
345, ondanks ignominia als sanctie.      
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van vrije personen, in de context van de rechtspraak extra ordinem en wel onder de lex 
Cornelia de sicariis et veneficis427:  

Suetonius, Domitianus 7,1: Multa etiam in communi rerum usu novavit: (…) Castrari mares 
vetuit: spadonum qui residui apud mangones erant pretia moderatus est. 

Veel zelfs vernieuwde hij met betrekking tot het gewone gebruik der dingen (…) Hij verbood 
dat mannelijke slaven gecastreerd werden; van de eunuchen die overbleven bij de 
slavenhandelaren verlaagde hij de prijs.  

Het verbod van castratie nam de vorm aan van een edict428. Dat het regimen morum in ieder 
geval ten tijde van Domitianus in handen van de keizer was wordt bevestigd door het gebruik 
van de term ignominia. Wellicht was Vespasianus de laatste censor en werd juist met het 
aannemen van het censorschap door Domitianus het ambt betekenisloos429. De lijn in het edict 
lijkt echter te worden nagevolgd door verscheidene opvolgers van Domitianus430.    

 Dood van de meester: het SC Silanianum  

Natuurlijk is de nota censoria niet het enige mogelijke aspect van de relatie tussen slaaf en 
meester: hoewel in het vroege Principaat en mogelijk al in de Republiek de 
beschikkingsmacht van de meester over zijn slaaf beperkt werd, betekende dit niet dat de slaaf 
daadwerkelijk rechtsbevoegd was. Buckland geeft aan hoe minimaal de rechtspositie van de 
slaaf geweest is431. Bepaalde naturales obligationes daargelaten is de gedachte interessant dat 
als er in juridische teksten aan de positie van de slaaf gerefereerd wordt, dat dit eigenlijk 
alleen gebeurt via de dominus432. Het probleem is dan niet zozeer dat er in theorie grote 
verschillen konden bestaan tussen de positie van de slaaf binnen en buiten de familia, en 
tussen slaven onderling, maar dat de posities van de slaaf en de meester binnen en buiten de 
context van de familia kunnen botsen. We zien dit bijvoorbeeld bij de nota censoria, maar 
ook als de slaaf in een proces een getuigenis tegen de meester aflegde433, of zijn straf 
gematigd werd bij het plegen van een vergrijp met medeweten of in opdracht van de meester 
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427 Grelle, Correctio morum, p. 344-345 (nt. 19);  zie verder p. 121.     
428 Janssen, Vita Domitiani, p. 38-39: ‘ad hoc edictum respicit Martialis II, 60: vae tibi…castrabere. Iam 

mihi dices ´Non licet hoc´, VI,2,2: immeritos execuisse mares…tu prohibes, Caesar…nec spado 
iam…erit.’   

429 Greenidge, Infamia, p. 84; Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 338-339: Mommsen noemt het ambt van de 
censor onverenigbaar met het wezen van het Principaat; W. Kubitschek, Censor, RE VI, 1902-1908 
(1899).  

430 Bv. D. 48,9,5; D. 48,8,4,2; Spartianus, Vita Hadriana 18 en Coll. 3,3,4/D 1,6,2:  Buckland, Roman law 
of slavery, p. 37; Pringsheim, Legal reforms, p. 93-94; Rotondi, L’Abuso di diritto, p. 58-66; Grelle, 
Correctio morum, p. 344, nt. 16. Zie ook Nicolet, Le métier de citoyen, p. 103-105. Tegenwoordig 
worden de scriptores historiae Augustae als relatief betrouwbaar aangemerkt: K.-P. Johne, Historia 
Augusta, NP V, 638-639 (1998), althans degenen die verhandelen over de keizers van Hadrianus tot 
Caracalla. De auteur van de Vita Hadriana is waarschijnlijk een enkele auteur uit de vierde eeuw, zich 
baserende op een viertal min of meer klassieke bronnen, waaronder mogelijk de autobiografie van 
Hadrianus: Benario, Vita Hadriana, p. 4 (VHA 18,7 op p. 114).    

431 Buckland, Roman law of slavery, p. 82-91: (p. 82) ‘Of the slave’s civil position it may almost be said 
that he had none.’ 

432 Buckland, Roman law of slavery, p. 82-83: (p. 83) ‘(…) almost purely derivative (…)’.  
433 Buckland, Roman law of slavery, p. 86-90.  
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(dominus sciens)434. Interessant genoeg lijkt er in deze gevallen ofwel naar de 
omstandigheden daarvan, ofwel op grond van een zeker extern belang beslist te worden. Het 
is de tweede mogelijkheid die ons aangaat, en dan vooral de vraag of dit belang op een 
gegeven moment is bepaald of vastgelegd in een algemenere regeling. Een goed voorbeeld 
hiervan zou het zogenaamde Senatus Consultum Silanianum kunnen zijn.  

De situatie waarop het SC Silanianum zag was het vermoorden van de meester door zijn slaaf 
of slaven. Traditioneel wordt dit Senatus Consultum gezien als het bewijs van een 
hardvochtige instelling van de Romeinen ten opzichte van hun slaven: op grond van het 
Senatus Consultum zouden alle slaven die zich op het moment van de moord onder hetzelfde 
dak (sub eodem tecto) bevonden gemarteld en gedood moeten worden435. Belangrijk is de 
weergave van de redevoering van de jurist en senator Cassius Longinus door Tacitus na de 
dood van Pedanius Secundus. Pedanius Secundus, een praefectus urbi, werd vermoord door 
één van zijn slaven. De praetor oordeelde dat daarom alle 400 slaven onder hetzelfde dak 
zonder meer geëxecuteerd moesten worden436. Vanwege deze beslissing ontstaat een 
volksoproer, en de senaat besluit zich over de kwestie te buigen437.    
 De weergave van het argument van Cassius Longinus in deze bijeenkomst door 
Tacitus kent een aantal problemen, zoals in hoeverre Tacitus trouw is aan de rede van Cassius 
zelf438. Cassius stelt, dat moet worden vastgehouden aan een strenge interpretatie van het SC 
Silanianum en inderdaad alle slaven ter dood moeten worden gebracht, voornamelijk vanwege 
het stellen van een voorbeeld ten behoeve van de publieke zekerheid of openbare orde439. Als 
in het geval van de dood van een praefectus urbi de wet al niet ten uitvoer zou worden 
gebracht, zou dit de openbare orde ernstig in gevaar brengen440. Cassius verwijst naar een 
Senatus Consultum: wellicht het SC Silanianum441. De inhoud van het SC is door Tacitus 
overgeleverd442:  

Tacitus, Annales 13,32: Factum et senatus consultum ultioni iuxta et securitati, ut si quis a suis 
servis interfectus esset, ii quoque, qui testamento manu missi sub eodem tecto mansissent, 
inter servos supplicia penderent (…). 

En een senaatsbesluit werd genomen met het oog op de wraak en daarboven de veiligheid, 
opdat als iemand door zijn slaven gedood was, ook degenen, die bij testament vrijgelaten 
onder hetzelfde dak verbleven waren, dezelfde straffen zouden ondergaan als de slaven (…).  

������������������������������������������������������������
434 Buckland, Roman law of slavery, p. 94, hoewel jammer genoeg: ‘(…) these present enactments (met 

betrekking tot de dominus sciens en het straffen van de slaaf zoals deze uit de verschillende teksten 
blijken, JG) are somewhat haphazard: it is not clear that they express any real principle or policy.’ 

435 Zie bv. Volterra, Senatus consultum, p. 250-251, no. 73 (gerelateerd zijn no. 74, 100, 113 en 114); 
Spruit, Senatus consultum Silanianum, p. 1167f. : ‘een zwarte bladzijde’.  

436 Nörr, Cassius Longinus, p. 192.  
437 Nörr, Cassius Longinus, p. 187-189; Wolf, Senatsrede, p. 9-16; Dalla, Senatus consultum Silanianum, 

p. 30-32.  
438 Nörr, Cassius Longinus, p. 191, p. 220-222; Wolf, Senatsrede, p. 21-22.  
439 Publica utilitas: Nörr, Cassius Longinus, p. 190; Spruit, Senatus consultum Silanianum, p. 1172-1176.  
440 Nörr, Cassius Longinus, p. 189; Wolf, Senatsrede, p. 34: ‘(…) kalter Berechnung. Ein teuflischer 

Mechanismus, der funktioniert.’ 
441 Nörr, Cassius Longinus, p. 188-189 (nt. 5). Ook: Wolf, Senatsrede, p. 22.  
442 Het SC Pisonianum: Nörr, Cassius Longinus, p. 221.  
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Toch zijn ook andere interpretaties gesuggereerd, met name omdat de verhouding tussen het 
SC Silanianum en andere, gerelateerde leges en Senatus Consulta niet duidelijk zou zijn. Het 
kan bijvoorbeeld, dat het een oud gebruik (vetus mos) was om niet alleen de dader, maar alle 
slaven in het huis te doden443. In 56 AD zou dit door Nero zijn bevestigd in een Senatus 
Consultum, een Senatus Consultum dat volgens Buckland in het latere recht nergens 
terugkomt444. Een regeling die wel herhaald en becommentarieerd is, is deze in een SC 
Silanianum, uit de tijd van Augustus: slaven, van wie een vermoeden gerezen was dat zij hun 
meester vermoord hadden, konden worden gemarteld, en vervolgens geëxecuteerd. De 
regeling is achtereenvolgens bevestigd door een SC Claudianum, een SC Pisonianum en een 
Oratio Marci Aurelii445. Echter, deze regeling was slechts een gedeelte van het SC 
Silanianum: het eigenlijke doel ervan was niet het bestraffen van slaven, maar voorkomen dat 
iemand, met name de erfgenamen, maar ook bijvoorbeeld de middels het testament bevrijde 
slaven, zouden profiteren van de dood van de erflater446.  

Onduidelijk is daarbij de verhouding met een procedure op grond van de lex Cornelia de 
sicariis et veneficis, gesuggereerd door de volgende tekst447:  

Gaius Het provincie-edict 17, D. 29,5,25pr.-1: (pr.) Lege Cornelia cavetur de praemio 
accusatoris, qui requisivit et renuntiavit eos servos, qui ex ea familia ante quaestionem 
fugerint, ut in singulos servos quos convicerit quinque aureos ex bonis occisi aut, si inde redigi 
ea quantitas non possit, ex publico accipiat. Quod praemium non in omnes servos, qui sub 
eodem tecto locove fuerint, sed in eos solos, qui caedem admisissent, accusatori tribuitur. (1) 
Praeterea cavetur, ut de his, qui ante quaestionem habitam fugerint, si aperto testamento liberi 
scripti inveniantur, lege de sicariis iudicium fiat ita, ut ex vinculis causam dicant et convicti 
perinde ac servi puniantur et ei qui convicerit deni aurei praemii nomine darentur ex bonis 
damnati.   

(pr.) Bij de Lex Cornelia wordt inzake de beloning van de aanklager die slaven die tot de 
huishouding behoorden maar vóór het verhoor onder tortuur de vlucht genomen hebben, 
opgespoord en aangegeven heeft, het volgende bepaald: voor elke slaaf die hij veroordeeld 
heeft gekregen, ontvangt hij vijf goudstukken uit de boedel van de vermoorde, of, indien dit 
bedrag daaruit niet opgebracht kan worden, uit de staatskas. Deze beloning wordt aan de 
aanklager niet voor iedere slaaf die onder hetzelfde dak of op dezelfde plaats geweest is 
toegekend, maar alleen voor de slaven die de moord gepleegd hebben. (1) Bovendien wordt 
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443 Volgens Tacitus, Cassius refereert aan instituta et leges maiorum: Nörr, Cassius Longinus, p. 194.   
444 Buckland, Roman law of slavery, p. 94: Tacitus, Annales 13,32 en 14,42.  
445 Buckland, Roman law of slavery, p. 95: PS. 3,5,6. Het criterium is, in ieder geval na Hadrianus, of deze 

op het moment van de moord in de buurt waren, dan wel hun best hadden gedaan om de dood te 
voorkomen: PS. 3,5,3; D. 29,5,1,27 en 28; Spartianus, Vita Hadriani 18,11. Dit is een zwaarwegende 
plicht, die zelfs gold bij zelfmoord, en de marteling, de quaestio, kon niet eenvoudig worden ontlopen: 
Buckland, Roman law of slavery, p. 96; Spruit, Senatus consultum Silanianum, p. 1167, p. 1177-1178, 
p. 1183. Volgens Spruit, Senatus consultum Silanianum, p. 1171-1172 is het niet duidelijk of het gaat 
om aparte senaatsbesluiten of wellicht slechts één besluit.   

446 Buckland, Roman law of slavery, p. 96-97; later is dit waarschijnlijk wel het specifieke geval dat een 
meester in zijn huis vermoord werd geworden: Robinson, Slaves and the criminal law, p. 233-235. Ook 
het Edict van de praetor kan een bron voor een dergelijke regeling zijn geweest: Spruit, Senatus 
consultum Silanianum, p. 1169.   

447 Dalla, Senatus consultum Silanianum, p. 21-30. De tekst wordt door Lenel in de context geplaatst van 
manieren op grond waarvan iemand op grond van leges of senatus consulta in het bezit van bepaalde 
goederen kan worden gesteld (ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur): Palingenesia 
I, col. 226, no. 309.   



MENSENRECHTEN IN HET ROMEINSE RECHT? 

 64

bepaald dat met betrekking tot slaven die vóór het plaatsvinden van het verhoor onder tortuur 
de vlucht genomen hebben en die na de opening van het testament daarin vrij verklaard blijken 
te worden, een proces krachtens de wet op sluipmoord dient plaats te vinden. Zij moeten dan 
geboeid hun zaak bepleiten en, indien veroordeeld, als slaven gestraft worden; aan degene die 
hun veroordeling gedaan gekregen heeft moeten dan per slaaf als beloning tien goudstukken 
uit het vermogen van de veroordeelde gegeven worden.     

Er zouden vraagtekens bij gezet kunnen worden of het doden van de meester door de slaaf in 
eerste instantie niet zonder meer tot de executie van de gevluchte slaven leidde, die door 
middel van het testament waren vrijgelaten448. Als de  lex Cornelia de sicariis et veneficis een 
indicatie voor het vetus mos is, lijkt dit enigszins een oordeel over de schuld, althans 
betrokkenheid, van de slaaf te impliceren449, te relateren aan een beschermingsverplichting die 
niet zou zijn voorgekomen in het SC450. Dan lijken er maar twee mogelijkheden om de 
Senatus Consulta in overeenstemming te brengen met de omstandigheden van het geval. 
Ofwel alle slaven van Pedanius Secundus werden in zijn testament vrijgelaten, waardoor het 
SC van toepassing werd451. Ofwel in de eerste procedure voor de praetor was gebleken, dat 
inderdaad elke slaaf aan de samenzwering had deelgenomen452. De enige verwijzing naar de 
eerdere procedure voor de praetor in Tacitus vinden we in Annales 14,44453. Hierin wordt de 
feitelijke vraag behandeld naar een mogelijke medeplichtigheid van andere slaven bij de 
doodslag. Een dergelijke redenering zou eerder in de het kader van de lex Cornelia de sicariis 
et veneficis thuishoren, dat wil zeggen in het eerdere proces voor de praetor, dan een Senatus 
Consultum dat toch een ander doel zou hebben gehad dan het bestraffen van doodslag. Het 
blijft daarom de vraag wat precies de inhoud en het effect van het Senatus Consultum 
Silanianum geweest is met betrekking tot een oordeel over de schuld van alle slaven sub 
eodem tecto bij de dood van hun meester454.  
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448 Ook: D. 29,5,1,26: Nörr, Cassius Longinus, p. 195; Dalla, Senatus consultum Silanianum, p. 21-26.  
449 Dalla, Senatus consultum Silanianum, p. 27.  
450 Wolf, Senatsrede, p. 27: eigenlijk beargumenteerde Cassius dus het tegenovergestelde, een ruime 

interpretatie van het SC (Nörr, Cassius Longinus, p. 197: ‘(…) advokatorische Aspekt (…)’. Zowel 
Wolf (p. 31-33) als Dalla (p. 29) gaan ervan uit dat dit een retorische truc van Cassius is geweest. Naar 
een beschermingsverplichting wordt onder meer verwezen in Tacitus, Annales 14,43.  

451 Vrijlating was de mogelijke aanleiding voor de moord: Nörr, Cassius Longinus, p. 187-188. Deportatie 
van vrijgelatenen was een alternatief, dat ook in de senaat besproken werd: Tacitus, Annales 14,45. 
Mijns inziens zou een a fortiori-redenering, vrijgelatenen worden bestraft, dus slaven zouden ook wel 
bestraft worden, hier precies niet opgaan: hun vrijlating is immers duidelijk een aanwijzing voor hun 
schuld aan de doodslag.  

452 Tacitus heeft het echter over de indubia innocentia van de andere slaven: Nörr, Cassius Longinus,        
p. 197-198.  

453 Libet argumenta conquirere in eo, quod sapientioribus deliberatum est? Sed et si nunc primum 
statuendum haberemus, creditisne servum interficiendi domini animum sumpsisse, ut non vox minax 
excideret, nihil per temeritatem proloqueretur? Sane consilium occultavit, telum inter ignaros paravit: 
num excubias transire, cubiculi fores recludere, lumen inferre, caedem patrare poterat omnibus 
nesciis? Multa sceleri indicia praeveniunt: servi si prodant, possumus singuli inter plures, tuti inter 
anxios, postremo, si pereundum sit, non inulti inter nocentes agere (…); Nörr, Cassius Longinus, p. 
189, p. 193: door het niet tegenhouden ontstaat een schuldvermoeden. 

454 Alleen de daders werden door Augustus (na het SC Silanianum ?) bestraft in Seneca, Naturales 
quaestiones 1,16,1: Nörr, Cassius Longinus, p. 196; Dalla, Senatus consultum Silanianum, p. 37. Zie 
ook: Syme, Tacitus, p. 563-565, Affolter, Persönlichkeit, p. 146-147 en Knoch, Sklavenfürsorge,          
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 Mishandeling van de slaaf: de tempelvlucht 

Maar dit neemt de wreedheid van de straf, zoals ook door Tacitus en de woedende menigte 
bekritiseerd, natuurlijk niet weg, bevestigt deze zelfs. De redevoering van Cassius is ook van 
groot belang, omdat de verhouding tussen meester en slaaf zelfs in het extreme geval van de 
dood van de meester door de slaaf wordt ingekaderd in termen van openbaar belang en het 
streng of ruime interpreteren van een wet. Dit gebeurt met andere woorden in termen van 
gerechtigheid455. Deze gerechtigheid wordt geconcretiseerd in de afweging van het publieke 
ten opzichte van het private belang, een afweging waar ook de juridische teksten aanleiding 
toe geven456. Interessant is dat in dezelfde tijd Seneca met eenzelfde afweging tot een andere 
inhoudelijke conclusie komt met betrekking tot het bestaan van gerechtigheid tussen slaaf en 
meester dan Cassius Longinus457: zelfs een persoonlijke antipathie tussen de jurist en de 
filosoof zou hier een rol in gespeeld kunnen hebben458. De opvatting van Seneca is wellicht 
het beste te zien in:  

De clementia 1,18,1-3: (1) Servis imperare moderate laus est. Et in mancipio cogitandum est, 
non quantum illud impune possit pati, sed quantum tibi permittat aequi bonique natura, quae 
parcere etiam captivis et pretio paratis iubet. Quanto iustius iubet hominibus liberis, ingenuis, 
honestis non ut mancipiis abuti sed ut his, quos gradu antecedas quorumque tibi non servitus 
tradita sit, sed tutela. (2) Servis ad statuam licet confugere; cum in servum omnia liceant, est 
aliquid, quod in hominem licere commune ius animantium vetet. Quis non Vedium Pollionem 
peius oderat quam servi sui, quod muraenas sanguine humano saginabat et eos, qui se aliquid 
offenderant, in vivarium, quid aliud quam serpentium, abici iubebat? O hominem mille 
mortibus dignum, sive devorandos servos obiciebat muraenis, quas esurus erat, sive in hoc 
tantum illas alebat, ut sic aleret. (3) Quemadmodum domini crudeles tota civitate 
commonstrantur invisique et detestabiles sunt, ita regum et iniuria latius patet et infamia atque 
odium saeculis traditur; quanto autem non nasci melius fuit, quam numerari inter publico malo 
natos! 

(1) Het is loffelijk slaven met mate te gebieden. En met betrekking tot de slaaf moet men 
bedenken, niet hoeveel men hem ongestraft kan laten lijden, maar hoeveel de natuur je 
redelijker- en billijkerwijs toestaat, die zelfs beveelt om zuinig met de gevangenen en met 
degenen die voor een prijs verworven zijn om te gaan. Hoeveel juister beveelt zij om vrije 
mensen, vrijgeborenen, achtenswaardige personen niet als slaven te misbruiken maar als 
diegenen, die je in positie passeert, en van wie aan jou niet de slavernij, maar de voogdij 
overgedragen is. (2) Het is aan slaven toegestaan naar een standbeeld te vluchten; hoewel ten 
opzichte van slaven alles is toegestaan, is er iets dat door het gemeenschappelijke recht der 
levende wezens ten opzichte van een slaaf wordt verboden. Wie had geen grotere afkeer van 
Vedius Pollio dan zijn eigen slaven, omdat hij zijn murenen vetmestte met het bloed van 
mensen en beval hen, die hem met het een of ander hadden misnoegd, in de visvijver, niets 
minder dan een slangenkuil, te werpen? O de man die duizend doden verdiend heeft, hetzij 
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p. 201-213. Seneca zou direct aan de zaak-Pedanius Secundus kunnen hebben refereren: Spruit, Senatus 
consultum Silanianum, p. 1176-1177.   

455 Nörr, Cassius Longinus, p. 197-203, p. 210-213 (verhouding severitas/utilitas publica): Wolf, 
Senatsrede, p. 29-30.  

456 Dalla, Senatus consultum Silanianum, p. 87-100: bv. D. 29,5,1pr.  
457 Griffin, Seneca, p. 263: (nt. 3, o.a. Naturales quaestiones 1,16,1 en Epistula 47,2-9) ‘Over and over 

again, Seneca insists that cruelty to slaves may lead not only to financial loss through their flight or 
death but to brutal revenge in the form of accusation or murder: (…).’ 

458 Nörr, Zur Biographie des Juristen Cassius Longinus, p.1664-1665.  
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omdat hij slaven om te verorberen uitleverde aan de murenen, die hij zou gaan opeten, hetzij 
omdat hij ze slechts daarom kweekte, dat hij ze op deze wijze kon voederen. (3) Zoals de 
wreedheden van de meester getoond worden aan de hele gemeenschap als weerzinwekkend en 
verfoeilijk, zo ook strekt het onrecht van het koningschap zich breder uit en wordt zijn schande 
en onuitstaanbaarheid door de eeuwen heen overgedragen; en hoeveel beter zou het zijn niet 
geboren te worden, dan geteld te worden onder hen die geboren zijn voor wangedrag in het 
openbaar! 

Verscheidene auteurs hebben beargumenteerd dat er met deze teksten een verandering en 
vernieuwing over het denken ten opzichte van de behandeling van de slaaf door zijn meester 
plaatsvond, een verandering die zijn weerslag in het recht zou vinden459. Seneca refereert in 
De clementia 1,18,2 aan de asielvlucht naar een standbeeld of tempel. Een procedure die 
hieraan is verbonden komt duidelijk terug in460:  

Gaius, Institutiones I,53: Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus qui 
sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire; nam 
ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini, qui sine causa servum suum occiderit, non 
minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed et maior quoque asperitas 
dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur; nam consultus a quibusdam 
praesidibus provinciarum de his servis qui ad fana deorum vel ad statuas principum 
confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos 
vendere. Et utrumque recte fit [regula]: male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et 
prodigis interdicitur bonorum suorum administratio. 

Toch is het tegenwoordig noch aan Romeinse burgers, noch aan andere mensen die onder de 
heerschappij van het Romeinse volk staan, geoorloofd om bovenmatig en zonder reden 
wreedheden tegen hun slaven te begaan. Want bij een verordening van de geëerbiedigde keizer 
Antoninus Pius is bepaald dat degene die zonder reden zijn eigen slaaf doodt, evenzozeer 
aansprakelijk is als degene die de slaaf van een ander doodt. Ook al te ruw optreden van de 
eigenaar wordt door een verordening van dezelfde keizer beteugeld. Toen hij namelijk door 
enige provinciale gouverneurs geraadpleegd werd over slaven die hun toevlucht zochten tot de 
tempels van de goden of de standbeelden van de keizers, heeft hij verordend dat de eigenaar 
wiens wreedheid ondragelijk zou blijken te zijn, gedwongen moest worden zijn slaven te 
verkopen. Beide bepalingen zijn juist: wij behoren ons recht immers niet verkeerd te 
gebruiken. Om deze reden wordt ook de verkwister het beheer over zijn vermogen ontzegd.       

Als een slaaf wegens mishandeling door zijn meester naar een heiligdom van een god of een 
standbeeld van de keizer vluchtte, waren in elk geval de provinciale magistraten verplicht 
hem te beschermen en te horen: Mommsen verbindt dit asielrecht met de opkomst van de 
keizercultus461.  
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459 Bv. Stella-Maranca, Seneca giureconsulto, p. 18-23; Düll, Seneca iurisconsultus, p. 364-380; Mantello, 

Beneficium servile-debitum naturale, p. 136-182, p. 335-451; Behrends, Sklavenrecht, p. 62 (nt. 30); 
Griffin, Seneca, p. 256-285; Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 6-17.  

460 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 57-85: andere teksten waarin hetzelfde rescript van Antoninus 
Pius wordt aangehaald zijn Coll. 3,3, D. 1,6,2 (Lenel, Palingenesia II, col. 981, no. 2213, waarschijnlijk 
opgenomen in de rubriek De dominorum saevitia van De officio proconsulis) en Just. Inst. I,8,2. De 
procedure, althans voor de praefectus urbi, wordt door Ulpianus omschreven in D. 1,12,1, met name   
D. 1,12,1,1 en D. 1,12,1,8.  

461 Mommsen, Strafrecht, p. 460-461.  
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De teksten met betrekking tot de tempelvlucht hebben veel vragen opgeroepen462. Hoewel een 
normering buiten de relatie tussen slaaf en meester in de individuele gevallen van Vedius 
Pollio (De Clementia, I,18,2), Umbr(ici)a en Alfius Julius (Coll. 3,3) relatief duidelijk is, is 
het de vraag in hoeverre sprake is van een algemene regeling, uitgaande van de keizer, al dan 
niet verbonden aan een procedure voor de proconsul en praefectus urbi463. Daarbij komt dat 
de teksten gaan over de relatie tussen meester en slaaf, in hoeverre de normering een 
betekenis zou kunnen hebben buiten de familia is evenzeer discutabel. Ook worden in Gai. 
Inst. I,53 twee situaties onderscheiden, het doden en het mishandelen van de slaaf. Het 
inroepen van de bescherming van de keizer door het vluchten naar zijn standbeeld lijkt slechts 
betrekking te hebben op het laatstgenoemde geval. Dat er in het tweede geval geen sprake zou 
zijn van een aanklacht (accusatio) van de slaaf464 lijkt ook niet zonder meer te hebben 
betekend dat de meester niet aansprakelijk zou zijn in een publiek strafproces.   
 De teksten in de periode vóór de late 2e of vroege 3e eeuw AD, de periode waarin 
Ulpianus de procedure voor de praefectus urbi uiteen zet, refereren bovendien slechts in een 
enkel geval aan een tempelvlucht die duidelijk in Rome heeft plaatsgevonden. Dit is in de 
eerste plaats in bovenstaande tekst van Seneca, De Clementia 1,18,2, en hier zou de filosoof 
naar een gewoonte in de provincie, bijvoorbeeld Baetica465 of Griekenland466, kunnen 
verwijzen. Ook de andere bronnen voor tempelvlucht suggereren sterk een provinciale 
oorsprong ervan467. De tempelvlucht lijkt meer in de rede te liggen op een plek waar door 
grotere afstanden de gerechtelijke instantie moeilijker te bereiken was. Met andere woorden, 
het enige wat de teksten over de tempelvlucht ons leren met betrekking tot de competentie 
van de praefectus urbi, is dat de tempelvlucht en de competentie in de tijd van Septimius 
Severus met elkaar verbonden zijn468. Dit neemt overigens niet weg dat het zoeken van 
bescherming bij een beeld van de keizer al vanaf het vroege Principaat mogelijk was. De 
juridische gevolgen hiervan zijn aan de andere kant minder duidelijk469.   
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462 Vgl. de bespreking van Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 118-130, en Robinson, Recensie van 

Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 386-388.   
463 Buckland, Roman law of slavery, p. 37; Griffin, Seneca, p. 270.  En vanaf welk moment: Griffin, 

Seneca, p. 278-279, p. 460-461.  
464 Buckland, Roman law of slavery, p. 38; Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 51-57.  
465 Griffin, Seneca, p. 34: vgl. Coll. 3,3, dit (Hispania Ulterior) is Seneca’s geboorteprovincie.  
466 Griffin, Seneca, p. 38; vgl. bv. Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 295: Tacitus, Annales 3,60, hier 

heeft Seneca een tijd gestudeerd.   
467 Tacitus, Annales 3,60-63; Suetonius, Tiberius 37: Volterra, Senatus consulta, p. 253 (no. 83 en 84); 

Plinius, Epistula 10,74:  Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 47. Vgl. Mommsen, Strafrecht, p. 460, 
nt 1 en p. 461, nt. 3. 

468 In deze zin: Nörr, Cassius Longinus, p. 188; Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 51-54, p. 68-71; 
Robinson, Recensie van Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 386. Tot verschillende dateringen 
komen Buckland, Roman law of slavery, p. 38; Affolter, Persönlichkeit, p. 133-136; Bellen, Studien 
zum Sklavenflucht, p. 66-69; en Boulvert/Morabito, Le droit de l’esclavage, p. 118.   

469 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 47-77; Knoch, Sklavenfürsorge, p. 95-102. Bijvoorbeeld of een 
slaaf zich op enig moment ook direct, dat wil zeggen zonder voorafgaande tempelvlucht, tot de 
praefectus urbi kon wenden: Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 53-55; of het al dan niet 
aanmerken van de slaaf als fugitivus  (D. 21,1,17,12): Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 65-75. 
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3.  Het krenken en doden van een slaaf  

De actio legis Aquiliae en de actio iniuriarum  

Het lijkt enigszins misleidend om op enig moment in het klassieke Romeinse recht van de 
slaaf als een slachtoffer te spreken. Buckland onderscheidt twee vormen van het terugkomen 
van de slaaf in dit recht, die elkaar niet lijken uit te sluiten470: als zaak (res) en als mens of 
persoon (persona)471. Wellicht het beste rechtsgebied om dit onderscheid te illustreren is het 
delictenrecht. Volgens een plebisciet mogelijk uitgevaardigd in 286 v.C.472, de lex Aquilia, 
leidde het doden of verwonden van een slaaf tot een actie wegens zaaksbeschadiging ten bate 
van de eigenaar473. In het eerste hoofdstuk wordt het doden van andermans slaaf behandeld474. 
Het derde hoofdstuk betreft het beschadigen van andermans slaaf475. In de context van de lex 
Aquilia wordt de slaaf als een zaak aangeduid, in het eerste hoofdstuk impliciet door het 
noemen tezamen met viervoetig vee476, in het derde expliciet477. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat de actio legis Aquiliae in de eerste plaats een poenale actie was, gezien de 
passieve onovererfelijkheid van de klacht en de mogelijkheid van een noxale 
aansprakelijkheid478. Er is geen reden om aan te nemen dat de actie gedurende de klassieke 
periode van het Romeinse recht niet het voornaamste rechtsmiddel was bij het doden of 
beschadigen van een slaaf. Dat het met betrekking tot het eerste hoofdstuk van de wet om 
levende wezens gaat lijkt impliciet omdat het om doden gaat. Het derde hoofdstuk was in 
eerste instantie niet op het beschadigen van zaken in het algemeen gericht, maar het 
beschadigen van slaven, later uitgebreid met het viervoetig vee479. In eerste instantie werd de 
terminologie van de Wet der XII-tafelen (8,2 en 8,3) gebruikt: membrum ruptum en os 
fractum. Deze terminologie lijkt net als occiderit in de eerste plaats toegesneden op levende 
wezens, of zelfs alleen mensen. Een specifieke verruiming naar het beschadigen van andere 
zaken, res quae anima carent, zien we pas opduiken in de jurisprudentie van het Principaat480.  
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470 Buckland, Roman law of slavery, p. 3.  
471 Buckland, Roman law of slavery, p. 4 (nt. 3): met persona wordt door de Romeinse juristen duidelijk 

mens bedoeld. In de loop van het Principaat werd volgens Buckland niet zozeer de persoonlijkheid, als 
wel de humaniteit van de slaaf erkend.  

472 Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 10. Van het behandelen van verdere literatuur met betrekking tot de 
problematiek van de actio legis Aquiliae zal worden afgezien, aangenomen dat het hier gestelde niet, of 
op z’n minst niet in de vorm zoals hier opgeschreven, controversieel is. Zie ook bv. Kaser, RPR I,        
p. 619-622; Ankum, El carácter jurídico, p. 99-112.   

473 Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 33-34.  
474 Bv. Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 9, p. 28-29.  
475 Bv. Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 9, p. 16: in elk geval door Celsus (D. 9,2,27,16) en Gaius (Inst. 

III,217) werden de begrippen vervangen door het veelomvattende corrumpere; het veroorzaken van 
fysiek letsel of fysieke schade bleef echter de hoofdbetekenis: D. 9,2,27,17; p. 29-31. 

476 Quadrupedes pecudes,  bv. Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 14-15.   
477 Bv. Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 15-17.  
478 Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 34-35: Gaius (Inst. IV,6-9) duidt de actio legis Aquiliae echter als een 

actio mixta. Zie hierover Wallinga, Actio legis Aquiliae, p. 1385-1399.    
479 Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 31-32 
480 Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 32.  
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Op een gegeven moment zien we echter dat het krenken van slaven niet alleen aanleiding kon 
geven tot een actio legis Aquiliae, maar ook tot een actio iniuriarum. In theorie zou dit een 
aanwijzing kunnen zijn voor een erkenning van de persoonlijkheid van de slaaf in de loop van 
het Principaat. Immers, waar de actio legis Aquiliae zaaksbeschadiging als object heeft, wordt 
de actio iniuriarum gezien als de reactie op een persoonlijkheidskrenking, in de eerste plaats 
van vrije personen. Buckland haalt D. 47,10,15,35 aan, afkomstig uit het 77e boek van het 
commentaar op het Edict van Ulpianus481. Deze tekst is opvallend omdat daarin expliciet naar 
een persona servi wordt verwezen. Met name de onderbouwing hanc enim et servum sentire 
palam est is van belang. Een interpolatie is hier mogelijk, maar niet waarschijnlijk482. Ook 
Honoré wees al op deze en verschillende andere teksten, waarin sprake zou kunnen zijn 
geweest van een zekere erkenning en bescherming in rechte van de persoonlijkheid van de 
slaaf, zelfs losstaande van de meester483.        
 Deze stelling kan op voorhand in zoverre gerelativeerd worden, dat het krenken van 
een slaaf in de wet der XII-tafelen mogelijk al aanleiding gaf tot een poenale actie, zij het 
voor een minder bedrag dan een vrij persoon. Dit lijkt dezelfde poenale actie waarop ook de 
actio iniuriarum kan worden herleid484. Ook vanuit het perspectief van de actio iniuriarum is 
daarom het gelijkstellen van deze actie met persoonlijkheidskrenking, waar de actio legis 
Aquiliae puur de zaaksbeschadiging op het oog gehad zou hebben, enigszins problematisch. 
Toch bestaat in de literatuur een langlopende discussie over de krenking met betrekking tot de 
persoonlijkheid van de slaaf. Uitgangspunt van de bespreking is het hierboven aangeduide 
verschil tussen het krenken van de slaaf zelf, dan wel de meester via de slaaf, en het 
toekennen van de actie aan de meester, dan wel de mogelijkheid van het nemen van 
maatregelen ten bate van de slaaf zelf, zoals gesuggereerd in D. 47,10,15,35.  

De tekst is een nuttig startpunt voor het bespreken van deze problematiek. In D. 47,10,15,35 
gaat het om de verberatio (geseling) van een slaaf in strijd met de goede zeden (contra bonos 
mores). Deze begrippen worden verder ingevuld in de daarop volgende teksten:  

Ulpianus Het Edict 77, D. 47,10,15,38-42: (38) Adicitur "adversus bonos mores", ut non omnis 
omnino qui verberavit, sed qui adversus bonos mores verberavit, teneatur: ceterum si quis 
corrigendi animo aut si quis emendandi, non tenetur. (39) Unde quaerit Labeo, si magistratus 
municipalis servum meum loris ruperit, an possim cum eo experiri, quasi adversus bonos 
mores verberaverit. Et ait iudicem debere inquirere, quid facientem servum meum 
verberaverit: nam si honorem ornamentaque petulanter adtemptantem ceciderit, absolvendum 
eum. (40) "Verberasse" dicitur abusive et qui pugnis ceciderit. (41) "Quaestionem" intellegere 
debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Nuda ergo interrogatio vel levis 
territio non pertinet ad hoc edictum. Quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem 
dicunt, continebitur. Cum igitur per vim et tormenta habita quaestio est, tunc quaestio 
intellegitur. (42) Sed et si iussu domini quis quaestionem habeat, modum tamen excesserit, 
teneri eum debere Labeo ait.  
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481 Buckland, Roman law of slavery, p. 79-80:  Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret, video 

dominum iniuriarum posse suo nomine: si vero non ad suggilationem domini id fecit, ipsi servo facta 
iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret: hanc enim et 
servum sentire palam est.  

482 Hagemann, Iniuria, p. 85; Nelson/Manthe, Gai Institutiones III,182-225, p. 255-256.  
483 Zie p. 15: Honoré, Ulpian, p. 87.  
484 Von Lübtow, Injurienrecht, p. 131-134; Hagemann, Iniuria, p. 40-48.  
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(38) Toegevoegd wordt: ‘in strijd met de goede zeden’, zodat niet zonder meer iedereen die 
afgeranseld heeft, aansprakelijk is, maar alleen degene die dit in strijd met de goede zeden 
heeft gedaan; maar als iemand het gedaan heeft met de bedoeling de slaaf een lesje te geven of 
tot de orde te roepen, is hij niet aansprakelijk. (39) Vandaar de vraag bij Labeo of ik, als de 
gemeentemagistraat mijn slaaf met riemslagen heeft verwond, tegen hem kan procederen met 
als argument dat hij hem in strijd met de goede zeden heeft afgeranseld. Hij zegt dat de rechter 
dan moet onderzoeken wat mijn slaaf heeft gedaan dat hij deze afranseling kreeg. Want als hij 
de slaaf heeft geslagen omdat deze moedwillig het ambt en de bijbehorende versierselen in 
diskrediet heeft gebracht, moet hij vrijgesproken worden. (40) ‘Heeft afgeranseld’ wordt 
foutief ook gezegd van degene die met zijn vuisten heeft geslagen. (41) ‘Ondervraging onder 
tortuur’ moeten wij begrijpen als foltering en lichamelijk leed om de waarheid aan de dag te 
brengen. Het enkele verhoor of de lichte bedreiging valt niet onder dit edict. Onder de term 
‘ondervraging onder tortuur’ zal tevens begrepen zijn wat men een folterbank noemt. Wanneer 
dus een ondervraging gehouden is met gebruikmaking van geweld en foltering, dan wordt dit 
als een ondervraging onder tortuur beschouwd. (42) Maar ook als iemand op last van de 
meester een ondervraging onder tortuur houdt, maar daarbij geen maat heeft gehouden, moet 
hij, zegt Labeo, aansprakelijk zijn.       

Er kan dus geduid worden op twee componenten: de toestemming van de meester, en het 
plaatshebben van de geseling met een intentie tot gedragsverbetering485. Zonder de 
toestemming van de meester zou de geseling in ieder geval aanleiding kunnen hebben 
gegeven tot een actio iniuriarum486. Maar blijkbaar was er zelfs met de toestemming van de 
meester een grens: als de geseling buitenproportioneel was, bestond de mogelijkheid dat dit 
resulteerde in een actio iniuriarum, en wel servi nomine487. Hetzelfde geldt voor de quaestio 
(verhoor middels tortuur). Het interessante is dat het begrip servi nomine lijkt te bestaan uit 
het afzien van een bestanddeel dat gelding zou hebben gehad bij andere situaties van het 
krenken van een slaaf, namelijk dat de krenking als krenkend bedoeld was ten opzichte van de 
meester488:  

Gaius, Institutiones III,222: Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino 
per eum fieri uidetur; non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros uel uxores 
iniuriam pati uidemur, sed ita, cum quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in 
contumeliam domini fieri uidetur, ueluti si quis alienum seruum uerberauerit, et in hunc casum 
formula proponitur; at si quis seruo conuicium fecerit uel pugno eum percusserit, non 
proponitur ulla formula nec temere petenti datur. 

Een slaaf wordt geacht niet in zijn persoon te worden aangetast, maar men neemt aan dat dit 
wel via hem jegens zijn meester kan geschieden. Wij worden dan echter niet geacht op al 
dezelfde manieren in onze persoon aangetast te worden als via onze descendenten of 
echtgenote het geval is, maar alleen wanneer de gepleegde daad een ernstiger karakter heeft en 
klaarblijkelijk als een belediging van de meester moet worden opgevat, bijv. als men de slaaf 
van een ander geselt; ook voor dit geval is in het Edict een formula opgenomen. Maar als een 
slaaf door iemand uitgescholden is of een vuistslag heeft moeten incasseren, is er geen enkele 
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485 Corrigendi emendandi animo. Over de problematiek rondom de term verberatio: Raber, Grundlagen,   

p. 77-81.  
486 Buckland, Roman law of slavery, p. 79: D. 6,1,5pr.; D. 47,10,2,4; D. 47,10,15,34 en D. 47,10,17,1 (ook: 

tutor,  curator of procurator).  
487 Buckland, Roman law of slavery, p. 80. Wel moest het duidelijk gaan om een ernstige, fysieke krenking. 

In het kader van het Edict betrof het hier waarschijnlijk een uitzonderingsgeval: D. 47,10,15,43.  
488 Buckland, Roman law of slavery, p. 80-82, nt. 6. Ook (p. 82, nt. 2) D. 47,10,1,3, en Nelson/Manthe, Gai 

Institutiones III,182-225, p. 255-256.  
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formula opgenomen en aan iemand die daarom verzoekt, wordt deze ook niet zo makkelijk 
verleend.      

De tekst lijkt in directe tegenspraak met de tekst van Ulpianus, waarin bepaald wordt dat ook 
een krenking die niet als belediging voor de meester is bedoeld bestraft zal worden489. Het 
toekennen van de actio iniuriarum in ander gevallen, bijvoorbeeld niet-fysieke krenkingen, 
zou hebben afgehangen van de persona servi490. Volgens Buckland was dit het criterium op 
grond waarvan de praetor een actio iniuriarum servi nomine bij lichte fysieke en niet-fysieke 
krenkingen toestond, dan wel weigerde491. Dit lijkt anders te liggen bij de actio iniuriarum 
servi nomine in het geval van een geseling of verhoor onder tortuur: enkele criteria die volgen 
uit de aangehaalde teksten zouden zijn dat het in de eerste plaats moest gaan om een fysieke, 
excessieve krenking in strijd met de goede zeden door een derde gedaan492. De vraag is of ook 
deze fysieke krenking tot een actio iniuriarum kon leiden als deze met toestemming van de 
meester was gedaan, of zonder dat krenking gedaan was met het oogmerk de meester te 
krenken.  

Er bestaan verschillende problemen met betrekking tot een krenking servi nomine als een 
krenking van de persona van de slaaf zelf. De teksten van Gaius en Ulpianus spreken elkaar 
dermate tegen, dat we moeten aannemen dat de actio iniuriarum servo nomine wellicht pas na 
Gaius, door juristen of Ulpianus in het bijzonder, ontwikkeld werd493. Volgens Buckland is er 
voorts een onderscheid tussen gevolgen van de de excessieve, fysieke geseling van D. 
47,10,15,35 en de mogelijk ook niet-fysieke krenking van D. 47,10,15,44494. Het is slechts de 
fysieke krenking die aanleiding zou hebben gegeven tot een actio iniuriarum servi nomine, 
zonder dat hier een element van het indirect krenken van de meester in zou hebben gezeten. 
Dat men slechts in het eerste geval het krenken van de slaaf zelf op het oog zou hebben gehad 
blijkt verder uit het feit dat de actio iniuriarum, in ieder geval met betrekking tot een niet-
fysieke krenking, niet overging op de slaaf zelf bij zijn vrijlating495. Het belang van deze tekst 
wordt door Vos benadrukt496: immers, als een actio iniuriarum gericht zou zijn op het 
beschermen van de persoonlijkheid van de slaaf, zou deze de actie bij vrijlating hebben 
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489 Sed ita cum quid atrocius commissum fuerit quod aperte in contumeliam domini fieri videtur veluti si 

quis alienum servum verberavit: Raber, Grundlagen, p. 83.  
490 D. 47,10,15,44: Buckland, Roman law of slavery, p. 81-82. Een zekere mate van dignitas kan de slaaf 

derhalve niet ontzegd worden: Knoch, Sklavenfürsorge, p. 26-29.  
491 Buckland, Roman law of slavery, p. 81: ‘The matter was wholly in the hands of the praetor.’ Ook: 

Wittmann, Injurienklage, p. 344-345.  
492 Het Edict spreekt duidelijk van ‘Qui servum alienum verberavit’: Lenel, Das edictum perpetuum, par. 

194.  
493 Vgl. Lenel, Das Edictum perpetuum, par. 194:  De iniuriis quae seruis fiunt. Qui seruum alienum 

aduersus bonos mores uerberauisse deue eo iniussu domini quaestionem habuisse dicetur, in eum 
iudicium dabo. item si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita iudicium dabo; Buckland, Roman 
law of slavery, p. 82: ‘All the texts which expressly mention it are from Ulpian. It has all the marks of a 
purely juristic creation.’ Zie ook Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 283, die de tekst van Ulpianus 
(217 AD) verbindt met een constitutie van Septimius Severus in C. 9,35,1 (222 AD).  

494 Buckland, Roman law of slavery, p. 82, nt. 3; Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 280, nt. 2.  
495 D. 47,10,29: Buckland, Roman law of slavery, p. 82, nt. 2.  
496 Vos, Iniuria, p. 84; ook: D. 47,10,30pr.  
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behouden. Ook bijvoorbeeld bij de dood van de slaaf gaat de actie niet teniet497. Het is 
bovendien de persona van de meester, niet de persona van de slaaf, die bepaalde hoe hoog de 
boete geschat werd498: dit blijkt met name als de slaaf van meerdere meesters gekrenkt werd. 
Naast Gaius bevestigde ook Pedius dit al499. De boete die ten goede komt aan de meester 
wordt in deze teksten uitsluitend bepaald naar het eigendomsaandeel van de dominus, niet met 
betrekking tot de persona van de slaaf of de zwaarte van de krenking.    
 Het verschil tussen een actio iniuriarum servi of suo nomine wordt dus nergens echt 
duidelijk500. De enige plek waaruit dit onderscheid blijkt lijkt dus D. 47,10,15,35 te zijn501, 
maar zelfs hierbij kunnen vraagtekens geplaatst worden: cruciaal is of de krenking van de 
slaaf zelf de aanleiding voor de actio iniuriarum was502. Op grond van Buckland en Vos kan 
in ieder geval worden vastgesteld dat het krenken van de slaaf een fysieke en niet-fysieke 
krenking in de zin van de actio iniuriarum kon opleveren. Bovendien had deze krenking in 
zoverre rechtsgevolg dat de dominus suo nomine zonder meer en mogelijk servi nomine de 
actio iniuriarum in het geval van de krenking van zijn slaaf kon instellen. Problematisch is of 
zowel de niet-fysieke als de fysieke krenking in strijd met de goede zeden zonder instemming 
van de meester, dan wel zonder het oogmerk de meester te krenken mogelijk was, en 
vervolgens in hoeverre en op welke manier deze krenking rechtsgevolg had. We kunnen 
slechts aangeven dat hier mogelijk twee meer algemene en diepere problemen spelen, 
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497 Vos, Iniuria, p. 88: D. 47,10,13pr.  
498 Vos, Iniuria, p. 89-90: D. 11,3,5,1; D. 47,10,26; D. 47,10,15,45; en D. 47,10,18,3. 
499 D. 47,10,15,49 en D. 47,10,16: Vos, Iniuria, p. 85-86. Meer expliciet in Just. Inst. IV,4,4: sed ex 

dominorum persona quia ipsis fit iniuria. Voor de verberatio adversus bonos mores wordt dit bevestigd 
in D. 47,10,15,36: Si communem quis servum verberaverit, utique hac actione non tenebitur, cum iure 
domini id fecerit. 

500 Vos, Iniuria, p. 87-88: bv. Gai. Inst. III,221, met betrekking tot het krenken van een echtgenote konden 
deze wel tegelijkertijd worden ingesteld.  

501 Buckland, Roman law of slavery, p. 61, p. 80, nt. 3 stelt echter, dat bij de verkoop van een slaaf die het 
slachtoffer was van een verberatio/quaestio adversus bonos mores, de actio iniuriarum met de slaaf 
meeging (D. 21,1,43,5): sed si per eum servum iniuriam passus iniuriae nomine egerit, non reddet 
venditori: aliter forsitan atque si loris ab aliquo caeso aut quaestione de eo habita emptor egerit. Ook 
Paulus gebruikte de formulering (D. 47,10,18,1) si servus servo fecerit iniuriam, perinde agendum, 
quasi si domino fecisset, maar de tekst is verminkt: Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 288-290, dan 
wel handelt alleen over de actieve legitimatie: Wittmann, Injurienklage, p. 340. Het is een probleem dat 
voor Gaius in ieder geval niet lijkt te hebben gespeeld: Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 296, met 
teksten. Het is daarbij de vraag in hoeverre iniussu domini ook gold voor de verberatio adversus bonos 
mores (D. 47,10,15,34): Vos, Iniuria, p. 85; Wittmann, Injurienklage, p. 341. Met betrekking tot servi 
nomine in het Edict stelt Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 278, nt. 3 dat Lenel impliceert dat het 
gaat om een krenking van de slaaf zelf. Mijns inziens lijkt Lenel te zeggen dat elke actio iniuriarum 
servi nomine onder de rubiek ‘qui servum alienum’ hoorde waar een actio iniuriarum suo nomine door 
het beledigende karakter in de rubriek ‘ne quid infamandi’ viel. Derhalve zou dan ook volgens Lenel de 
krenking servi nomine in het Edict van de praetor kunnen zijn voorgekomen. Dit lijkt mij de meest 
waarschijnlijke oplossing, omdat elk alternatief zou impliceren dat een fysieke krenking van de slaaf 
een fysieke krenking van de meester was, wat in ieder geval door Gai. Inst. III,222 wordt weersproken. 
Dit maakt de inhoud van III,222 dan echter niet minder raadselachtig: zie dan ook anders, Buckland, 
Roman law of slavery, p. 80-82, die stelt dat ‘ne quid infamandi’ aan de formula van ‘qui servum 
alienum’ werd toegevoegd.    

502 Vos, Iniuria, p. 80-82.   
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namelijk de subjectieve of objectieve waarde van boni mores503 en wat de subjectiviteit of 
objectiviteit van de waarde zegt over de slaaf als ‘rechtssubject’, dan wel persoon, in het 
klassieke Romeinse recht504.   

 Rechtsbescherming door de praetor? 

Bij beide problemen past een kanttekening. Deze kanttekening betreft de formulering van 
Ulpianus: los van een bepaalde opvatting van de betekenis van servi nomine geeft de jurist 
noch een actie aan de slaaf, noch aan de meester. Het is de praetor, die de krenking niet 
ongestraft mag laten. In het geval van D. 47,10,15,44, de niet-fysieke krenking van slaven 
servi nomine, is het duidelijk op grond waarvan de praetor zou ingrijpen: de tekst vermeldt 
dat de kennisneming van de zaak zich ook moet uitstrekken over de persoonlijke 
hoedanigheid van de slaaf. In een dergelijke causae cognitio kan de praetor billijkerwijs de 
voorwaarden voor het verlenen voor de actio oprekken teneinde deze toe te staan of te 
weigeren505. Maar in D. 47,10,15,35 ontbreekt een dergelijke aanwijzing506. Bovendien is er 
in deze tekst niet slechts sprake van het oprekken van de voorwaarden voor een actio 
iniuriarum, maar zelfs van het verlenen van rechtsbescherming zonder dat daaraan een actie 
vooraf is gegaan. De rechtsbescherming wordt door de praetor ex officio verleend. Zoals ook 
Van Meurs en Hagemann aangeven, past dit niet goed in de context van het formula-proces. 
We kunnen daarom ook denken aan de cognitio extra ordinem, of in elk geval in een bepaalde 
vorm van coercitio, waarin de magistraat een actievere rol speelt507. Bewijsplaatsen hiervoor 
ontbreken echter. Hagemann plaatst dan ook een definitieve overgang van het iniuria-delict 
van het formula-proces naar het cognitio-proces in de tijd van Diocletianus, minimaal een 
halve eeuw na de tekst van Ulpianus508.  

Aan de andere kant zijn er aanwijzingen op grond waarvan de tekst en een dergelijke 
procedure al gedurende het Principaat met elkaar verbonden zouden kunnen worden509. In een 
belangrijke tekst zegt Seneca namelijk:  

Seneca, De beneficiis III,22,1-4: (1) Servus, ut placet Chrysippo, perpetuus mercennarius est. 
Quemadmodum ille beneficium dat, ubi plus praestat, quam in quod operas locavit, sic servus: 

������������������������������������������������������������
503 Bv. Wittmann, Injurienklage, p. 343 en Raber, Grundlagen, p.7-8: Coll. 2,5,8. Volgens Raber, 

Grundlagen, p. 81 lijkt de term adversus bonos mores in de objectieve zin meer te refereren aan het 
arbitrium van de iudex of praetor.  

504 Vgl. bv. Buckland, Roman law of slavery, p. 2: ‘A slave is a man without rights, i.e. without the power 
of setting the law in motion for his own protection. It may be doubted whether this is any better (als een 
definitie van de slaaf qua persona, JG), since, like the definition which it purports to replace, it does not 
exactly fit the facts.’ en Hagemann, Iniuria, p. 86: ‘Wie soll er rechtlich verletzt sein, wenn er nicht 
Träger von Rechten sein kann? Wie muss mann sich die prozessuale Geltendmachung vorstellen, wenn 
er von der Parteirolle ausgeschlossen ist?’.   

505 Zie Kaser, RPR I, p. 189/190, nt. 58. Ook: Hagemann,  Iniuria, p. 83-84.  
506 Vgl. Lenel, Das Edictum perpetuum, par. 194: de causae cognitio ziet alleen toe op ‘aliud factum’.  
507 Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 297-298; Hagemann, Iniuria, p. 86. Maar vgl. bv. D. 2,4,11: 

Luzzatto, Il problema, p. 56f.  
508 Hagemann, Iniuria, p. 125-126.  
509 Overige teksten van Seneca mbt. iniuria van slaven: Ad Serenum 2,4; Epistula 47,1; De vita beata 24,3; 

Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 285. Seneca lijkt iniuria sec als primair een fysieke of ernstige 
krenking op te vatten: De constantis sapientia 5,1; Wittmann, Injurienklage, p. 292.  
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ubi benevolentia erga dominum fortunae suae modum transit et altius aliquid ausus, quod 
etiam felicius natis decori esset, spem domini antecessit, beneficium est intra domum 
inventum. (2) An aecum videtur tibi, quibus, si minus debito faciant, irascimur, non haberi 
gratiam, si plus debito solitoque fecerint? Vis scire, quando non sit beneficium? Ubi dici 
potest: ‘Quid, si nollet?’ Ubi vero id praestitit, quod nolle licuit, voluisse laudandum est. (3) 
Inter se contraria sunt beneficium et iniuria; potest dare beneficium domino, si a domino 
iniuriam accipere. Atque de iniuriis dominorum in servos qui audiat positus est, qui et 
saevitiam et libidinem et in praebendis ad victum necessariis avaritiam compescat. Quid ergo? 
Beneficium dominus a servo accipit? (4) Immo homo ab homine. Denique, quod in illius 
potestate fuit, fecit: beneficium domino dedit; ne a servo acceperis, in tua potestate est. Quis 
autem tantus est, quem non fortuna indigere etiam infimis cogat?  

(1) Een slaaf is, zoals Chrysippus zegt, een dagloner voor het leven. Op dezelfde manier 
waarop die een gunst verleent, wanneer hij meer presteert dan waarvoor hij zich verhuurd had, 
zo ook de slaaf; wanneer de goedwillendheid tegenover zijn meester zijn lot in grootte 
voorbijstreeft en hij iets hogers waagt, dat zelfs gelukkiger geborenen zou sieren, hij de 
verwachting van de meester heeft voorbijgestreefd, is de gunst in het huis gevonden. (2) Meen 
jij dat het billijk is, dat wij op hen als zij minder doen dan zij schuldig zijn, boos moeten 
worden, maar geen dank moeten betuigen, als zij meer gedaan hebben dan zij schuldig en 
gewoon zijn? Wil je weten, wanneer er geen gunst zou zijn? Wanneer men kan zeggen: ‘Wat, 
als hij het niet zou willen?’ Wanneer hij werkelijk datgene heeft klaargespeeld, wat hem 
toegestaan is niet te willen, moet zijn bereidwilligheid geprezen worden. (3) Onderling zijn een 
gunst en een krenking aan elkaar tegengesteld; een gunst kan hij aan de meester verlenen, als 
hij van de meester een krenking ontvangen kan. Bovendien is een ambt ingesteld, dat de 
krenkingen van de meesters ten opzichte van slaven hoort, dat en de wreedheid en de 
losbandigheid en de gierigheid in het verschaffen van het nodige levensonderhoud intoomt. 
Wat volgt hieruit? Dat de meester een gunst van de slaaf aanneemt? (4) Nee, een mens van een 
mens. Tenslotte, wat in zijn macht was, heeft hij gedaan: hij heeft een gunst aan zijn meester 
verleend; of je het niet van een slaaf zou aannemen, ligt in jouw macht. Wie is echter zo 
hooggeplaatst, dat het lot er niet voor zorgt dat hij zelfs de laagstgeplaatsten nodig heeft?  

Eerder hebben we al gezien dat Seneca mogelijk als een betrouwbare bron voor de 
rechtspleging van zijn tijd kan worden gezien. In deze tekst is de cruciale zin: ’Bovendien is 
een ambt ingesteld, dat de krenkingen van de meesters ten opzichte van slaven hoort, dat en 
de wreedheid en de losbandigheid en de gierigheid in het verschaffen van het nodige 
levensonderhoud intoomt’. Volgens Griffin refereert Seneca duidelijk aan een procedure voor 
de praefectus urbi510, en de grote overeenkomsten met de gedragingen in Gai. Inst. I,53 en D. 
1,12,1 suggereren dat typisch deze misdragingen in de procedure voor de praefectus urbi 
konden worden getoetst511. Niet duidelijk is of hieraan zonder meer een tempelvlucht naar een 
standbeeld vooraf moet zijn gegaan.          
 Interessant is bovendien de wreedheid, losbandigheid en gierigheid aan de ene kant, en 
het begrip ‘krenking’ aan de andere kant: betwist kan worden of Seneca hier zou duiden op 
krenkingen in de zin van de actio iniuriarum, dat wil zeggen, in de zin van het Edict van de 
praetor512. Meer van belang lijkt of het gebruik van Seneca overeenstemde met dat van 
Ulpianus in D. 47,10,15,35, een excessieve, dan wel zonder toestemming van de meester 
uitgevoerde geseling of verhoor onder tortuur in strijd met de goede zeden door een derde, 
bijvoorbeeld een magistraat. Een kenmerk van de weergave van Gaius is, dat een relatie 
������������������������������������������������������������
510 Griffin, Seneca, p. 270.  
511 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 81-103, m.n. p. 84.  
512 Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 285-286; Wittmann, Injurienklage, p. 291-292.  
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gelegd wordt tussen het doden van een slaaf door zijn meester en het doden door derden. Met 
betrekking tot het mishandelen van de eigen slaaf doet Gaius dit niet. Bovendien lijkt Gaius 
een verwijzing naar een krenking te vermijden, het is Ulpianus die de term iniuria gebruikt, 
en wel naast saevitia513. Als we de driedeling van Seneca volgen kan hier heel goed seksueel 
misbruik van slaven of slavinnen mee bedoeld worden514. Toch is het raar, dat Ulpianus juist 
de veel bredere term iniuria en niet bijvoorbeeld libido gebruikt. Omdat het hier gaat om twee 
duidelijk verschillende misdragingen, lijkt hiervoor toch de meest waarschijnlijke verklaring 
dat net als bij de geseling/tortuur het doorslaggevende criterium is dat het gaat om een 
handeling in strijd met de goede zeden. Dit zou zelfs specifiek kunnen betekenen dat het ook 
kan gaan om een handeling die met toestemming van de meester plaatsvond. Met andere 
woorden kunnen deze goede zeden in een bepaalde zin als objectief worden opgevat.  

Wellicht is het mogelijk duidelijkheid te scheppen door de geseling/tortuur en de 
losbandigheid515 te nemen,  en deze te vergelijken als deze vóór de tijd van Ulpianus hetzij 
door een derde, hetzij door de meester gepleegd werden. In het geval van losbandigheid 
stonden er meerdere acties ten bate van de eigenaar open516:   

Papinianus Echtbreuk 1, D. 48,5,6pr.: Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve 
passas lex Iulia locum habet. Quod autem ad servas pertinet, et legis Aquiliae actio facile 
tenebit et iniuriarum quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo 
corrupto: nec propter plures actiones parcendum erit in huiusmodi crimine reo.  

De Lex Iulia is alleen van toepassing op vrije personen die echtschennis of ontucht ondergaan 
hebben. Wat slavinnen betreft biedt de actie uit de Lex Aquilia op voor de hand liggende wijze 
houvast, en ook die wegens krenking is dan van toepassing; en ook de praetorische actie 
wegens het corrumperen van een slaaf dient niet geweigerd te worden. En het feit dat er 
verscheidene acties tegen een van dit misdrijf beschuldigde persoon mogelijk zijn, behoeft 
geen reden te zijn hem te ontzien.  

Wat betreft de geseling bericht Paulus ons hetzelfde in517:  

Paulus Samenlopende acties, D. 44,7,34pr.: Qui servum alienum iniuriose verberat, ex uno 
facto incidit et in Aquiliam et in actionem iniuriarum: iniuria enim ex affectu fit, damnum ex 
culpa et ideo possunt utraeque competere. Sed quidam altera electa alteram consumi. Alii per 

������������������������������������������������������������
513 Coll. 3,3: contra saevitiam vel famen vel intolerabilem iniuriam. Ook in D 1,6,2: Van Meurs, Iniuria 

ipsi servo facta, p. 293-294. Van Meurs stelt dat Gaius het rescript van Antoninus Pius opzettelijk 
verkeerd weergeeft.  

514 Buckland, Roman law of slavery, p. 37: ‘(…) which probably means attempt to debauch an ancilla 
(…)’; Affolter, Persönlichkeit, p. 136 (nt. 7: verbinding tussen prostitutie en iniuria; D. 13,7,24,3 en   
D. 18,7,6); Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 84, p. 86-90, met verwijzingen naar seksuele 
uitbuiting als adversus bonos mores. Zie ook : D. 1,12,1,8 voor een directe verwijzing naar ne 
prostituantur.  

515 Onder libido valt bijvoorbeeld stuprum (ontucht) (Levy, Konkurrenz II, p. 222); turpis violatio en 
adtemptata pudicitia. De laatste twee zijn gelijk te stellen, althans met betrekking tot slaven, op grond 
van Wittmann, Injurienklage, p. 290f. en  Gamauf, Ad statuam confugere, p. 84f. Volgens Wittmann 
viel het geval echter niet onder ‘adtemptata pudicitia’, maar ‘qui servum alienum’: vgl. D. 47,10,25; 
Injurienklage, p. 345. 

516 Zie ook: Ulpianus in D. 47,10,25; Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 90, nt. 65-67.  
517 Zie ook Labeo in D. 47,10,15,46; Wittmann, Injurienklage, p. 290, p. 294. Met betrekking tot              

D. 44,7,34pr., Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 73-74.  
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legis Aquiliae actionem iniuriarum consumi, quoniam desiit bonum et aequum esse 
condemnari eum, qui aestimationem praestitit: sed si ante iniuriarum actum esset, teneri eum 
ex lege Aquilia. Sed et haec sententia per praetorem inhibenda est nisi in id quod amplius ex 
lege Aquilia competit agatur (…). 

Wie andermans slaaf op krenkende wijze zweepslagen toedient, valt ten gevolge van dit ene 
feit zowel onder de actie op grond van de Lex Aquilia als onder de krenkingsactie; krenking 
komt immers voort uit opzet, zaaksbeschadiging uit schuld, en daarom kunnen beide acties ter 
beschikking staan. Sommige juristen zeggen echter dat bij de keuze van de ene actie de andere 
verbruikt is. Andere juristen zeggen dat door de actie op grond van de Lex Aquilia de 
krenkingsactie wordt verbruikt, aangezien het niet redelijk en billijk is dat iemand die de 
geschatte waarde [van het procesobject] heeft betaald, nogmaals veroordeeld wordt, maar dat 
zo iemand, als eerst de krenkingsactie is ingesteld, wel nog op grond van de Lex Aquilia 
aansprakelijk is. Ook deze zienswijze dient echter door de praetor tegengegaan te worden, 
tenzij geprocedeerd wordt voor het meerdere dat op basis van de Lex Aquilia nog ter 
beschikking staat (…).    

Het onderscheid tussen beide acties blijkt duidelijk uit deze teksten: de actio legis Aquiliae is 
gericht op het wreken van de waardevermindering van de slavin, bijvoorbeeld als deze 
ontmaagd werd, waar de actio iniuriarum het bestraffen van de belediging van de eigenaar op 
het oog had518.  Maar hier houdt de duidelijkheid op: het zou in de rede liggen aan te nemen 
dat de eigenaar de vrije keuze zou hebben tussen beide acties. Bovendien zou het niet vreemd 
zijn ter veronderstellen dat de acties in de eerste plaats cumulatief kunnen worden ingesteld, 
vanwege het overwegend poenale karakter ervan. Dit was de mening van Labeo, Papinianus 
en Ulpianus519. Maar gezien bovenstaande tekst neemt Paulus een tussenpositie in, namelijk 
die van verrekening van de later ingestelde met de eerdere, waarbij de actio legis Aquiliae de 
actio iniuriarum consumeerde520, maar omgekeerd niet. Bovendien lijken er op grond van 
dezelfde tekst zelfs onbekende juristen te zijn geweest die de acties slechts alternatief 
toekenden521.            
 In de concurrentie tussen deze twee acties lijkt zich dus een probleem te hebben voor-
gedaan, dat onder de juristen voor tweedracht zorgde. We kunnen dit verder beargumenteren522:  

Ulpianus Het Edict 18, D. 9,2,27,28: Et si puerum quis castraverit et pretiosiorem fecerit, 
Vivianus scribit cessare Aquiliam, sed iniuriarum erit agendum aut ex edicto aedilium aut in 
quadruplum. 
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518 Levy, Konkurrenz II, p. 182. Vgl. in het algemeen D. 9,2,5,1: Wittmann, Injurienklage, p. 295. 
519 Bv. D. 47,10,15,46 en D. 48,5,6pr.: Hausmaninger, Lex Aquilia, p. 37-38.  
520 ‘Het consumeren van de actie’ betekent het kiezen van één bepaalde actie. Het gevolg hiervan was dat 

het instellen van de ene actie de andere actie uitsloot omdat ofwel de grond (causa), ofwel het doel van 
de acties gelijksoortig was. In dit geval gaat het om een gelijksoortige grond, namelijk het krenken van 
een slaaf. De praetor stond in een dergelijk geval een exceptie wegens een gewezen zaak (exceptio rei 
iudicatae) toe, of kon de actie in kwestie in zijn geheel weigeren (denegatio actionis): Kaser/Hackl, 
Zivilproze�recht, p. 299-307.  

521 Sed quidam altera electa alteram consumi: Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 229, p. 243; Hausmaninger, 
Lex Aquilia, p. 38.  

522 Buckland, Roman law of slavery, p. 29. Het is waarschijnlijk dat het hier om een jonge slaaf gaat, 
ondanks de aanduiding als puer.  
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En als iemand een slaafje castreert en aldus zijn waarde verhoogt, is, naar Vivianus schrijft, de 
actie op grond van de Lex Aquilia niet van toepassing, maar zal met de krenkingsactie 
geprocedeerd moeten worden, of op grond van het edict van de aedielen, of voor het 
viervoudige.    

Deze op het oog eenvoudige tekst kent een aantal zeer interessante aspecten. In de eerste 
plaats sluit Vivianus, een jurist vóór Paulus, hier expliciet de ene actie uit ten faveure van de 
andere. Zodoende zou Vivianus een voorbeeld kunnen zijn van een jurist volgens wie de ene 
actie de andere consumeerde. Bovendien gaat het om het geval castratie, dat niet alleen, in 
ieder geval in theorie, met losbandigheid verbonden zou kunnen worden, maar ook met een 
ingreep met toestemming van de meester. Hoewel de tekst dit niet uitdrukkelijk vermeldt, zou 
de meester de castratieingreep kunnen hebben laten voltrekken om zo de prijs van de slaaf te 
doen verhogen. In dit geval zou de actio legis Aquiliae al bij voorbaat kunnen worden 
uitgesloten, de eigenaar kan immers zichzelf niet voor de rechter dagen, maar blijkbaar stond 
een gedraging van de eigenaar ten opzichte van zijn eigen slaaf niet in de weg aan een actio 
iniuriarum523.  

Als het gaat om de geseling verwijst Ulpianus naar verschillende juristen uit de 1e eeuw v.C., 
zoals Labeo, Mela en Trebatius Testa524:  

Ulpianus Het Edict 57, D. 47,10,17,2:  Servus meus opera vel querella tua flagellis caesus est a 
magistratu nostro. Mela putat dandam mihi iniuriarum adversus te, in quantum ob eam rem 
aequum iudici videbitur (et si servus decesserit, dominum eius agere posse Labeo ait, quia de 
damno, quod per iniuriam factum est, agatur. Et ita Trebatio placuit). 

Mijn slaaf is door uw toedoen of klacht door onze magistraat gegeseld. Mela meent dat mij de 
krenkingsactie tegen u verleend moet worden tot het bedrag dat de rechter wegens die zaak 
billijk zal voorkomen; (en als de slaaf gestorven is, kan zijn meester de actie instellen, zegt 
Labeo, aangezien geprocedeerd wordt over een schade die onrechtmatig is toegebracht; ook 
Trebatius was deze mening toegedaan.).  

Het is niet duidelijk of hier sprake was van een actio iniuriarum servi nomine, maar wel dat 
de geseling met toestemming van de meester uitgevoerd was. Uit het contrast tussen in deze 
tekst genoemde juristen en de tekst van Vivianus zou daarom kunnen blijken dat de 
rechtsontwikkeling tussen Gaius en Ulpianus enigszins gerelativeerd kan worden. De 
problematiek zou al in de 1e eeuw bekend kunnen zijn geweest. In dat geval kunnen we 
slechts gissen naar de reden waarom Gaius de problematiek van de excessieve 
geseling/tortuur en losbandigheid met toestemming van de meester niet in het kader van 
iniuria behandelt. Een mogelijkheid is dat deze regeling in de tijd van Gaius geen gelding had 
in de provincie, en voorbehouden was aan een instantie in Rome.   
 Aangezien de regeling niet los te koppelen valt van de actio iniuriarum, lijkt hiervoor 
toch een toepassing van deze actie in een bepaalde vorm van coercitio het meest in de rede te 
������������������������������������������������������������
523 De andere acties die in de tekst genoemd worden zijn de actie uit koop (actio empti) en een actie 

verbonden met een quadruplum. Het is lastig te zien waaraan Vivianus dacht bij de actio in 
quadruplum: het meest in de rede lijkt te liggen de actio vi bonorum raptorum. Volgens Lenel, Das 
Edictum perpetuum, par. 293 (en Buckland, Roman law of slavery, p. 80, nt. 7) is de actio in 
quadruplum de actio in het Edict van de aediles.  

524 Lenel, Palingenesia I, col. 696, no. 32: Buckland, Roman law of slavery, p. 81, nt. 1. Ook bv.              
D. 47,10,15,39.  
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liggen525. We kunnen dit in de eerste plaats onderbouwen met enkele teksten waarin aan de 
praetor een actieve rol wordt toegedacht, zoals D. 47,10,15,35. Dit is niet de enige tekst: ook 
door D. 44,7,34pr. zou een actio iniuriarum al in de klassieke tijd verbonden kunnen worden 
met de ex officio-inmenging van een magistraat526. Verder komen hiervoor enkele teksten in 
aanmerking met betrekking tot het ingrijpen van de praetor in een verhoor onder tortuur527, en 
een geseling van een vrijgelatene528:  

Ulpianus Het Edict 57, D. 47,10,7,2: (…) Nec enim ferre praetor debit heri servum, hodie 
liberum conquerentem, quod dominus ei convicium dixerit vel quod leviter pulsaverit vel 
emendaverit. Sed si flagris, si verberibus, si vulnaverit non mediocriter: aequissimum erit 
praetorem ei subvenire.  

(…) De praetor moet namelijk niet verdragen dat wie gisteren slaaf was en vandaag vrij 
persoon, zich beklaagt dat zijn meester hem een beschimping heeft toegevoegd, een licht pak 
slaag heeft gegeven, of hem heeft terechtgewezen. Maar als hij hem met gesel- of zweepslagen 
bovenmatig verwond heeft, zal het uiterst billijk zijn dat de praetor hem te hulp komt.     

Als het zo is, dat de geseling/tortuur of losbandigheid in strijd met de goede zeden niet alleen 
vrij vroeg aanleiding zou hebben kunnen gegeven expliciet tot een actio iniuriarum, al dan 
niet servi nomine, maar bij bepaalde juristen in elk geval niet de actio legis Aquiliae, dan leidt 
dit tot een vraag naar de verhouding met de tempelvlucht, de procedure voor de praefectus 
urbi529, iniuria atrox530 en de lex Cornelia de iniuriis531. Hoewel het met betrekking tot de 
positie van de slaaf in het klassieke Romeinse recht lastig is algemene principes te 
formuleren532, is het aannemelijk dat vanaf een zeker moment de Romeinse overheid een 
bepaald standpunt ging innemen met betrekking tot de behandeling van slaven, en dat 
mogelijk daardoor de slaaf een bepaalde rechtspositie in het Romeinse recht verkreeg. Zo 
zullen we in een volgend hoofdstuk op de positie van de slaaf in het publieke strafrecht 
moeten ingaan.  

������������������������������������������������������������
525 Vanaf het begin van de 3e eeuw AD waren er zeker vormen van de actio iniuriarum in het cognitio-

proces: Hagemann, Iniuria, p. 115-126.  
526 Sed et haec sententia per praetorem inhibenda est.  Dit wordt gedaan door Levy, Konkurrenz II, p. 190, 

maar daardoor zou dit gedeelte van de tekst na-klassiek zijn. Anders, Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 73-
74.  

527 D. 48,7,4,1 (Labeo, maar wel afhankelijk van de interpretatie van moderatius); D. 48,18,7 (iudices 
arbitrari oportere): Raber, Grundlagen, p. 88-89.  

528 Raber, Grundlagen, p. 91-95.  
529 Zie de ietwat radicale suggestie van Raber, Grundlagen, p. 100.  
530 Hagemann, Iniuria, p. 94-100, met name ex re en de verhouding daarvan tot iniuria atrox ex persona: 

Raber, Grundlagen, p. 105-106.  
531 Von Lübtow, Injurienrecht, p. 157-160; Raber, Grundlagen, p. 78-85; Hagemann, Iniuria, p. 62-64.  
532 Buckland, Roman law of slavery, p. 91.  



HET PUBLIEKE STRAFRECHT MET BETREKKING TOT VRIJE NIET-BURGERS EN SLAVEN 

�79

 III.  HET PUBLIEKE STRAFRECHT MET BETREKKING TOT 
 VRIJE NIET-BURGERS EN SLAVEN 

a. Het publieke strafrecht met betrekking tot vrije niet-burgers 

            1.   Het crimen repetundarum: de quaestio perpetua 

Algemeen 

In het kader van een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke 
Romeinse recht hebben verschillende auteurs gewezen op een relatie tussen het begrip 
humanitas en het klassieke Romeinse recht533. In het werk van Bauman lijkt een Romeinse 
opvatting van ‘menselijkheid’ (humanitas) verbonden te zijn met het crimen repetundarum, 
een crimen uitgevaardigd ten bate van ingezetenen van een Romeinse provincie534. Voordat 
we aan de mogelijke betekenis en de werking van het begrip humanitas en een mogelijke 
band met het crimen repetundarum toe zullen komen, vangen we aan met het bespreken van 
de inhoud en ontwikkeling van dit crimen repetundarum. De nadruk zal hierin liggen op de 
rechtsgang die wegens een gedraging vallende onder dit crimen aan vrije niet-burgers werd 
verleend. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de gedraging en de straf voor deze 
gedraging in de verschillende perioden van het klassieke Romeinse publieke strafrecht.  
 Waar in het klassieke Romeinse privaatrecht de peregrini als juridische categorie te 
vinden zijn, vinden we in de publiek-strafrechtelijke teksten uit dezelfde tijd voornamelijk 
verwijzingen naar de socii. Hoewel hun precieze status afwijkt van die van peregrini zijn ook 
socii in principe ingezetenen van een gebied buiten Rome. Socii zijn echter autonome 
onderdanen van de civitates, die bondgenoten van Rome zijn. Vaak hadden en hielden zij 
hierdoor bepaalde privileges535. Deze volkeren, althans de Italische, werden voor een deel al 
in de 1e eeuw v.C. opgenomen in het Romeinse rijk536. Omdat socii zo niet in een juridische, 
dan wel een feitelijke zin net als peregrini wel de status libertatis en niet de status civitatis 
bezaten, worden zij in deze context impliciet enigszins als gelijk gezien aan peregrini, 
waarvoor ook in de secundaire literatuur enige aanleiding bestaat.     
 Er bestaat geen twijfel over dat een zekere mate van rechtsgang voor deze socii was 
verzekerd door de publiek-strafrechtelijke procedure verbonden aan het crimen 
repetundarum. Mommsen duidt erop, dat deze toegang een merkwaardige uitzondering 
vormde op de regel dat alleen Romeinse burgers een proces konden initiëren537. Het crimen 
repetundarum omvatte eigenlijk een aantal verschillende misdaden: Mommsen noemt onder 
meer corruptie, afpersing en verschillende andere gelijksoortige wangedragingen538. Deze 
werden typisch niet gepleegd door gewone burgers, maar door magistraten die door Rome 
waren aangewezen om een bepaalde provincie te besturen. De ontwikkeling van het crimen 
repetundarum begint als een privaat geding wegens door socii geleden schade door het 
������������������������������������������������������������
533 Zie bv. p. 9, p. 11 en p. 12.  
534 Bauman, Human rights, p. 57-62, p. 63-65, p. 87-96.   
535 Mommsen, Staatsrecht III.1, p. 659-665, p. 681-684.  
536 Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 514-515.   
537 Mommsen, Strafrecht, p. 78-80.  
538 Mommsen Strafrecht, p. 714-720. 
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handelen van Romeinse lokale bestuurders. Het is gedocumenteerd vanaf 171 v.C. Het is 
mogelijk dat socii later in staat zijn gesteld een proces te initiëren met betrekking tot het caput 
van de Romeinse magistraat. Dit caput duidt op een doodstraf, maar het is gebleken dat deze 
doodstraf in de praktijk ontlopen werd door gedwongen in verbanning te gaan. Een proces op 
grond van het crimen repetundarum omtrent het caput van een magistraat zien we wellicht in 
Cicero, In Verrem gebeuren. Dit proces vindt plaats nadat er in de periode van 149 v.C. tot 59 
v.C. een viertal leges was uitgevaardigd met betrekking tot het crimen repetundarum, 
waardoor het proces transformeerde van een privaat geding tot een publiek-strafrechtelijke 
quaestio de repetundis.  

 Leges Calpurnia, Acilia, Cornelia, Iulia 

Deze ontwikkeling blijkt in de eerste plaats uit de veranderingen in de straf die op het crimen 
repetundarum stond. In het vroege Principaat lijkt dit een poena capitalis te zijn. Noch de 
eerste wet, de lex Calpurnia van 149 v.C., noch de tweede, de lex Acilia van 123-122 v.C. 
bevat echter een duidelijke bepaling met betrekking tot de straf. Middels de lex Calpurnia 
werd wel een permanente rechtsinstantie of quaestio perpetua gecreëerd539. Vanaf toen 
konden de socii hun grieven direct voor de quaestio de repetundis brengen540. Het doel van 
deze procedure was de restitutie van het gestolen geld, waarvoor een commissie van 
recuperatores werd ingesteld541. Maar dit geding had nog steeds een privaat karakter542. De 
volgende wet is de lex Acilia in 123-122 v.C. Ten minste vanaf deze wet wordt de quaestio de 
repetundis een iudicium publicum volgens Zumpt en Sherwin-White, hoewel de straf nog 
steeds bestond uit een simpele restitutie van het gestolen geld543, of mogelijk een 
verdubbeling (duplum) daarvan544. Beargumenteerd is echter dat dit niet waarschijnlijk is, 
omdat er gevallen bekend zijn waarin infamia, die in de praktijk automatisch tot ontzetting uit 
de senatorenrang zou hebben geleid, niet het resultaat was van een veroordeling onder het 
regime van de lex Acilia545. Bovendien was de actio popularis of het aanklagen door ‘wie dan 
ook uit het volk’ (quivis ex populo), karakteristiek voor het iudicium publicum, nog steeds niet 
mogelijk gemaakt door de wet546. Tenslotte begon de quaestio de repetundis onder de lex 
Acilia  niet met een mondelinge aanklacht (nominis delatio) en een daaropvolgende procedure 
om de juiste aanklager uit te kiezen (divinatio), maar met een andere, meer archaïsche 
procedure547. Een veroordeling voor het crimen repetundarum werd gevolgd door een litis 
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539 Kunkel, Quaestio, p. 51.  
540 Zijlstra, Delatores, p. 29-31; Rivière, Délateurs, p. 21f.  
541 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 6-7. 
542 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 6-7. 
543 Zumpt, Kriminalprozess, p. 13, p. 26; Sherwin-White, Poena legis repetundarum p. 6-7; Kunkel, 

Quaestio, p. 60-61. Volgens Costa, Cicerone giureconsulto II, p. 99 is de straf al op grond van de lex 
Acilia een aquae et ignis interdictio.  

544 Jones, Criminal courts, p. 74. 
545 Mommsen, Strafrecht, p. 726f.; mogelijk ingevoerd door de lex Servilia: Ferrary, Recherches, p. 129-

131.   
546 Jones, Criminal courts, p. 52; Kunkel, Quaestio, p. 52. 
547 Een sacramentum: Kunkel, Quaestio,  p. 52. 
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aestimatio, waarin het bedrag dat geretourneerd moest worden werd bepaald548, allemaal 
wijzend op een blijvend privaat karakter van de quaestio zelfs na de lex Acilia.   

De litis aestimatio is daarentegen misleidend als we zouden aannemen dat er een zekere 
vrijheid was in de schatting, in de zin dat de poena capitalis een mogelijke uitkomst was van 
de litis aestimatio. Volgens Costa en Venturini was dit al het geval vanaf een andere wet die 
mogelijk meer algemene bepalingen met betrekking tot verschillende crimina zou hebben 
bevat, de  lex (Glaucia) Servilia van 101 v.C.549. Ook onze derde wet inzake het crimen 
repetundarum, de lex Cornelia van 81-79 v.C., zou de basis voor deze mogelijkheid kunnen 
zijn geweest. Zowel Venturini als Sherwin-White wijst op een tekst met een vreemde inhoud 
in Cicero, Pro Cluentio (116), waarin Publius Mucius Scaevola de straf voor laesio maiestatis 
ontloopt, maar vervolgens veroordeeld wordt voor het crimen repetundarum550. Dan wordt 
zijn straf geschat in de litis aestimatio met betrekking tot laesio maiestatis (lites maiestatis 
essent aestimatae), wat zeker een poena capitalis zou kunnen betekenen. Cicero zegt dat dit 
vaak gebeurt, en hij noemt deze praktijk zelfs een misbruik van het recht, aangezien de litis 
aestimatio geen regulier proces is551. Dus hoewel de poena capitalis waarschijnlijk niet de 
technische straf voor het crimen repetundarum onder de lex Cornelia was552, zou het kunnen 
dat de lex Cornelia de mogelijkheid voor een iudex opende om deze straf toch op te leggen in 
de litis aestimatio.           
 Hiervoor zijn een aantal argumenten: vooraleerst opende de wet de mogelijkheid de 
procedure in gang te zetten door quivis ex populo, zodat de quaestio de repetundis vanaf dit 
moment aan de voorwaarden voor een iudicium publicum zou voldoen553. In die context zou 
een punitieve sanctie beter passen dat een simpele restitutie. Bovendien was het crimen 
repetundarum een uitzondering onder de crimina die per lex Cornelia gereguleerd werden 
waarvoor de straf niet automatisch de doodstraf of een verbanning was554. Overigens is het 
proces tegen Verres gevoerd op basis van de lex Cornelia555. Als we het argument dat Cicero 
spreekt alsof Verres’ leven op het spel stond terzijde laten wordt de term caput in de tweede 
actie op verschillende plaatsen genoemd556. In II, 3 bijvoorbeeld lijkt Cicero te duiden op drie 
verschillende soorten straffen: verlies van burgerrechten (infamia), verlies van caput en 
verlies van geld (fortuna). Hoewel in de praktijk de dood door vrijwillige verbanning kon 
worden ontlopen, mogen we met Levy en Santalucia aannemen dat de term caput hier op een 
mogelijke doodstraf duidt557. Aangezien we echter de tekst van de lex Cornelia als zodanig 
������������������������������������������������������������
548 Jones, Criminal courts,  p. 74.  
549 Costa, Cicerone giureconsulto II, p. 101, althans infamia; Venturini, Crimen repetundarum, p. 501; ook, 

Ferrary, Recherches, p. 122: ook een divinatio wordt mogelijk na de lex Servilia. Over de procedure in 
de lex; Ferrary, Recherches, p. 111-124.  

550 Costa, Cicerone giurconsulto II, p. 155-156.  
551 Non esse iudicium: Venturini, Crimen repetundarum, p. 449. 
552 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 9f. 
553 Kunkel, Quaestio, p. 60-61. 
554 Jones, Criminal courts, p. 74: zonder dat de iudex hier in ieder geval enige vrijheid in had.  
555 Zumpt, Kriminalprozess, p. 487f.; Kunkel, Quaestio,  p. 60-61.   
556 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 9; ook: Costa, Cicerone giureconsulto II, p. 102-107 

(‘furta et flagitia’, ‘crudelissimum carnificem civium sociorumque’);  Jones, Criminal courts, p. 76. 
557 Levy, Kapitalstrafe, p. 332-344; Santalucia, Studi, p. 239. 
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niet bezitten, blijft het een open vraag of de poena capitalis door deze wet mogelijk werd 
gemaakt.   

Onder alle vier de wetten is de toegang tot de quaestio de repetundis voor socii gegarandeerd: 
immers, ten minste vanaf 171 v.C. is de handhaving van het crimen repetundarum erop 
gericht het van hen gestolen bezit te restitueren. Maar voor 149 v.C. moesten de socii eerst 
een Romeinse burger vinden, een patronus, die de procedure kon en wilde initiëren558. Zijlstra 
stelt, dat na de uitvaardiging van de lex Calpurnia het aan de socii was toegestaan hun klacht 
direct tot de rechtsinstantie te richten. Het lijkt echter pas na de lex Acilia mogelijk te zijn 
geweest dat zij zelf hun eigen patronus konden uitkiezen, in plaats van het toewijzen ervan 
door de praetor, zodat er een divinatio nodig werd om de geschiktheid van de verschillende 
patroni vast te stellen559. Mogelijk was de toegang middels de lex Acilia zelfs beperkt tot 
socii560. Hierbij kan worden aangetekend dat volgens Venturini de categorie socius zoals deze 
in de lex Acilia voorkomt niet alleen socii foederati omvatte, maar ook provincialen en 
Italianen dichterbij Rome561. Deze categorie was ook het voornaamste object van de lex 
Cornelia die, vertelt Cicero ons, sociorum causa constituta was562. Maar met de lex Cornelia 
werd de toegang uitgebreid voor alle Romeinse burgers, met als verschil dat het aan burgers 
was toegestaan zelf op te treden als accusator in het proces563. Zowel alle burgers, zoals al het 
geval was met betrekking tot de andere iudicia publica, als socii konden een nominis delatio 
(het mondeling aanbrengen van de dader) verrichten.      
 Maar voor de daadwerkelijke, formele aanklacht (accusatio) waren de socii nog steeds 
afhankelijk van een patronus om namens hen het proces te voeren564. Dit is wat er gebeurde 
in het proces tegen Verres, de inwoners van de Siciliaanse provincie verenigd in het doen van 
de nominis delatio, en Cicero handelende als accusator of aanklager in het proces565. Hierin 
kunnen we een ontwikkeling zien in de late Republiek en het vroege Principaat: niet alleen 
werden er burgerrechten toegekend aan de socii als zij succesvol waren in de procedure, maar 
voor zijn arbeid werd ook aan de patronus een praemium gegeven566. Zo verwerd de 
accusator langzamerhand tot een veel voorkomende partij in het proces, een delator, 
genoemd naar de nominis delatio, de mondelinge aanklacht. Deze ontwikkeling blijven we 
zien in het vroege Principaat567.         
 Bovendien was in onze vierde wet, de lex Iulia van 59 v.C., vrijwel zeker een poena 
capitalis opgenomen naast restitutie van het gestolen geld en infamia als straf voor het crimen 
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558 Zijlstra, Delatores, p. 29-31. 
559 Jones, Criminal courts, p. 61f.  
560 Kunkel, Quaestio,  p. 51.  
561 Venturini, Crimen repetundarum, p. 64: Cicero, Divinatio in Caecilium  7.  
562 Kunkel, Quaestio,  p. 60-61: Cicero, Divinatio in Caecilium 17f. 
563 Kunkel, Quaestio, p. 74; Ferrary, Recherches, p. 119: het is daarbij mogelijk dat voor de lex Cornelia de 

socii zelf als accusator konden optreden.   
564 Kunkel, Quaestio, p. 74.  
565 Zijlstra, Delatores, p. 78f.  
566 Zijlstra, Delatores, p. 60: Rivière, Délateurs, p. 430f.  
567 Boissière, l’Accusation publique, p. 46-60, p. 141-190, p. 218-283, p. 353-360; Zijlstra, Delatores, p. 

60-62.  
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repetundarum. Ons bewijs hiervoor komt van vijf verschillende bronnen: Cicero, het Senatus 
Consultum Calvisianum, Tacitus, Plinius en de betreffende bepalingen in de Digesten. Alle 
bronnen van na Augustus laten zien dat de poena capitalis voor het crimen repetundarum 
ongewoon maar mogelijk was568. Ook heeft de lex Iulia wellicht bepaalde gedragingen 
geïntroduceerd, waaraan de poena capitalis verbonden was569. De normale gang van zaken 
was restitutie wegens pecuniaire corruptie, maar wanneer de misdraging van de magistraat 
verder ging dan simpele corruptie of gepaard was gegaan met wreedheid was zijn caput het 
onderwerp van de quaestio de repetundis570. Een vroeg voorbeeld van deze gedragingen zou 
te vinden kunnen zijn in Cicero, In Pisonem (50). Dit is een voordracht gehouden na de 
uitvaardiging van de wet, waarin bepaalde gedragingen die onder laesio maiestatis lijken te 
vallen en waaraan niet duidelijk een financiële connotatie lijkt te zitten, wel worden 
aangeduid als in strijd met de lex Iulia571.  

            2.   Het crimen repetundarum: de cognitio van de senaat en de proconsul  

 Het SC Calvisianum 

Naast het ontstaan van de delator kan een tweede ontwikkeling in het vroege Principaat 
worden gezien in het Senatus Consultum Calvisianum van 4 v.C., uitgevaardigd onder  
Augustus572. Over dit Senatus Consultum is veel discussie geweest. In de vijfde en zesde 
edicten van de stad Cyrene573  lijkt het bestaan van een tweede procedure naast de quaestio de 
repetundis te worden aangegeven, gericht op een bepaalde vorm van rechtsherstel voor socii 
onder Augustus574. Het is althans niet waarschijnlijk dat er middels het SC Calvisianum 
slechts een tweedeling in de straffen wordt gemaakt of bevestigd575. Problematisch is echter 
of het SC Calvisianum andere vormen van vervolging wegens het crimen repetundarum 
ondersteunde of openliet, gericht op een zwaardere straf in de oude quaestio576. De 
interpretatie van Sherwin-White is dat het edict eraan refereert dat zowel een aanklacht 
gericht op het caput als een ander soort aanklacht onder het crimen repetundarum gebracht 
konden worden577. We hebben al gezien dat in de lex Iulia wellicht een onderscheid gemaakt 
werd tussen eenvoudige corruptie en corruptie met verzwarende omstandigheden, dat wil 
zeggen, gepaard gaande met geweld. Degene die voor het eerste feit veroordeeld werd, werd 
gestraft met een geldstraf en infamia, maar voor degene die schuldig was bevonden aan het 

������������������������������������������������������������
568 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 12f. 
569 Kunkel, Quaestio, p. 89-90; Venturini, Crimen repetundarum, p. 501. 
570 Kunkel, Über die Entstehung,  p. 287.-289  
571 Costa, Cicerone giureconsulto II, p. 101, nt. 4; Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 13-14.  
572 Volterra, Senatus consultum, p. 247-248, no. 69.  
573 In het moderne Libië: Stroux/Wenger, Augustus-Inschrift, met verdere literatuur in Sherwin-White, 

Poena legis repetundarum, p. 5, nt. 1; Venturini, Crimen repetundarum, p. 225; Sherwin-White, Poena 
legis repetundarum, p. 14f.  

574 Venturini, Crimen repetundarum, p. 225, p. 520. 
575 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 15. 
576 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 15. 
577 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 16. 
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tweede zou men een poena capitalis in gedachten kunnen hebben gehad578. Het SC 
Calvisianum creëerde of bevestigde dan eigenlijk twee procedures: een eenvoudige procedure 
voor de recuperatores van de senaat, en een proces met het caput van de verdachte als 
onderwerp voor de oude quaestio. Onder meer Schmidlin heeft de discussie weergegeven579. 
Deze draait om een vreemde tekst in het SC Calvisianum, waarin staat dat zij die een 
aanklacht (accusatio) instellen met betrekking tot het caput van degenen die hebben 
weggenomen, uitgezonderd worden van het gehoord worden door de senaat580.  

Het standpunt van Kunkel is dat we door het SC Calvisianum een definitieve competentie van 
de senaat in corruptiezaken kunnen aannemen581, maar expliciet niet voor een proces om het 
caput van de verdachte582. Vervolgens benadrukt hij dat de quaestio de repetundis 
toegankelijk bleef voor socii zelfs na het SC Calvisianum583. Dus de senaat velde geen 
oordeel voordat de recuperatores dit deden, maar deze kon wel de zaak doorverwijzen naar 
een quaestio de repetundis: dit quaestio-proces blijft het voornaamste proces ook na het SC 
Calvisianum. Het SC Calvisianum is volgens Kunkel dan niets meer dan een toepassing van 
wat al bepaald was in de lex Iulia, namelijk dat er twee soorten corruptie waren, eenvoudige 
geldelijke corruptie en corruptie die gepaard ging met verzwarende omstandigheden als 
geweld. Voor de eerste bestond voor socii een vereenvoudigde procedure584. Als zodanig was 
het SC Calvisianum gericht op het vergroten van de rechtsbescherming van de socii tegen de 
Romeinse ingezetenen en magistraten in de provincie. Dit is ook de opvatting van Jones585 en 
Pugliese586.            
 Maar voor de tijd van Augustus hebben we weinig tot geen bewijs van de gevolgen 
van de regeling in de lex Iulia en de uitvaardiging van het SC Calvisianum voor de quaestio 
de repetundis en het proces voor de recuperatores. We moeten dus kijken naar de processen 
die door Tacitus voor de regeerperiode van Tiberius op schrift zijn gesteld. Pugliese merkt 
zelfs op dat, gezien het gebrek aan bewijs, de competentie van de senaat met betrekking tot 
het crimen repetundarum waarschijnlijk niet eens voor de tijd van Tiberius heeft bestaan587. 
In elk geval benoemt Tacitus duidelijk de categorie van corruptie onder verzwarende 
omstandigheden, namelijk ‘wreedheid tegen socii’, waarop een poena capitalis lijkt te hebben 
gestaan588. Onduidelijk in de teksten van Tacitus is of en in hoeverre de socii zelf nog steeds 
het initiatief konden nemen tot een dergelijk proces589: dit hoeft niet te liggen aan een 
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578 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 17. 
579 Schmidlin, Rekuperatorenverfahren, p. 24-28. 
580 Bv. Volterra, Senatus consultum, p. 247.  
581 Kunkel, Über die Entstehung, p. 284f. 
582 Kunkel, Über die Entstehung, p. 286 met literatuur in nt. 25. 
583 Kunkel, Über die Entstehung, p. 287; Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 12 f. 
584 Kunkel, Über die Entstehung, p. 286.  
585 Jones, Criminal courts, p. 110f.  
586 Pugliese, Linee generali, p. 734f. 
587 Pugliese, Linee generali, p. 739. 
588 Saevitia in socios,  stammende uit de lex Iulia: Kunkel, Über die Entstehung,  p. 288; verzonnen door 

Tacitus zelf: Pugliese, Linee generali, p. 753-755. 
589 Jones, Criminal courts, p. 110f.  
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eventuele desinteresse van Tacitus hiervoor, maar de senaat zou ook enige macht gehad 
kunnen hebben in het ontvangen van de klacht en het doorverwijzen van de socii naar hetzij 
de recuperatores of de quaestio, zoals zowel Zijlstra590 als Kunkel591 aangeven. Daarnaast 
kan met Santalucia en Fanizza ook worden geduid op de positie van de delatores als 
gerelateerd aan de keizer, zelfs in de zin van een beperking van de macht van de senaat592. 
Tenslotte wijzen Sherwin-White593, Jones594, Kunkel595 en Santalucia596 erop dat het goed 
mogelijk is dat corruptie met verzwarende omstandigheden sterk verbonden zou kunnen zijn 
geweest met het misbruik van de competentie in strafzaken, het ius gladii, van de 
proconsules. Sherwin-White en Kunkel echter relateren dit voornamelijk aan de iurisdictio 
over socii, waar Jones en Santalucia slechts verwijzen naar Romeinse burgers in de provincie.  

 1e eeuw AD: Tacitus en Plinius 

In de Annales beschrijft Tacitus een zaak wegens het crimen repetundarum tegen Cassius 
Silanus, een oud-proconsul van de provincie Asia. Deze vindt plaats in 22 AD, en volgens 
Sherwin-White is het de eerste zaak in de Annales die gaat over het crimen repetundarum, en 
slechts de tweede wegens corruptie met verzwarende omstandigheden na de uitvaardiging van 
de lex Iulia597. 

Tacitus, Annales 3,66: Paulatim dehinc ab indecoris ad infesta transgrediebantur. C. Silanum 
pro consule Asiae repetundarum a sociis postulatum Mamercus Scaurus e consularibus, Iunius 
Otho praetor, Bruttedius Niger aedilis simul corripiunt obiectantque, violatum Augusti numen, 
spretam Tiberii maiestatem, Mamercus antiqua exempla iaciens, L. Cottam a Scipione 
Africano, Servium Galbam a Catone censorio, P. Rutilium a M. Scauro accusatos. Videlicet 
Scipio et Cato talia ulciscebantur aut ille Scaurus, quem proavum suum obprobrium maiorum 
Mamercus infami opera dehonestabat. Iunio Othoni litterarium ludum exercere vetus ars fuit: 
mox Seiani potentia senator obscura initia imprudentibus ausis prope polluebat. Bruttedium 
artibus honestis copiosum et, si rectum iter pergeret, ad clarissima quaeque iturum festinatio 
exstimulabat, dum aequalis, dein superiores, postremo suasmet ipse spes antire parat; quod 
multos etiam bonos pessum dedit, qui spretis quae tarda cum securitate, praematura vel cum 
exitio properant.  

Langzamerhand gingen zij daarvan van het onbehoorlijke naar het vijandige over. De oud-
consul Mamercus Scaurus, de praetor Iunius Otho en de aediel Bruttedius Niger maakten 
gelijktijdig C. Silanus, de proconsul van Asia, die door de bondgenoten is aangeklaagd wegens 
ambtsmisbruik, kapot en wierpen hem het schenden van de verhevenheid van Augustus, en het 
verachten van de maiestas van Tiberius voor, terwijl Mamercus oude voorbeelden aanvoerde, 
het aanklagen van L. Cotta door Scipio Africanus, van Servius Galba door Cato censor, van P. 
Rutilius door M. Scaurus. Alsof Scipio en Cato genoegdoening vroegen voor precies dit soort 
dingen, zo ook Scaurus, de overgrootvader die door zijn achterkleinzoon Mamercus, de 
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590 Zijlstra, Delatores, p. 96. 
591 Kunkel, Über die Entstehung, p. 285-286.  
592 Santalucia, Studi, p. 220f. 
593 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p.  19.  
594 Jones, Criminal courts, p. 104. 
595 Kunkel, Über die Entstehung, p. 287. 
596 Santalucia, Studi, p. 215 
597 De eerste is de zaak tegen Messala onder Augustus: Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 19. 

Zie ook Bauman, Human rights, p. 90-91.  
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schandvlek van zijn voorvaderen, met zijn schandelijke acties onteerd werd. De oude stiel van 
Iunius Otho was het houden van een basisschool: vervolgens, nadat hij door de invloed van 
Seianus tot senator gemaakt was, bezoedelde hij haast zijn obscure afkomst door zijn 
gewaagde brutaliteiten.  Ongeduld hitste Bruttedius op, die rijkelijk voorzien was van 
achtenswaardige kwaliteiten en, als hij een recht pad zou hebben bewandeld, tot allerhande 
zeer roemvolle zaken bestemd, en prikkelde hem om eerst zijn gelijken, vervolgens zijn 
superieuren, en tenslotte zijn eigen verwachtingen te overtreffen: zo zijn vele, zelfs goede 
mannen te gronde gegaan die, verachtend wat traag maar veilig is, zich haasten naar wat 
voorbarig is, en met verderf gepaard gaat.         

In het proces tegen Silanus waren er twee afgezonderde fasen: eerst werd hij in staat van 
beschuldiging gesteld (postulatum) door de socii op grond van het crimen repetundarum. 
Vervolgens werd de aanklacht uitgebreid met laesio maiestatis door de consul, de praetor en 
de aediel598. Nadat het algemene slechte karakter van deze drie is omschreven volgt een 
verslag van het proces van Silanus, waarin hij, na een aantal tegenslagen, zijn verdediging 
uiteindelijk opgaf. Maar de aanklacht wegens laesio maiestatis, subsidiair aan die wegens het 
crimen repetundarum, werd niet doorgezet en de uiteindelijke straf werd door Tiberius 
verlaagd omdat het recht en de wetten voorrang moeten hebben boven zijn persoonlijke 
macht599. De straf die Tiberius mitigeerde was een aquae et ignis interdictio600: als deze zaak 
draaide om het crimen repetundarum, lastig te onderscheiden van processen op grond van 
laesio maiestatis in Tacitus, dan is dit dus wegens corruptie met verzwarende 
omstandigheden, waaraan Tacitus later expliciet Silanus’ schuld bevestigt. Aan de andere 
kant kunnen er verschillende zaken in Tacitus gevonden worden waarin slechts infamia (een 
standaard gevolg van een veroordeling in een iudicium publicum) en restitutie als straffen 
genoemd worden. De twee soorten straffen voor corruptie, vermeld in het SC Calvisianum, 
zijn duidelijk: onduidelijk blijft echter of deze twee soorten straffen aan twee verschillende 
vaste procedures gebonden waren, alsmede waarom de socii of de senaat al dan niet het 
initiatief voor één van de twee procedures genomen had. Op grond van Tacitus valt dit in elk 
geval niet met zekerheid vast te stellen.   
 
Dat de socii ook in het latere Principaat door het crimen repetundarum beschermd werden 
tegen het wangedrag van de proconsules laat het proces tegen Marius Priscus, opgetekend 
door Plinius minor, zien601. Voordat dit proces in 100 AD plaatsvond zouden er enige 
veranderingen in de positie van de delatores zijn doorgevoerd. Levy, Fanizza en Rivière 
wijzen op een grote beperking van hun activiteiten in de loop van de derde eeuw AD602: maar 
al onder Galba (69 AD) lijkt er een SC de accusatoribus te zijn uitgevaardigd, tezamen met 
een verscherping van de straffen voor een valse of onrechtmatige aanklacht603. Plinius 
verklaart in de tekst dat zijn rol als accusator samen met Tacitus (!) uit het assisteren van de 
provincialen bestaat. Zij hebben zelf niet het initiatief genomen, maar hebben door de senaat 
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598 Kunkel, Über die Enstehung, p. 311-312.  
599 Zoals Tacitus in Annales  3,69,4-9 zegt dat Tiberius het zelf verwoordde: Woodman/Martin, Annals, p. 

450f.  
600 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 17f.  
601 Kunkel, Über die Entstehung, p. 288. Ook: Bauman, Human rights, p. 93-95.  
602 Rivière, Délateurs,  p. 220f.: bijvoorbeeld D. 47,15, 6 en D. 48,16,15,1 (SC Turpillianum). 
603 Fanizza, Delatori, p. 27f.  
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de taak toebedeeld gekregen: zij zijn geen delatores die uit zijn op een premie voor een 
veroordeling, maar de vertegenwoordigers van de Afrikanen604:   

Plinius, Epistula 2,11: (…) Accipe ergo quod per hos dies actum est, personae claritate 
famosum, severitate exempli salubre, rei magnitudine acternum. Marius Priscus accusantibus 
Afris quibus pro consule praefuit, omissa defensione iudices petiit. Ego et Cornelius Tacitus 
adesse provincialibus iussi, existimavimus fidei nostrae convenire notum senatui facere 
excesisse Priscum immanitate et saevitia crimina quibus dari iudices possent, cum ob 
innocentes condemnandos, interficiendos etiam, pecunias accepisset. Respondit Fronto Catius 
deprecatusque est, ne quid ultra repetundarum legem quaereretur, omniaque actionis suae vela 
vir movendarum lacrimarum peritissimus quodam velut vento miserationis implevit. Magna 
contentio, magni utrimque clamores aliis cognitionem senatus lege conclusam, aliis liberam 
solutamque dicentibus, quantumque admisisset reus, tantum vindicandum. (…) In fine 
sententiae adiecit, quod ego et Tacitus iniuncta advocatione diligenter et fortiter functi 
essemus, arbitrari senatum ita nos fecisse ut dignum mandatis partibus fuerit. Adsenserunt 
consules designati, omnes etiam consulares usque ad Pompeiam Collegam: ille et septigenta 
millia aerario inferenda et Marcianum in quinquennium relegandum, Marium repetundarum 
poenae quam iam passus esset censuit relinquendum.  

Dus hoor wat er de laatste dagen gedaan is, een procedure van belang vanwege de roemrijke 
glans van de betreffende persoon, de heilzame ernst van het voorbeeld en eeuwigdurend door 
het grote belang van de zaak. Marcus Priscus, aangeklaagd door de Afrikanen die hij als 
pronconsul bestuurde, verzocht om rechters nadat hij verzuimd had een verdediging te voeren. 
Aan mij en Cornelius Tacitus is bevolen de provincialen bij te staan, en wij oordeelden dat het 
met onze goede trouw strookte aan de senaat te berichten dat Priscus door zijn gruwelijkheid 
en wreedheid de misdaden te buiten was gegaan waarvoor rechters kunnen worden gegeven, 
aangezien hij geld had aangenomen om onschuldigen te veroordelen, en zelfs te doden. Fronto 
Catius antwoordde op het verzochte en smeekte, dat er niet buiten de wet op het crimen 
repetundarum zou worden geprocedeerd, en de man vulde, zeer ervaren als hij was in het 
ontroeren en tranentrekken, alle zeilen van zijn verdediging als het ware met een wind van 
medelijden. Een groot meningsverschil ontstond, en groot geschreeuw aan beide kanten; 
sommigen zeiden dat de wet de kennisname van de senaat uitsloot, anderen dat het vrij en 
gebruikelijk was de zaken te bepalen, en dat de aangeklaagde aan de hand van wat hij gepleegd 
had gestraft moest worden (…). Aan het einde van zijn vonnis voegde hij toe, dat ik en Tacitus 
onze opgelegde taak gewetensvol en solide uitgevoerd hadden, en dat wij naar de mening van 
de senaat zo gehandeld hadden als waardig was ten opzichte van ons mandaat. De aangewezen 
consuls stemden in, zelfs alle oud-consuls inclusief Pompeius Collega: deze meende dat een 
afdracht van zevenhonderd duizend sestertiën aan de schatkist gedaan moest worden en 
Marcianus voor een periode van vijf jaar verbannen, en dat Marius moest worden overgelaten 
aan de straf wegens het crimen repetundarum, die hem al opgelegd was. 

Er lijken twee processen tegen Priscus te zijn gevoerd: wat begon als een eenvoudig proces 
gericht op de restitutie van gestolen goederen op grond van het crimen repetundarum lijkt 
voor hem mis te zijn gegaan op het moment dat er een aanklacht wegens wreedheid hieraan 
wordt toegevoegd605, inzake het streng straffen van onschuldige mensen.   
 Hoewel dit ons doet denken aan het proces tegen Silanus, is het onduidelijk waarom er 
dan geschreeuw geuit werd: bijvoorbeeld Sherwin-White en Jones zijn het erover eens dat dit 
proces een verandering inhoudt ten opzichte van een eerdere situatie, maar verschillen van 
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604 Rivière, Délateurs, p. 199; ook, Sherwin-White, Letters, p. 161. Althans, una civitas publice multique 

privati: Sherwin-White, Letters, p. 161. 
605 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 22. 
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mening over wat deze verandering dan precies is606. Het heeft duidelijk van doen met de 
competentie van de senaat met betrekking tot een vroegere wet. Ook heeft deze competentie 
iets met de straf te maken. Volgens Kunkel zochten de socii in dit proces voor de senaat het 
caput van Priscus wegens wreedheid tegenover de bondgenoten in het kader van misbruik van 
zijn iurisdictio in strafzaken als proconsul607, ondanks het feit dat Priscus deze straf nooit 
heeft ondergaan608. Sherwin-White argumenteert dat het proces zoals dit in het SC 
Calvisianum voorkomt al in het vroege Principaat gemodificeerd is door het vervangen van de 
quaestio door de senaat in alle politiek belangrijke gevallen: uit de tekst blijkt dat de 
eenvoudige procedure zo gewoon geworden was, dat elk proces met het caput van de 
verdachte als onderwerp als in strijd met de lex Iulia werd gezien. De senatoren zouden dit 
hebben begrepen, maar gingen toch de discussie aan over de mogelijkheid van een procedure 
wegens corruptie met verzwarende omstandigheden, aangezien de straffen die in de lex Iulia 
genoemd waren uitsluitend op de praetores waren gericht609.  

 2e eeuw AD: De iudiciis publicis 

Dus in de tijd van Plinius, het einde van de 1e eeuw AD, stonden de quaestiones perpetuae de 
repetundis op het punt van verdwijnen, nadat ze al veel eerder in onbruik waren geraakt. 
Volgens Sherwin-White610 was dit het gevolg van de uitvaardiging van het SC Calvisianum. 
Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat de ontwikkelingen met betrekking tot de 
delatores en de steun die zij kregen van de keizer ertoe leidden dat de socii in de praktijk niet 
in staat zijn geweest een ander proces in te stellen dan het proces wegens eenvoudige 
corruptie, waarvan meer dan genoeg bewijs is te vinden in de Annales van Tacitus. De 
competentie van de senaat kon op deze manier snel het gat vullen dat achtergelaten was door 
de quaestio de repetundis. Dit betekent echter niet dat de poena capitalis als straf voor het 
crimen repetundarum verdwenen was: deze bleef bestaan, met name in de context van 
overschrijdingen door de provinciale magistraat van de grenzen van zijn imperium, in het 
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606 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p. 20-22: stelt, dat de senaat de straf voor het crimen 

repetundarum matigde en, op basis van Plinius, dat de lex Iulia geen hogere straf kende dan infamia, in 
tegenstelling tot wat we bij Tacitus zien. Maar toch: ‘(w)ith the revival of the senatorial court under 
Trajan the necessity for dealing with charges of saevitia recurred. The commoner short process had 
survived more tenaciously and with little change, but the method of handling saevitia was remodeled. 
The Trajanic situation was in many ways the opposite of that for which the SC Calvisianum was framed 
under Augustus. Now it was the crimes involving capital offences that needed special consideration. 
The Priscus case, the first in the series reads very much as though at that date the more serious charges 
were in desuetude and nobody knew the correct procedure’; Jones, Criminal courts, p. 111: ‘There 
might be a capital trial as above, or under the SC Calvisianum, as we have seen, if the provincials did 
not wish to bring a capital charge (…) By Pliny’s day certain changes had taken place. It was now the 
senate which decided whether a capital trial should be held or the simplified ‘civil’ procedure used, and 
there might be debate between the accusers wishing to bring a capital charge and the defendant who 
wanted a ‘civil’ trial (…) (a)lternatively the issue of capital or civil proceedings might be raised directly 
by the accused, and this again could give rise to a debate (volgt het process tegen Priscus).’; Bauman, 
Human rights, p. 94: ‘(…) undoubtedly, a test case (…) The main importance of Priscus’ case lies in the 
decision to make both restitution and capital punishment components of a single overall office’. 

607 Kunkel, Über die Entstehung, p. 288-289.  
608 Pugliese, Linee generali, p. 753f.  
609 Sherwin-White, Letters, p. 163.  
610 Sherwin-White, Poena legis repetundarum, p.  22. 
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bijzonder als het ging om zijn competentie als rechter. Dit kan worden afgeleid uit het proces 
tegen Priscus en uit enkele latere teksten in de Digesten, zoals:  

Macer Strafprocessen I, D. 48,11,7,3: Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur et 
plerumque vel exilio puniuntur vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim, si ob hominem 
necandum pecuniam acciperint? Vel, licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint 
vel innocentem vel quem punire non debuerant? Capite plecti debent vel certe in insulam 
deportari, ut plerique puniti sunt. 

Tegenwoordig worden [schuldige] personen op grond van de Lex Iulia ter zake van ambtelijke 
afpersing in een buitengewone rechtsgang gestraft; meestal worden zij gestraft met verbanning 
met ontneming van het burgerrecht of nog strenger, al naar gelang het misdrijf dat zij gepleegd 
hebben. Wat immers, als zij geld hebben aangenomen om iemand te doden of, ook al hebben 
zij daarvoor geen geld aangenomen, in woede ontstoken iemand hebben gedood die of 
onschuldig was of die zij niet hadden moeten straffen? Zij moeten met de doodstraf bestraft 
worden of in ieder geval met ontneming van het burgerrecht naar een eiland verbannen 
worden, zoals de meesten gestraft worden.    

In deze tekst van Macer wordt het caput gezocht van provinciale magistraten die onschuldige 
mensen veroordeelden, zelfs zonder dat hier sprake was van geldelijke corruptie611. 
 Volgens Levy is deze nadruk op de rechterlijke competentie ten opzichte van andere 
bestuurderstaken in het crimen repetundarum het resultaat van latere interpolaties612. Maar in 
D. 48,11,3 stelt Venuleius Saturninus de aansprakelijkheid onder de lex Iulia repetundarum 
voor als het misbruik van het ambt in het algemeen, volgende op een tekst van Macer wel met 
betrekking tot de specifieke competentie als rechter613:   

Macer Strafzaken I, D. 48,11,3: Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum, aliquam potestatem 
haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit. 

Krachtens de Lex Iulia ter zake van ambtelijke afpersing is aansprakelijk wie, terwijl hij enige 
ambtelijke macht had, geld heeft aangenomen om een vonnis te wijzen of niet te wijzen of 
enige beslissing te nemen;  

Venuleius Saturninus Strafprocessen III, D. 48,11,4: vel quo magis aut minus quid ex officio 
suo faceret. 

of om een ruimer of enger gebruik van zijn publieke functie te maken.  

Hoewel er waarschijnlijk al juridische literatuur over individuele ambten in de late Republiek 
werd geschreven614, werden deze libri de officiis met name van belang na de hervormingen in 
de Romeinse overheidsadministratie door Hadrianus615. Als in deze tijd in het algemeen de 
quaestio-procedure verdrongen was door de cognitio, eerst bij de senaat, vervolgens in de 
door of namens de keizer uitgeoefende iurisdictio616, dan zou blijkbaar de inwoner van een 
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611 MacCormack, Liability, p. 3-28, p. 12-13, gebaseerd op de voorafgaande tekst D. 48,11,7pr. 
612 Levy, Paulussentenzen, par. 68: D. 1,18,1; recenter, Harries, Law and crime, p. 66.  
613 Lenel, Palingenesia II, col. 1215, no. 39; Kunkel, Über die Entstehung, p. 287; Venturini, Crimen 

repetundarum, p. 499; Fanizza, Giuristi, p. 71.  
614 Dell’Oro, Libri, p. 3-15.  
615 Dell’Oro, Libri, p. 24-25; Pringsheim, Legal reforms, p. 94-101.   
616 Bleicken, Senatsgericht, p. 66f. met de recensie van Kunkel, Recensie Bleicken, Senatsgericht, p. 332-

342.  
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provincie ook in deze procedure een gedelegeerde bestuurder hebben kunnen vervolgen onder 
het crimen repetundarum.   

Het proces tegen Priscus kan dan als een interessant ijkpunt fungeren, omdat er zo duidelijk 
sprake is van een verandering ten opzichte van een eerdere situatie, met name met betrekking 
tot het opleggen van een poena capitalis aan een Romeinse magistraat. Als we dit breder 
trekken, leidt dit tot de op zich al controversiële vraag617 of de magistraten binnen de cognitio 
gehouden waren zich aan bepaalde normen te houden.  Deze vraag is in het bijzonder door 
Lauria bevestigend beantwoord618. We zouden ons zelfs vervolgens kunnen afvragen of 
burgers en niet-burgers op deze normen in rechte een beroep konden doen. In theorie zou voor 
ingezetenen van de provincie het crimen repetundarum hiervoor het geëigende middel zijn. 
Cruciaal is de stelling van Lauria dat de ordo iudiciorum van quaestiones in de Republiek en 
die van de cognitiones in het Principaat geen tegengestelde systemen zijn, maar de tweede een 
innovatie ten opzichte van de eerste, aangepast middels Senatus Consulta619 en constitutiones 
principis620. Duidelijke aanpassingen aan de nieuwe hiërarchische organisatie zijn de 
appellatio, de mogelijkheid tot vernietiging van een beslissing en de verklaring van 
onrechtmatigheid ervan door of bij een hoger ambt621. Bij alledrie de mogelijke correcties op 
de beslissing van een magistraat ligt de nadruk op het procesinitiatief binnen de hiërarchie 
zelf, namelijk van het hogere ambt. Maar in het kader van het crimen repetundarum ligt dit 
niet direct in de rede. Juist het opnemen van het crimen door Venuleius Saturninus in zijn 
werk De iudiciis publicis suggereert dat de manier van procederen en de toegang van socii 
nog steeds zo gewerkt hebben als door de republikeinse wetten bepaald, en door het SC 
Calvisianum622 en wellicht in het proces tegen Priscus bevestigd is.     
 

3.  De vrije niet-burger in de werken De officio proconsulis en de bonus praeses     
     
 De officio proconsulis  
 
Ook Lauria onderkent dat er verscheidene limieten zaten aan het ius accusandi van de 
ingezetenen van de provincies. Zoals dit vanaf de lex Calpurnia geregeld was hadden zij een 
Romeins burger als patronus nodig623. Daarbij golden al vanaf de lex Acilia algemeen de 
regelingen tegen de strafbare schijnaanklacht of het samenzweren van de aanklager met de 

������������������������������������������������������������
617 Bijvoorbeeld Mommsen spreekt van ‘legalisierte Formlosigkeit’ (Strafrecht, p. 340f.) en 

‘monarchistische Willkür’ (Strafrecht, p. 273).  
618 Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 283-284; zie bv. Plinius, Epistula 1,23 (volkstribuun); Lauria, 

Accusatio-Inquisitio, p. 284, nt. 61; Tacitus, Annales 6,11 (praefectus urbi), Lauria, Accusatio-
Inquisitio, p. 284, nt. 63. Wat betreft het ambt van proconsul zijn de brieven van Plinius een voorbeeld, 
waaruit blijkt dat de keizer (Trajanus) grenzen stelde aan de aan hem ondergeschikte ambten: Lauria, 
Accusatio-Inquisitio, p. 288. Aan de andere kant, zie Nörr, Imperium und Polis, p. 393.     

619 SC Calvisianum: Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 286.  
620 Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 284. Voor het proces voor de proconsul in het bijzonder: Nogrady, 

Römisches Strafrecht, p. 76.  
621 Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 287. Ook Garnsey, Social status, p. 67-71.  
622 Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 313.  
623 Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 300.  
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aangeklaagde624 en de valse of chicaneuze aanklacht wegens winstbejag625. In de loop van het 
Principaat kwam daarbij dat een aanklacht in principe op grond van een onrecht dat iemand 
zelf is aangedaan moest geschieden626. De strafbare schijnaanklacht wordt door Venuleius 
Saturninus als onderdeel van de lex Iulia repetundarum gepresenteerd627, en omvatte naast 
aanklachten ook bijvoorbeeld getuigenverklaringen, en naast de burgers of ingezetenen als 
aanklagers ook de provinciale en stedelijke magistraten.�Tenslotte waren er in elk geval vanaf 
31 AD verscheidene immuniteiten628, bijvoorbeeld voor zittende stadhouders en 
plaatsvervangende gouverneurs voor daden tijdens hun functie. Al deze voor het proces onder 
de lex Iulia repetundarum relevante bepalingen zijn afkomstig uit het geschrift Strafprocessen 
(De iudiciis publicis) van Venuleius Saturninus629. Blijkens de titel gold dit werk de publieke 
strafprocessen in Rome in het algemeen en, gezien het opnemen van het crimen 
repetundarum, ook waarschijnlijk de provincies. Maar specifiek het Romeinse publieke 
strafrecht in verhouding tot de provincies bespreekt Venuleius Saturninus in zijn Het ambt 
van gouverneur (De officio proconsulis) uit de vroege 2e eeuw AD.  In dit werk formuleerde 
de jurist bijvoorbeeld het ius gladii als een door de proconsul aan een legaat, een 
ondergeschikt ambt, gedelegeerde competentie in publieke strafzaken630. Dit omvatte niet 
bestraffing, gevangenzetting of zware geseling. Er zijn echter geen fragmenten over het 
crimen repetundarum uit De officio proconsulis van Venuleius Saturninus overgeleverd.  
 
Het is mogelijk dat het werk De officio proconsulis van Venuleius Saturninus ook een 
bepaling bevatte met betrekking tot het crimen repetundarum, of dat De iudiciis publicis als 
algemeen werk over iudicia publica een toepassing had in de provincies. Dit zou kunnen 
blijken uit de strafbare schijnaanklacht als onderdeel van de lex Iulia repetundarum631. Maar 
ook in het meest omvattende overgebleven publiek-strafrechtelijke geschrift uit de klassieke 
periode is geen bepaling met betrekking tot het crimen repetundarum overgeleverd. Dit is des 
te vreemder, omdat het werk De officio proconsulis van Ulpianus in het bijzonder handelt 
������������������������������������������������������������
624 Praevaricatio: Venuleius Saturninus De iudiciis publicis D. 48,11,6. De veroordeelde werd het ius 

accusandi ontzegd; Fanizza, Giuristi, p. 72-73. De regeling stamt van Cassius Longinus volgens 
Marcellus in D. 1,9,2. Ook de patronus kon onderwerp van een dergelijke ontzegging zijn (C. 2,7,1: 
Levy, Anklägervergehen, p. 398), het principe gaat echter uit van de nominis delator (lex Acilia: Levy, 
Anklägervergehen, p. 396).    

625 Calumnia: Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 310-311. Zie Levy, Anklägervergehen, p. 379, p. 383-384, p. 
396.    

626 Suas suorumque iniurias: Lauria, Accusatio-Inquisitio, p. 312; vgl. suarum iniuriarum causa in 
Venuleius Saturninus D. 48,2,12pr.; Fanizza, Giuristi, p. 57.   

627 Levy, Anklägervergehen, p. 402: ne quis pecuniam accipiat ob accusandum vel non accusandum       
(D. 48,11,6,2). 

628 Venuleius Saturninus De iudiciis publicis, D. 48,2,12pr. Wellicht ontleend aan een rescript van Tiberius 
(D. 48,5,39,10), misschien gebaseerd op de leges Iuliae publicorum et privatorum: Bauman, Leges 
iudiciorum publicorum, p. 167.  

629 Lenel, Palingenesia II, col. 1214-1216.   
630 D. 1,16,11: Lenel, Palingenesia II, col. 1216, no. 47; Jones, Criminal courts, p. 104f.  Over de 

verschillende ambten: Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 240f. en hun competentie in strafzaken over 
burgers en ingezetenen: Mommsen, Strafrecht, p. 241-250. Appellatio van beslissingen van legaten 
stond open bij de proconsul: Ven. Sat. D. 49,3,2.  

631 Ulpianus gaat in zijn De officio proconsulis wel kort op de praevaricatio in (D. 47,15,2): Nogrady, 
Römisches Strafrecht, p. 294-295.  
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over de plichten van de gouverneur. Het ontbreken van bepalingen met betrekking tot het 
crimen repetundarum in de geschriften De officio proconsulis zou daarom niet alleen aan 
overleveringsproblemen te wijten zijn. Mogelijk werd de verhouding tussen Rome en de 
magistraten in de provincie niet meer uitsluitend gesanctioneerd door het crimen 
repetundarum. Een vroeg voorbeeld hiervan zouden we kunnen vinden in juist De officio 
proconsulis van Venuleius Saturninus. In D. 48,19,5 haalt de jurist een rescript van Hadrianus 
aan, waarin bepaald wordt dat leden van de provinciale stadsraad (decuriones) niet met de 
poena capitis bestraft mogen worden, tenzij ze hun ascendent vermoord hebben. Volgens 
Saturninus is in de mandaten vaak vermeld dat de poena legis Corneliae van toepassing is632. 
De tekst lijkt te duiden op een integratie van de aansprakelijkheid van provinciale magistraten 
voor wangedrag in een relatief eenvormige hiërarchische organisatie onder de keizer.       
 
De officio proconsulis van Ulpianus zou op een aantal manieren het sluitstuk van de 
schepping van een dergelijke eenvormige keizerlijke organisatie kunnen zijn geweest. 
Interessant is namelijk de relatie tussen De officio proconsulis van Ulpianus en de eerder 
besproken Constitutio Antoniniana633. Zowel Mantovani als Honoré stellen dat De officio 
proconsulis van Ulpianus verschenen is vlak na de uitvaardiging van de constitutio634. Het 
gelijkstellen van de taken van de magistraten binnen en buiten Rome zou daarop een reactie 
kunnen zijn geweest. Ulpianus maakt namelijk geen duidelijk onderscheid tussen de praeses 
en de proconsul, zelfs in tegenstelling tot zijn tijdgenoten 635. Ook  stelt hij  de iurisdictiones 
van de proconsul/praeses en de praefectus urbi als het ware gelijk636:   
������������������������������������������������������������
632 Mommsen, Strafrecht, p. 943. Quaestiones (inter sicarios) kwamen in de provincie niet voor, het 

strafrecht in de provincie maakte of deel uit van de cognitio van de praesides, of van een procedure 
(iudicium publicum) voor de recuperatores: Santalucia, Giustizia penale nei municipia, p. 570-572. Een 
‘echo’ (Roman statutes II, p. 751) van de lex Cornelia de sicariis et veneficis zien we terug in het werk 
De poenis paganorum van Claudius Saturninus (D. 49,19,16,8: eventus), met betrekking tot doden 
zonder opzet. Dit werk kan echter niet met zekerheid aan Venuleius Saturninus worden toegeschreven 
(Lenel, Palingenesia II, col. 1207-1208 stelt eenvoudigweg (nt. 1) Venulei Saturnini, Claudii Saturnini, 
Q. Saturnini nomina quin ad unum eundemque spectent iuris consultum, non dubito, maar zie Kunkel, 
Herkunft, p. 181-184, en recent: Cannata, Saturninus, p. 364-368). Het zou overigens bijvoorbeeld niet 
onmogelijk zijn dat een legatus van de keizer streng gebonden was aan zijn mandata: zie bijvoorbeeld 
Levy, Gesetz und Richter, p. 459, en Sherwin-White, Letters, p. 547 met betrekking tot Plinius, vgl. de 
rescripten van Trajanus aan enkele proconsules in D. 48,19,5pr. Dit zou er niet zozeer toe leiden dat 
legaten zich beter gedroegen, maar dat het wraken van een oordeel van een legaat van bovenaf minder 
in de rede ligt.  

633 Zie p. 45-48.  
634 Mantovani, Bonus praeses, p. 264; Honoré, Ulpian, p. 184.  
635 Mantovani, Bonus praeses, p. 243-244; Macer schreef verschillende boeken De officio proconsulis en 

De officio praesidis: Dell’Oro, Libri, p. 212-213. Wat er bewaard gebleven is van De officio proconsulis 
van Paulus handelt voornamelijk ook over de lex Cornelia de sicariis et veneficis: Dell’Oro, Libri, p. 
115-117. Ook: Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 20-21: Ulpianus gebruikt proconsul slechts af en toe, 
en bijna uitsluitend praeses als algemene term.   

636 Mantovani, Bonus praeses, p. 244-245: bijvoorbeeld D. 47,11,8 en D. 48,19,8,5/D. 48,22,6,1. De 
proconsul/praeses heeft een competentie in de provincie zoals de praefectus urbi (en praefectus 
annonae en praefectus vigilum) in Rome: Schiller, Praefects, p. 73-74. Ook: D. 47,11,8: ‘Ulpian implies 
that the competence of the governor stems from the earlier recognition of the praefectus urbi’; Schiller, 
Praefects, p. 75 (nt. 77).  Dit zou een gevolg kunnen zijn van de uitvaardiging van de Constitutio 
Antoniniana van 212 AD, gezien de compositiedatum van De officio proconsulis in 217 AD: 
Mantovani, Bonus praeses, p. 264; Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 20. 213 AD: Honoré, Ulpian, p. 
184.   
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Ulpianus Het ambt van gouverneur II, D. 1,16,7,2: Cum plenissimam autem iurisdictionem 
proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel quasi magistratus vel extra ordinem ius 
dicunt, ad ipsum pertinent:  
 
Daar de gouverneur van een staatsprovincie een allesomvattende rechtsmacht heeft, rusten op 
hem de taken van allen die te Rome als magistraat of langs buitengewone weg recht stellen.  
 

Dit zou verklaard kunnen worden doordat het onderscheid tussen vrije burgers en vrije niet-
burgers was verdwenen. Maar als er een relatie is tussen het scheppen van een eenvormige 
overheidsorganisatie in het gehele rijk en het verdwijnen van het onderscheid tussen burgers 
en niet-burgers, dan gaat deze tenminste terug tot op Hadrianus. Immers, uit de restanten van 
De officio proconsulis van Venuleius Saturninus en de rechtspolitiek van Hadrianus in het 
algemeen blijkt een streven tot rechtseenheid in het rijk. Bovendien wordt het ontstaan van 
een tegenstelling tussen honestiores en humiliores als reactie op het vervagen van de 
tegenstelling tussen burgers en niet-burgers al in deze tijd geplaatst.   
 Garnsey gaat bijvoorbeeld in op de veronderstelling dat de tegenstelling tussen burgers 
en niet-burgers al in de 2e eeuw is vervangen door een andere tegenstelling gebaseerd op 
sociale klasse, namelijk de honestiores en humiliores. Dit is zeker mogelijk gezien de 
waardevermindering die het burgerschap zou hebben ondergaan in deze periode, mits in het 
oog gehouden wordt dat het burgerschap wel praktische voordelen meebracht, en dat binnen 
de groep van burgers er ook een grote sociale ongelijkheid bestond. Herinnerd zij aan de 
invulling van het begrip persona in het kader van de actio iniuriarum637. Aan de andere kant 
lijkt volgens Garnsey deze verdeling in het publieke strafrecht vanaf het moment dat de 
honestiores en humiliores als juridische categorieen naar voren komen vooral van belang voor 
de mate van bestraffing638. Relevanter voor onze vraag is daarom of het ius accusandi 
beïnvloed werd door de tweedeling na de Constitutio Antoniniana. Rilinger heeft deze vraag 
negatief beantwoord: criteria van dignitas lijken in rescripten en juristen voor en na de 
Constitutio Antoniniana een rol te hebben gespeeld bij het ontzeggen van het ius accusandi639. 
Nergens wordt humiliores na 212 AD expliciet het ius accusandi ontzegd, of aan 
gelijksoortige voorwaarden gebonden als het instellen van de aanklacht door vrije niet-
burgers onder de lex Iulia repetundarum. Het is bijvoorbeeld niet waarschijnlijk dat 
humiliores een patronus nodig zouden hebben gehad om een aanklacht in te dienen. In 2e en 
3e eeuwse teksten over de lex Iulia repetundarum lijkt de tegenstelling tussen honestiores en 
humiliores zelfs helemaal niet voor te komen640.  
  
Er moet dus een vrij algemeen toegankelijke rechtsgang zijn blijven bestaan wegens het 
misbruik van ambtelijke bevoegheden, met name de coercitio. Hoewel in zekere zin het 
raamwerk van het crimen repetundarum behouden is gebleven, lijkt de invulling ervan te zijn 
aangepast. In de praktijk zou deze vorm van aansprakelijkheid toch vooral van belang 

������������������������������������������������������������
637 Garnsey, Social status, p. 266-271. Ook: Wolff, Constitutio Antoniniana, p. 112-113.   
638 Garnsey, Social status, p. 267; vgl. Rilinger, Humiliores-honestiores, p. 188-198 .  
639 Rilinger, Humiliores-Honestiores, p. 93-114.  
640 Rilinger, Humiliores-honestiores, p. 219-225.  
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gebleven zijn voor de proconsul/praeses zelf, aangezien deze de enige rechter in de provincie 
was, die een ernstige straf kon uitspreken641:  
 

Ulpianus Het ambt van gouverneur I, D. 1,16,6pr.: Solent etiam custodiarum cognitionem 
mandare legatis, scilicet ut praeauditas custodias ad se remittant, ut innocentem ipse liberet. 
Sed hoc genus mandati extraordinarium est: nec enim potest quis gladii potestatem sibi datam 
vel cuius alterius coercitionis ad alium transferre, nec liberandi igitur reos ius, cum accusari 
apud eum non possint. 
 
Ook zijn zij gewoon hun plaatsvervangers het onderzoek in zaken van arrestanten op te dragen, 
en wel in die zin, dat de plaatsvervanger de arrestanten na voorafgaand verhoor naar hem 
verwijst, opdat hij zelf wie onschuldig is in vrijheid kan stellen. Maar dit type opdracht is niet 
overeenkomstig de gewone rechtsorde: men kan immers niet de bevoegdheid de doodstraf of 
enige andere straf op te leggen aan een ander overdragen en bijgevolg ook niet de bevoegdheid 
verdachten in vrijheid te stellen, aangezien zij bij die ander ook niet kunnen worden 
aangeklaagd.  
 

De vraag is in hoeverre er in het aan ons overgeleverde recht aanwijzingen voor de werking 
van een dergelijke procedure bestaan. Mantovani heeft laten zien dat provinciale magistraten 
middels rescripten aan bepaalde normen gehouden werden. Niet duidelijk is of ook de 
ingezetene van een provincie door een hoger beroep (appellatio) of een petitie (libellus) een 
dergelijk rescript kon aanvragen om bijvoorbeeld het oordeel van een proconsul/praeses aan 
te vechten642. Uit de rescripten opgenomen in De officio proconsulis van Ulpianus blijkt niet 
of ook vrije niet-burgers een appellatio of libellus konden indienen, het onderscheid tussen 
vrije burger en vrije niet-burger was immers na de Constitutio Antoniniana niet meer van 
belang. Om dit te onderzoeken moeten we ons dus richten op de verhouding tussen de keizer 
en de proconsul/praeses, en in hoeverre deze verhouding tussen het proces tegen Priscus en 
De officio proconsulis van Ulpianus kon worden beïnvloed door een appellatio of libellus van 
een ingezetene van de provincie.         
 Garnsey643 verwoordt de problematiek met betrekking tot deze stelling: allereerst 
zouden er grote materiële en praktische problemen voor de gemiddelde ingezetene zitten, met 
name simpelweg de afstand tot Rome644. Bovendien, en dit geldt in het bijzonder onze 
stelling, moest er toch in zekere mate medewerking zijn van de proconsul/praeses zelf645. We 
kunnen op grond van Garnsey in elk geval concluderen dat in de praktijk slechts een 
������������������������������������������������������������
641 Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 202; Garnsey, Social status, p. 79 (D. 48,22,6,1). Idem Ven. Sat. D. 

1,16,11.  
642 Een dergelijke ‘reformerende appellatio’ is mogelijk, volgens Wieacker, Römische Rechtsgeschichte II, 

p. 27.    
643 Te lezen met de recensie van Nörr, p. 408-417: overigens zou volgens Nörr ook een senator voor de 

quaestio of bij de praefectus urbi kunnen worden berecht, maar dat dit voor het crimen repetundarum 
zou zijn volgt uit de ‘Natur der Sache’.   

644 Nörr, Reskriptenpraxis, p. 5; Garnsey, Social status, p. 71. Bovendien zaten sommige 
verdachten/veroordeelden natuurlijk vast (D. 48,3,1). Een mogelijkheid was echter een schriftelijke 
petitie (libellus) in te dienen, een mogelijkheid waarvan waarschijnlijk veel gebruik werd gemaakt: 
Garnsey, Social status, p. 67. Ook: Honoré, Emperors, p. 21: ‘For all but the wealthy, the appeal 
procedure was too expensive and complicated. To ask for a rescript, on the other hand, required merely 
that the emperor be close at hand’. 

645 Garnsey, Social status, p. 71. Zie echter het rescript van Alexander in D. 49,1,25: het blokkeren van een 
appellatio wordt hierin in harde bewoordingen veroordeeld; Ando, Imperial ideology, p. 366.  
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elitegroep in een gegeven provincie fysiek in staat moest zijn geweest het vonnis van een 
proconsul/praeses op een hoger niveau aan te kaarten. Dat gezegd hebbende is er toch iets 
van deze invloed te merken. Dit betreft niet zozeer een duidelijke hoeveelheid beslissingen op 
appellationes van ingezeten, maar vooral de rescriptenpraktijk van de keizer en zijn consilium 
waardoor er een invloed blijkt op de administratie van het publieke strafrecht door de 
proconsul/praeses646. Het onderzoek van Mantovani stelt ons in staat de beslissingen in een 
individueel geval van de keizer opgenomen in De officio proconsulis van Ulpianus te 
behandelen647. Als eerste richten we ons op de rescripten duidelijk geadresseerd aan 
proconsules en legaten pro praetore648.   
 
 Rescripten in De officio proconsulis 
 
Van Hadrianus zijn er een drietal rescripten aan proconsules in De officio proconsulis 
opgenomen. De proconsul mag, onder de lex Iulia repetundarum, zijn provincie niet eerder 
dan zijn legaat verlaten (D. 1,16,10,1). Naast deze dienstinstructie zouden de overige twee 
rescripten de heroverweging van beslissingen in individuele strafzaken kunnen betreffen: de 
aanklager kan niet worden gedwongen de aanklacht (accusatio) voort te zetten na de dood van 
de pupil ten bate van wie de aanklacht was ingesteld (D. 48,16,14), en een proconsul mocht 
een dood door baldadigheid, dat wil zeggen niet door opzet, bestraffen (Coll. 1,11,1-3/D. 
48,8,4,1). Ook de andere rescripten aan proconsules lijken materiële punten van publiek 
strafrecht te bevatten: de bestraffing van de wrede behandeling van slaven (Antoninus Pius; 
D. 1,6,2), het teruggeven van de bruidsschat na het instellen van een aanklacht (accusatio: 
Severus/Caracalla; Fragmenta Vaticana 119) en de waarde van een vrijwillige of 
afgedwongen bekentenis (Divi Fratres):   

 
Ulpianus Het ambt van gouverneur VIII, D. 48,18,1,27: Si quis ultro de maleficio fateatur, non 
semper ei fides habenda est: nonnumquam enim aut metu aut qua alia de causa in se 
confitentur. Et extat epistula divorum fratrum ad Voconium Saxam, qua continetur liberandum 
eum, qui in se fuerat confessus, cuius post damnationem de innocentia constitisset. Cuius 
verba haec sunt: ‘Prudenter et egregia ratione humanitatis, Saxa carissime, primitivum servum, 
qui homicidium in se confingere metu ad dominum revertendi suspectus esset, perseverantem 
falsa demonstratione damnasti quaesiturus de consciis, quos aeque habere se commentitus 
fuerat, ut ad certiorem ipsius de se confessionem pervenires. Nec frustra fuit tam prudens 
consilium tuum, cum in tormentis constiterit neque illos ei conscios fuisse et ipsum de se 
temere commentum. Potes itaque decreti gratiam facere et eum per officium distrahi iubere, 
condicione addita, ne umquam in potestatem domini revertatur, quem pretio recepto certum 
habemus libenter tali servo cariturum’. Hac epistula significatur, quasi servus damnatus, si 
fuisset restitutus, ad eum pertinebit, cuius fuisset, antequam damnetur. Sed praeses provinciae 
eum quem damnavit restituere non potest, cum nec pecuniariam sententiam suam revocare 
possit. Quid igitur? Principi eum scribere oportet, si quando ei, qui nocens videbatur, postea 
ratio innocentiae constitit. 
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646 Garnsey behandelt een algemene invloed (Social status, p. 65-102) en de controle op (p. 103-152) en 

ontwikkeling van (p. 173-180) de straffen in de provincies, met name door (het consilium van) 
Hadrianus (p. 153-172).  

647 Over de rechtskracht van rescripten, zie Nörr, Reskriptenpraxis, p. 37-45: Gai. Inst. I,5; Ulp. D. 1,4,1,1.  
648 Respectievelijk categorieën A, B, D en E: Mantovani, Bonus praeses, p. 236-238.    
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Als iemand eigener beweging omtrent een delict een bekentenis aflegt, dient hem niet altijd 
geloof geschonken te worden. Soms immers bekennen zij tegen zichzelf uit vrees of om een 
andere reden. Er is een brief van de vergoddelijkte Broers [Marcus Aurelius en Lucius Verus] 
aan Voconius Saxa, met als inhoud dat iemand die een bekentenis tegen zichzelf afgelegd had, 
maar wiens onschuld na zijn veroordeling vast was komen te staan, vrijgelaten moest worden. 
De bewoordingen van deze brief luiden: ‘Op voorzichtige wijze en vanuit een uitstekende 
overweging van menselijkheid, allerdierbaarste Saxa, hebt u de slaaf Primitivus, die ervan 
verdacht werd dat hij zich, uit vrees naar zijn meester te moeten terugkeren, het plegen van een 
moord toedichtte, veroordeeld toen hij volhardde bij zijn valse verklaring, terwijl u van plan 
was nader onderzoek te doen omtrent medewetenden van wie hij eveneens gelogen had dat hij 
dezen had, dit om te bereiken dat u tot een meer zekere bekentenis van hem over zichzelf zou 
komen. En uw zo voorzichtige beslissing was niet tevergeefs, omdat bij de folteringen kwam 
vast te staan dat die medewetenden van hem niet bestonden en dat hij op lichtvaardige wijze 
over zichzelf vals verklaard had. U kunt hem dus wat betreft die [veroordelende] beslissing 
genade verlenen en hem krachtens uw ambtsbevoegdheid laten verkopen, met toevoeging van 
de voorwaarde dat hij nooit terugkeert in de macht van zijn meester, van wie Wij zeker zijn dat 
hij na ontvangst van de prijs zo’n slaaf graag zal missen.’ Met deze brief wordt duidelijk 
gemaakt dat een veroordeelde slaaf, indien deze in zijn oorspronkelijke toestand wordt 
hersteld, zal toebehoren aan de persoon van wie hij was voordat hij veroordeeld werd. Maar de 
gouverneur van een provincie kan een persoon die hij veroordeeld heeft, niet in zijn 
oorspronkelijke toestand herstellen, zoals hij ook zijn eigen op geld luidende uitspraak niet 
herroepen kan. Hoe zit dit dan? Hij behoort aan de keizer te schrijven, als op enig moment van 
iemand die schuldig werd geacht naderhand de grond van zijn onschuld is komen vast te staan.        
 

Belangrijker, in de rescripten lijkt niet alleen besloten te worden in het voordeel van de 
proconsul, aangenomen dat de rescripten in principe volgden op veroordelingen. De door 
Mantovani genoemde rescripten gericht aan de legaten pro praetore649 daarentegen bevatten 
dit soort punten niet in die mate, misschien afgezien van een rescript van Hadrianus met 
betrekking tot de strafmaat bij het verleggen van grensstenen (Coll. 13,3/D. 47,21,2)650, maar 
vooral geen aanwijzingen dat het oordeel van de legaat op enige manier van hogerhand is 
gewraakt651.   
  
Van de overige categorieën adressaten die Mantovani noemt652, kunnen we vervolgens kijken 
naar de rescripten gericht aan personen die waarschijnlijk provinciale magistraten waren, 
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649 Legati (Augusti pro praetore) waren gouverneurs van keizerlijke provincies, proconsules van 

senaatsprovincies. Zij hadden geen zelfstandig imperium maar net als andere legaten een imperium dat 
was afgeleid van dat van een proconsul, alleen in het geval van legaten pro praetore van het imperium 
proconsulare van de keizer zelf. Vgl. bv. Mommsen, Staatsrecht II.1, p. 244-245.  

650 Want: Garnsey, Social status, p. 167f. Hadrianus’ innovaties in de straftoemeting: D. 48,19,28,13-14; 
D. 47,21,2; en D. 48,19,15.  

651 Mantovani, Bonus praeses, p. 237-238: Antoninus Pius Coll. 15,2,4: het verbod om naar de gezondheid 
van de keizer bij een waarzegger te informeren; Divi Fratres D. 50,2,3,2:  onwettige zoons mogen in de 
raad (ordo) worden opgenomen; Severus/Caracalla D. 50,6,3: onvolwassenen mogen niet tot de raad 
worden toegelaten; Severus/Caracalla D. 48,22,7,10:  ook verbod voor domicilie buiten provincie van 
verbannene/Trajanus D. 2,12,9: alleen schorsing van gerechtelijke zaken, geen militaire zaken, tijdens 
vrije dagen; Hadrianus D. 48,18,1,2: marteling beginnen met de zwaarste verdachte, die het snelst 
bekent.  

652 Provinciae populi (C), provinciae Caesaris (F), stedelijke magistraten (G), personen die magistraat 
geweest zouden zijn (H), private personen (I) en andere constitutiones (L): Mantovani, Bonus praeses, 
p. 236-243. Categorie (L) omvat daarbij niet de mandaten, maar wel de rescripten zonder geadresseerde 
en algemene verwijzingen.  
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maar van wie niet duidelijk is welke magistratuur zij bekleedden653. Als we de technische 
punten over bijvoorbeeld de hoogte van een straf en dienstinstructies buiten beschouwing 
laten, met name de rescripten die handelen over het gebruik van tortuur654, zouden van de 
tweëentwintig rescripten in deze categorie mijns inziens nog eens zes de aanpassing van een 
oordeel van de magistraat door de keizer naar aanleiding van een petitie of appellatio kunnen 
betreffen. Trajanus verbood bijvoorbeeld de veroordeling bij afwezigheid van de verdachte 
aan Fronto en de veroordeling zonder hard bewijs aan Severus (beide D. 48,19,5pr.)655. 
Antoninus Pius verordonneerde dat iemand niet tweemaal voor hetzelfde feit door dezelfde 
persoon kon worden aangeklaagd (aan Valens, D. 48,2,7.2), en dat dit niet gold als een zoon 
en een vader deze twee aanklachten deden (aan Candidus, D. 48,2,7,3)656. Daarnaast beval hij 
de strenge vervolging van iemand die een vrijgeboren zoon met geweld had geroofd (aan 
Geminus, D. 48,6,6)657. Van de Divi Fratres, tenslotte, komt een interessant rescript over het 
al dan niet vervolgen van furiosi en de lucida intervalla (aan Tertullus, D. 1,18,13,1)658.  
 Het lijkt in al deze gevallen te gaan om correcties ten opzichte van het geldende recht, 
het recht op grond waarvan de proconsul/praeses beslist zou hebben. Verder is nog de 
categorie van de decreten van belang, oordelen in individueel geval659, mogelijkerwijs naar 
aanleiding van een appellatio van de ingezetene van een provincie. Dit is een interessante 
categorie: de vijf decreten beslaan slechts de periode van Hadrianus tot Marcus Aurelius. In 
drie gevallen ging de keizer er zelf toe over iemand te verbannen, namelijk wegens het 
mishandelen van een slaaf door zijn meester (Hadrianus in Coll. 3,3,4)660, iemand die met 
valse maten mat (Hadrianus in D. 47,11,6,2) en een inbrekende ridder (Marcus Aurelius in D. 
47,18,1,2). Daarnaast betreffen de andere twee decreten de mogelijkheid tot het opsporen van 
gevluchte slaven op privaat land (Antoninus Pius in D. 11,4,3), en land van de keizer zelf en 
senatoren (de Oratio Divi Marci in Coll. 15,2,5/D.11,4,3) Het lijkt hier te gaan om gevallen 
die door de keizers gebruikt werden om een principieel punt te maken, en daarom ook door 
Ulpianus in De officio proconsulis zijn opgenomen. Dit neemt echter niet weg dat het daarom 
juist om de correctie van een oordeel van een provinciale magistraat naar aanleiding van een 
appellatio (of petitie ?) zou hebben kunnen gaan.       
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653  De categorie ‘H’. Mogelijk proconsules vanwege opname in De officio proconsulis: Mantovani, Bonus 

praeses, p. 238, nt. 137, maar dit hoeft niet zo te zijn: p. 243-244.  
654 Trajanus aan Quartus D. 48,18,1,11; Trajanus aan Lollianus D. 48,18,1,12; Hadrianus aan Celerianus   

D. 48,18,1,22; Hadrianus aan Sabinus D. 48,18,1pr.; Divi Fratres aan Tiberianus D. 48,18,1,3; Divi 
Fratres aan Longinus D. 48,18,1,6;  Divi Fratres aan Proculus D. 48,18,1,4 en Severus aan Antigonus              
D. 48,18,1,16.  Zie hierover Mantovani, Bonus praeses, p. 258-259; Nogrady, Römisches Strafrecht,    
p. 239-255.   

655 Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 112-121.  
656 Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 86-80, p. 92. Over de rescripten van Antoninus Pius in De officio 

proconsulis en zijn strafrechtspolitiek: Marotta, Multa, p. 251-351.  
657 Onder de lex Cornelia de sicariis et veneficis: Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 184.  
658 Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 32-36. Ook, met een verwijzing naar D. 48,9,9,2 met een gelijke 

inhoud,: Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 174. 
659 De categorie ‘L’. De problematiek met betrekking tot het normatieve gehalte van decreta: Bauman, 

Leges iudiciorum publicorum, p. 163-166.  
660 Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 256-260 



MENSENRECHTEN IN HET ROMEINSE RECHT? 

 98

            4.    De rescriptenprakrijk en humanitas  
 

Het begrip humanitas in de rescriptenpraktijk  
 
Een dergelijke rescriptenpraktijk zou kunnen hebben bestaan vanaf Hadrianus als eerste 
keizer die zich systematisch en op grote schaal bezighield met het geven van antwoord op 
petities met een speciaal daarvoor ingerichte kanselarij a libellis en aan het hoofd daarvan een 
procurator661, een functie die op enig moment ook door Ulpianus zelf bekleed is662. Honoré 
meent dat rescripten van deze kanselarij vooral de mening van de jurist reflecteerden die op 
dat moment aan het hoofd ervan stond663. Ofschoon een rescript een beslissing in een 
individueel geval inhoudt, konden volgens Nörr rescripten als exempla een zekere algemene 
rechtskracht krijgen664. Minder aannemelijk is dat deze konden derogeren aan de beslissing 
van een provinciale magistraat, of dat zij eventueel gesanctioneerd werden665. Als we 
bovendien kijken naar de rescripten met betrekking tot het publieke strafrecht666 in de periode 
van Trajanus tot Marcus Aurelius opgenomen in de teksten van de juristen uit deze periode667, 
dan betreft dit vooral deze die door Papinianus in zijn werken over het misdrijf van 
overspel668 en door Papirius Justus in zijn verzameling van keizerlijke regelgeving zijn 
opgenomen669. Er valt op grond daarvan weinig te zeggen over de verhouding tussen 
ingezetenen, proconsul/praeses en keizer/procurator a libellis/consilium670. Maar als we ons 
zouden verlaten op rescripten uit deze periode in de geschriften van tijdgenoten en navolgers 
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661 Nörr, Reskriptenpraxis, p. 1-3; Pringsheim, Legal reforms, p. 93-94; Honoré, Emperors, p. 13-14. 

Procedure: Honoré, Emperors, p. 43-48.  
662 Honoré, Ulpian, p. 18-22: 202-209 AD.  
663 Honoré, Emperors, p. 56f. Dit zijn met een hoge graad van zekerheid vanaf Hadrianus tot Caracalla 

(achtereenvolgens?) Volusius Maecianus (ook: Fanizza, Giuristi, p. 107, p. 109), Celsus filius (Fanizza, 
Giuristi, p. 107) en Aemilius Papinianus. In het consilium van de keizer zaten daarbij mogelijk in 
dezelfde periode Neratius Priscus, Salvius Julianus, Ulpius Marcellus (ook: Marotta, Multa, p. 66-72; 
Fanizza, Giuristi, p. 109) en Julius Paulus. Honoré noemt daarbij Gaius en Pomponius als 
onafhankelijke juristen en docenten. Over Venuleius Saturninus is verder weinig bekend (Kunkel, 
Herkunft, p. 181-184).  

664 Nörr, Reskriptenpraxis, p. 37-45.  
665 Naast de lex Iulia repetundarum ook andere wetten, zoals de lex Cornelia de falsis: MacCormack, 

Liability, p. 14, met betrekking tot iudices in het algemeen: D. 48,10,1,3. Severus strafte overigens een 
praefectus Aegypti (een legaat) onder deze wet in D. 48,10,1,4. Ook de lex Iulia de peculatu lijkt vanaf 
Trajanus op (onder auspiciën van de keizer staande?) provinciale verhoudingen te zijn toegepast;         
D. 48,13,5,4: Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 167.    

666 In elk geval vanaf 193 AD tot 211 AD lijken publiek-strafrechtelijke zaken veelal middels rescript te 
zijn geregeld: Honoré, Emperors, p. 20-21.  

667 Gualandi, Legislazione, p. 17-155: dat wil zeggen, in juristenteksten buiten Ulpianus en Paulus, en hun 
latere tijdgenoten en opvolgers, en uitgezonderd zaken als fideicommissa en militair recht.   

668 Crimen de adulteriis: Lenel, Palingenesia I, col. 803-809.  
669 Lenel, Palingenesia I, col. 947-955. Zie bijvoorbeeld D. 49,1,21pr.-3 van Papirius Justus met rescripten 

van de Divi Fratres over de appellatio ad principis-procedure zelf; alle stadia moeten eerst doorlopen 
zijn, anders wordt de zaak terugverwezen naar de praeses. Over de verzameling(en): Volterra, Papirius 
Justus, p. 215-223. 

670 Voor een bespreking: Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 166-179. Hetzelfde geldt overigens 
voor Trajanus en Plinius : Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 167-169.    
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van Ulpianus is het probleem in hoeverre deze maatgevend zijn voor de rechtspleging in een 
eerdere periode, zelfs als er sprake is van een constitutio van de betreffende keizers zelf671.   
 
Volgens Gaudemet vinden we wel een mogelijke voorloper van de moderne mensen-
rechtenidee met betrekking tot vrije niet-burgers in deze tijd. Gaudemet duidt op het gebruik 
van het begrip humanitas door de kanselarij van de keizer672. Daarbij wordt door Bauman dit 
gebruik verbonden met het crimen repetundarum, in zekere zin als een uitwerking daarvan, al 
vanaf Cicero673. Als de rescriptenpraktijk van de keizer al in een vroeg stadium gerelateerd 
zou zijn aan bepaalde vorm van een rechtsgang voor vrije niet-burgers, lijkt het voorkomen 
van het begrip humanitas in deze rescriptenpraktijk interessant om naar te kijken in het bestek 
van een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee.    
 Gaudemet heeft het begrip humanitas in de Oudheid besproken674. Volgens 
Schadewaldt gaat het gebruik van de term in ieder geval terug op Cicero. Zeker interessant is 
de formulering van humanitas als een plicht van de proconsul in de late Republiek675. Er is 
echter enige twijfel over de betekenis en waarde van begrippen als pietas en clementia, en 
humanitas in het bijzonder, in het klassieke Romeinse recht. Hoewel bijvoorbeeld Krüger 
aangeeft dat het gebruik van humanitas in de juristenteksten in het publieke strafrecht vooral 
in de betekenis van mildheid in de straftoemeting meer van belang is dan in privaatrechtelijke 
kwesties676, heeft met name Schulz zich tegen humanitas als een door de Romeinse juristen 
systematisch gehanteerd begrip gekeerd677. Krüger en Schulz houden de meeste humanitas-
teksten daarbij voor geïnterpoleerd678.        
 Toch lijkt er op grond van hun kritische beschouwingen enige ruimte te zijn om 
humanitas in een publiek-strafrechtelijke context te onderzoeken: dit komt omdat zij beiden 
een betekenis van mildheid (in een straf of ten opzichte van een wet of regel) in een 
individueel geval als klassieke betekenis lijken te accepteren679. Bovendien beaamt Wieacker 
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671 Volterra, Il problema, p. 833-842, p. 869-884 met betrekking tot Hadrianus. Zie met betrekking tot 

aequitas in het bijzonder Krüger, Die Humanitas, p. 16-18.   
672 Zie p. 9: Gaudemet, Des “droits de l’homme”,  p. 110. 
673 Zie p. 12: Bauman, Human rights, p. 20-21, p. 32-48, p. 68-71, p. 96-99. 
674 Zie p. 9: Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109-110; Gaudemet, Le monde antique, p. 181.  
675 Schadewaldt, Humanitas romana, p. 52-61.  
676 Krüger, Die Humanitas, p. 26-27: zie Ulp. D. 49,1,6; Scaev. D. 50,2,3pr.; Pap. D. 48,5,39,3 en Mod. D. 

49,16,3,13. Alleen de laatste lijkt Krüger voor misschien geïnterpoleerd te houden. Voor de 
privaatrechtelijke verhoudingen zou pietas een dergelijke functie vervullen. Toch lijkt ook pietas in een 
publiekrechtelijke context voor te komen, al is het slechts tweemaal: D. 48,7,7 en D. 37,15,1,2; Krüger, 
Die Humanitas, p. 39.  

677 Schulz, Prinzipien, p. 128-150.    
678 Wubbe, L’humanitas, p. 249, nt. 4; Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 175, nt. 110/111, beide 

met literatuur.    
679 Krüger, Die Humanitas, p. 26-27; Schulz, Prinzipien, p. 137-141. Zie ook de definitie van Wubbe (voor 

de klassieke tijd van belang) in Benignus redivivus, p. 239. Andere literatuur: I. Heinemann, Humanitas, 
RE suppl. V, 282-310 (1931), Waszink, Humanitas, p. 6; (in Cicero: ‘het totaal van vermogens en 
verplichitngen, volgend uit en opgelegd door het feit van het mensch zijn, van de menselijke natuur’); 
Riccobono, Humanitas, p. 587-601 (Cicero, pietas); Honig, Humanitas, p. 23-37 (Rhetorica, Codex 
Theodosianus); Schadewaldt, Humanitas, Romana, p. 49-60 (Menander, Scipio Aemilianus, Cicero); 
Wubbe, L’humanitas, p. 249-262 (Codex Justinianus); H. Storch, Humanitas, NP V, 752-758 (1998); 
Palma, Humanior interpretatio, p. 7-14. 
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dat eerdere onderzoeken met betrekking tot benignitas, humanitas, elegantia en utilitas 
hebben laten zien dat dergelijke waardebegrippen zeker niet bij voorbaat een klassieke 
betekenis moet worden onthouden680. Wieacker suggereert een relatie met het binnendringen 
van dergelijke waardebegrippen in de klassieke jurisprudentie en het bestaan van de kanselarij 
a libellis681. Aan de andere kant hebben ook onderzoeken naar het gebruik van humanitas van 
bijvoorbeeld Maschi, Riccobono en Bauman weinig meer opgeleverd dan de conclusie dat 
humanitas in de klassieke jurisprudentie inderdaad vooral gebruikt lijkt te worden in de zin 
van mildheid in de straf of in de toepassing van een wet of regel682.  
  

Sententia humanior  
 
Waarschijnlijk is het begrip humanitas in de betekenis van een mildheid in de straf of in de 
toepassing van een wet of regel al in de late Republiek gebruikt683. Als we kijken naar de 
teksten zien we humanitas als zodanig voor het eerst duidelijk met betrekking tot Julianus684. 
Het is zelfs mogelijk dat een dergelijke betekenis al eerder aanwezig was, bij Pomponius685,  
Javolenus686 en Neratius Priscus687. In al deze gevallen zou het echter om een sententia 
humanior als het meest redelijke of menselijke oordeel in een juridisch probleem, gegeven 
door een jurist, zijn gegaan688. Humanitas als grond voor het derogeren aan het oordeel van 
een rechter in zijn algemeenheid zou werkelijk op grote schaal zijn opgekomen bij de juristen 
Scaevola en Papinianus689, dan wel in de rescripten van Marcus Aurelius690. Een belangrijke 
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680 Wieacker, Offene Wertungen, p. 6, nt. 8, 21 en 22 en nt. 109 in het bijzonder.    
681 Wieacker, Offene Wertungen, p. 38-39: ‘Dabei erhielt sich aber die Rückbindung an die Konkrete 

Entscheidungsaufgabe und an das fachjuristische Teilsystem.’. Dit geldt met name Papinianus: p. 36-37.   
682 Maschi, Humanitas, p. 18-31 (p. 28-29 met betrekking tot het consilium principis, maar met een nadruk 

op het privaatrecht, in elk geval de praetor); Riccobono, Humanitas, p. 602-606; Bauman, Leges 
iudiciorum publicorum, p. 173-179; Human rights, p. 68-74. Zie bijvoorbeeld ook Bauman, Human 
rights, p. 74-75; Casavola, Giuristi Adrianei, p. 1-125 voor een al dan niet fictief debat tussen Favorinus 
en Africanus in Aulus Gellius 20,1, met name met betrekking tot straffen en de interpretatie van de wet 
en de relatie tot humanitas (Aulus Gellius 13,17: I. Heinemann, Humanitas, RE suppl.  V, 284 (1931) 
en Nörr, l‘Esperienza giuridica, p. 2149-2172 over het officium iudicis van Tubero (Dell’Oro, Libri, p. 
9).  

683 H. Storch, Humanitas, NP V, 752-754 (1998); Riccobono, Humanitas, p. 595-598.  
684 Krüger. Die Humanitas, p. 28-29; Riccobono, Humanitas, p. 604; Maschi, Humanitas, p. 23-24; 

Bauman, Human rights, p. 49-50: D. 7,1,25.1; D. 21,1,23,8; D. 37,4,3,9; D. 44,4,7,1 en mogelijk D. 
11,1,11,6 (Maschi, Humanitas, p. 26). Problematisch is, dat dit allen teksten van of onder de naam van 
Ulpianus zijn, hoewel waarschijnlijk niet geïnterpoleerd (Krüger, Die Humanitas, p. 27, p. 30); zoals D. 
28,2,13pr. en D. 50,17,64: Palma, Humanior interpretatio, p. 23-29.   

685 Palma, Humanior interpretatio, p. 29-35.  
686 Maschi, Humanitas, p. 39-30: D. 34,5,22.  
687 Krüger, Humanitas, p. 28-29: D. 18,3,4,1 (maar: van Ulpianus).  
688 Maschi, Humanitas, p. 24. Over sententiae: Volterra, Il problema, p. 882, nt. 27.  
689 Palma, Humanior interpretatio, p. 47-61 (f.).  
690 Riccobono, Humanitas, p. 604; Palma, Humanior interpretatio, p. 40-42, p. 42-45; Wankerl, Appello ad 

principem, p. 88-92. Marcus Aurelius zou echter zelf voor de rescripten verantwoordelijk kunnen zijn 
geweest, zie het gebruik van humaniorem interpretationem in een voor hem gevoerde rechtszaak in 
Marcellus D. 28,4,3: Maschi, Humanitas, p. 19; Casavola, Giuristi Adrianei, p. 45; Wankerl, Appello ad 
principem, p. 68f.  etc.   
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uitzondering691 lijkt de brief van Hadrianus aan de praefectus Aegypti Rammius Martialus692: 
hierin wordt humanitas duidelijk opgelegd aan de provinciale magistraat als mildheid van de 
keizer ten opzichte van een bestaande wet693. In de juristenteksten stelt Papinianus in elk 
geval op grond van een rescript van Marcus Aurelius dat bij volledige gelijkwaardigheid van 
schuldeisers de praetor het mildste standpunt moet kiezen694:  

Papinianus Adviezen 10, D. 2,14,8: Maiorem esse partem pro modo debiti, non pro numero 
personarum placuit. Quod si aequales sint in cumulo debiti, tunc plurium numerus creditorum 
praeferendus est. In numero autem pari creditorum auctoritatem eius sequetur praetor, qui 
dignitate inter eos praecellit. Sin autem omnia undique in unam aequalitatem concurrant, 
humanior sententia a praetore eligenda est. Hoc enim ex divi Marci rescripto colligi potest. 

Naar de heersende leer wordt bij het bepalen van de meerderheid uitgegaan van de omvang 
van de schuld, niet van het aantal personen. Maar in het geval dat allen een gelijk deel hebben 
in de gecumuleerde schuld, dient aan de getalsmatige meerderheid van de schuldeisers de 
voorrang gegeven te worden. Bij een gelijk aantal schuldeisers volgt de praetor het gezag van 
diegene onder hen die in aanzien boven de anderen uitsteekt. Is er echter in alle opzichten 
volledige gelijkwaardigheid, dan moet de praetor het mildste standpunt kiezen. Dit kan 
opgemaakt worden uit een rescript van de vergoddelijkte Marcus Aurelius.      

Als we verder de teksten die Krüger noemt als uitgangspunt nemen, dan zien we dat ditzelfde 
gebeurt in Scaevola/Divi Fratres D. 50,1,24 en Papinianus/Divi Fratres D. 48,5,39(38),3/4695: 
de eerste tekst handelt over een uitzondering bij de rentebetaling wegens de uitvoering van 
een ambt op grond van humanitas, en betreft niet direct het publieke strafrecht, maar wel 
duidelijk een nieuwe normstelling. De teksten van Papinianus hebben daarbij een publiek-
strafrechtelijke connotatie: op grond van een rescript van de Divi Fratres in een individueel 
geval formuleert Papinianus hier dat mannen wegens het crimen incesti in sommige gevallen 

������������������������������������������������������������
691 Het lijkt opvallend dat in de overgeleverde rescripten van Hadrianus en Antoninus Pius (en in de 

overgeleverde geschriften van Iuventius Celsus (wel: benignius in D. 1,3,18) en Volusius Maecianus 
(wel: beslissing op een petitie in D. 14,2,9) de term humanitas nauwelijks voorkomt (Bauman, Leges 
iudiciorum publicorum, p. 169-173), terwijl juist in deze periode een interpretatie of mildheid van 
straffen ten opzichte van een bestaande wet in de rede zou liggen. Zie echter Casavola, Giuristi 
Adrianei, p. 43-54 voor humanitas (aequitas/benignitas ten opzichte van bestaande wetten) bij de 
juristen in de tijd van Hadrianus, met name bij Neratius en Julianus.   

692 Rammius Martialus is een legaat; Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda 
(FIRA I, no. 78, p. 428-429): Volterra, Il problema, p. 881, nt. 26 (de brief is mogelijk van Hadrianus 
zelf); Casavola, Giuristi Adrianei, p. 43 (nt. 48); Palma, Humanior interpretatio, p. 3-5.    

693 Regel 14-18: (...) at libentissime ego occasiones arripio ob quas durius a retro principibus statuta 
humanius (Grieks: �������	
������) interpretor; Jördens verwijst daarbij naar het gebruik van 
�������	
�� door Hadrianus in zijn edict van 136 AD met betrekking tot de waterhuishouding in 
Egypte: Statthalterliche Verwaltung, p. 430-432, met een bespreking van een mogelijke achtergrond. 
Eerdere keizers zouden ��������	
�� (en 
������) ook genoemd hebben in hun regelgeving, met 
name hun edicten en mandaten, met betrekking tot de provinciën: Jördens, Statthalterliche Verwaltung, 
p. 180. Over (het onderzoek naar) rechtspraak en regelgeving van de praefectus Aegypti: Jördens, 
Statthalterliche Verwaltung, p. 20-21, p. 100.  

694 Humanior sententia: Maschi, Humanitas, p. 23. Echter geïnterpoleerd volgens Krüger, Die Humanitas, 
p. 29.  

695 Krüger, Die Humanitas, p. 26-27: bovendien Marcus in D. 40,5,37 en de Divi Fratres in  D. 5,1,36pr.   
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milder behandeld worden dan het ermee cumulerende crimen de adulteriis, namelijk in het 
geval van dwaling met betrekking tot het aangegane huwelijk696.  

We kunnen op grond hiervan wellicht stellen dat de klassieke interpretatie van humanitas 
zoals hierboven geschetst in de wetgeving van de keizer vanaf Marcus Aurelius voorkomt, en 
wel in een gelijksoortige betekenis als in de juristengeschriften van Papinianus. Hierboven is 
al  ingegaan op de gevallen waarin door de Divi Fratres of Marcus Aurelius, misschien op 
grond van een petitie of appellatio, het oordeel van een provinciale magistraat zou kunnen 
zijn aangepast. In het bijzonder kan daarbij het rescript aan proconsul697 Voconius Saxa uit 
De officio proconsulis van Ulpianus in D. 48,18,1,27 opnieuw genoemd worden. In dat 
verband is reeds aangegeven dat het een interessant rescript is, vanwege zowel het punt van 
materieel recht dat erin gemaakt wordt, als vanwege het feit dat er mogelijk en in bedekte 
termen in het nadeel van de proconsul beslist lijkt te worden. Daaraan kunnen worden 
toegevoegd de gedetailleerde weergave van het rescript, het feit dat het om een slaaf gaat die 
een moord bekende en niet gestraft werd, en het noemen van de overweging van mense-
lijkheid die Saxa in zijn geclausuleerde veroordeling hanteerde. Volgens Ulpianus is de keizer 
de enige die een dergelijke veroordeling ongedaan kan maken698. Een ander voorbeeld waarin 
humanitas in de rescripten van de Divi Fratres in verband wordt gebracht met een verandering 
van een rechterlijk oordeel in het voordeel van de veroordeelde staat wellicht in699:  

Callistratus Rechterlijke onderzoeken III, D. 48,10,31: Divus Pius Claudio rescripsit pro 
mensura cuiusque delicti constituendum in eos, qui apud iudices instrumenta protulerunt, quae 
probari non possint: aut si plus meruisse videatur, quam ex forma iurisdictionis pati possint, ut 
imperatori describatur aestimaturo, quatenus coerceri debeant. Sed divus Marcus cum fratre 
suo pro sua humanitate hanc rem temperavit, ut, si (quod plerumque evenit) per errorem 
huiusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis, qui tale quicquam protulerint.  

De vergoddelijkte Antoninus Pius heeft in een rescript aan Claudius bepaald dat tegen 
personen die ten overstaan van de rechters stukken hebben voorgelegd waarvan zij de echtheid 
niet kunnen aantonen, de straf vastgesteld dient te worden naar de omvang van het 
desbetreffende delict. Maar als het ernaar uitziet dat zij een zwaardere straf verdiend hebben 
dan de grenzen van de rechterlijke bevoegdheid toelaten, moet over de betrokken 
aangelegenheid aan de keizer geschreven worden, die dan zal afwegen in welke omvang zij 
gestraft dienen te worden. De vergoddelijkte Marcus Aurelius heeft echter tezamen met zijn 
broeder [Lucius Verus] deze regeling in overeenstemming met de hem eigen mildheid in 
zoverre gematigd, dat als -hetgeen vaak gebeurt- dergelijke akten per vergissing waren 
voorgelegd, dit degenen die zoiets hebben voorgelegd, vergeven dient te worden.     

De keizer moest betrokken worden in aangelegenheden waarin vervalste akten aan de rechter 
werden voorgelegd en er een zwaardere straf dan de grenzen van de iurisdictio toelaten moest 
worden toegepast. Dit was in het algemeen afhankelijk van het delict in het kader waarvan het 
proces zich afspeelde. Als de akten echter per vergissing werden voorgelegd moest volgens 

������������������������������������������������������������
696 Humanius: zie bijvoorbeeld McGinn, Prostitution, p. 246. 
697 Mantovani, Bonus praeses, p. 236, nt. 124.  
698 Principi eum scribere oportet si quando ei qui nocens videbatur postea ratio innocentiae constitit 

Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 174; Bauman, Human rights, p. 49.   
699 Maschi, Humanitas, p. 20; Bauman, Human rights, p. 49.  
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het rescript van de Divi Fratres pro sua humanitate dit aan degene vergeven worden. Ook in 
Ulpianus De officio proconsulis komen tenslotte dergelijke overwegingen van menselijkheid 
terug, in het strafoordeel700, en, wellicht belangrijker, in het karakteriseren van de appellatio-
procedure zelf701.    

������������������������������������������������������������
700 D. 50,2,3pr.: Krüger, Die Humanitas, p. 26.  
701 D. 49,1,6: Krüger, Die Humanitas, p. 26; Honoré, Ulpian, p. 100-101.  
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 III.  HET PUBLIEKE STRAFRECHT MET BETREKKING
  TOT  VRIJE NIET-BURGERS EN SLAVEN 

b. Het publieke strafrecht met betrekking tot slaven 

1.  De slaaf als dader�

 Algemeen 

De rechtspositie van slaven in het klassieke Romeinse publiekrecht is weliswaar verbonden 
met een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee, maar Pugliese, Robinson en 
Bauman refereren aan deze rechtspositie in dit verband voornamelijk in negatieve zin, 
namelijk om te laten zien dat deze slechter was dan die van Romeinse burgers702. Toch is er 
aanleiding deze rechtspositie in het kader van een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee te onderzoeken. Wieling stelt dat de rechtssubjectiviteit van slaven eerder 
in het publieke strafrecht dan in het privaatrecht kan worden aangenomen703. Ook is gebleken 
dat de bescherming van slaven tegen mishandeling door hun meesters een publiek-
strafrechtelijke connotatie heeft704. Interessant is daarbij de wisselwerking tussen de 
privaatrechtelijke verhouding tussen slaaf en meester, en de publiekrechtelijke verhoudingen 
tussen slaaf, meester en magistraat. Maar net als in het privaatrecht is de positie van de slaaf 
in het klassieke Romeinse publieke strafrecht problematisch: het lijkt erg lastig om algemene 
principes te formuleren705. Volgens Mommsen wordt deze positie in elk geval gekenmerkt 
door een grote rechtsongelijkheid ten opzichte van de burger706. Uitgangspunten zouden 
kunnen zijn, dat de slaaf als dader niet in rechte  bestraft werd, maar ofwel onder de huistucht 
van zijn meester, ofwel onder de repressieve bevoegdheden (coercitio) van bepaalde 
magistraten viel707. In principe was niet de slaaf, maar de meester in rechte aansprakelijk voor 
door hem gepleegde crimina en delicta708. Als slaven al figureerden in het Romeinse 
strafrecht, dan was dit in een procedure leidende tot zwaardere straffen709, met name de 
doodstraf. Bovendien was het martelen van slaven, in de hoedanigheid van getuige, dader of 
klager, niet alleen gebruikelijk, maar soms zelfs verplicht710. Crimina werden daarnaast 
aangepast, zodat ze van toepassing werden op slaven. Verwantenmoord kon aan een slaaf 
bijvoorbeeld niet ten laste gelegd worden, een slaaf had immers rechtens geen verwanten711. 
Overigens is er veel onduidelijk. De huistucht uitgezonderd moeten er hiervoor twee zaken 
������������������������������������������������������������
702 Zie p. 7 (Pugliese, Appunti, p. 71), p. 11 (Robinson, Crime and punishment, p. 325-328) en p. 12 

(Bauman, Human rights, p. 112-125, p. 127).  
703 Zie p. 49: Wieling, Begründung des Sklavenstatus, p. 2.  
704 Zie p. 60-61, p. 65-67  en p. 73-78.  
705 Buckland, Roman law of slavery, p. 91.  
706 Mommsen, Strafrecht, p. 80.  
707 Mommsen, Strafrecht, p. 17-18.  
708 Mommsen, Strafrecht, p. 64; Del Prete, Responsabilità, p. 17-20.  
709 D. 48,2,12.4 en D. 48,19,10pr.: Kaser, Kriminalgerichtsbarkeit, p. 361. Andere  bronnen (nt. 15): PS. 

5,4,22; PS. 5,18,1; D. 40,1,5pr.; D. 48,19,28; D. 48,19,38,4; en C. 9,47,10.  Ook:  Mommsen, 
Strafrecht, p. 898, p. 962.  

710 Zie bv. Buckland, Roman law of slavery, p. 87-92; Robinson, Slaves and the criminal law, p. 223-227.  
711 D. 48,2,12,4: Mommsen, Strafrecht, p. 81.  
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behandeld worden: de coercitio van de tresviri capitales in de Republiek en de praefectus 
urbi in het Principaat, en de buitengewone of aangepaste procedure zoals deze zich over een 
periode van driehonderd jaar ontwikkeld heeft.  We zijn daarin in de eerste plaats op zoek 
naar ontwikkelingen in de grenzen aan de coercitio en de processuele regels in de 
buitengewone of aangepaste procedure ten opzichte van slaven.  

 De slaaf als dader in de Republiek 

Vanaf de 3e eeuw v.C. bestond de competentie van de tresviri capitales uit handhaving van de 
orde en uitoefening van de rechtsmacht in zowel criminele als private aangelegenheden712. 
Als hulporgaan van de praetor urbanus hielden zij zich in de stad Rome naar alle 
waarschijnlijkheid vooral bezig met de laagste klasse van de bevolking713. Dat we hier 
specifiek aan een snelrecht ten opzichte van slaven kunnen denken, wordt bevestigd door 
Pseudo-Asconius714. In een tekst van Pseudo-Asconius wordt kort gerefereerd aan het proces 
voor de tresviri capitales: dieven en slaven worden door degenen die het ambt bekleedden, 
die zetelden bij de zuil van Maenia, gestraft. Volgens Mommsen gaat het hierbij om een 
administratieve handeling715, passende in de ongelimiteerde coercitio ten opzichte van slaven. 
Kunkel echter neemt wel een bepaalde vorm van rechtspraak aan. ‘Gestraft’ verwijst in deze 
context niet zozeer naar de strafvoltrekking, als wel de strafvervolging716. Het stond de 
triumvir vrij, de slaaf zelf te straffen, of terug te geven aan de heer ter bestraffing. Het 
beantwoorden van de schuldvraag en de bestraffing kwamen dan ook op zijn naam, en niet op 
die van de praetor717. Tekenend is wellicht dat zelfs de beruchte gouverneur van Sicilië, 
Verres, na een uitspraak van een consilium ter dood veroordeelde slaven aan de heer terug 
heeft doen geven718. Een duidelijk onderscheid tussen de gezworenenrechtspraak voor burgers 
in de quaestio van de praetor urbanus en het tribunaal van de tresviri capitales voor slaven 
lijkt er in de Republiek niet te zijn geweest719.   

De normale gang van zaken bijvoorbeeld in geval van moord, of dit nu ging om een burger720 
of slaaf als dader, zou dan ook niet in eerste instantie de quaestio zijn geweest, maar het 
proces voor de tresviri capitales, in elk geval tot ongeveer de 1e eeuw v.C.721. Een staand 
������������������������������������������������������������
712 Kunkel, Untersuchungen, p. 71: Kunkel/Wittmann, Staatsordnung, p. 533-535; Robinson, Ancient 

Rome, p. 175-180.   
713 Kunkel, Untersuchungen, p. 77.  
714 Scholion op Cicero, Divinatio in Caecilium 50: vestra defensione condignos velut fures et servos 

nequam qui apud triumviros capitales ad columnam Maeniam puniri; T. Stangl, Ciceronis orationum 
scholiastae, Wenen 1912, p. 50.  

715 Kunkel, Untersuchungen,  p. 73;  Mommsen, Strafrecht, p. 703.  
716 Kunkel, Untersuchungen, p. 71-73; ook: Robinson, Ancient Rome, p. 177.  
717 Valerius Maximus 8,4,2 spreekt van iudices, maar het gaat hier niet om een quaestio. De verdachte is 

immers een slaaf die een eques vermoord heeft: Kunkel, Untersuchungen, p. 74; Levy, Kapitalstrafe, p. 
339; Robinson, Ancient Rome, p. 178.  

718 Cicero, In Verrem II,5,11-12: Kunkel, Untersuchungen, p. 74, Kunkel, Quaestio, p. 106. Zie echter de 
kritiek van Garnsey, Appeal, p. 177-178.  

719 Kunkel, Untersuchungen, p. 76; met de nadruk op het consilium: Kunkel, Prinzipien, p. 28-29.  
720 Processen tegen burgers voor de tresviri: Kunkel, Untersuchungen, p. 72; Robinson, Ancient Rome, p. 

177-178. Anders: Santalucia, Studi, p. 131f.  
721 Kunkel, Quaestio, p. 48.  
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gezworenenhof voor ´dolkdragenden´ onder de praetor urbanus komt pas op in de 2e eeuw 
v.C.722. Alles wijst erop dat het in deze processen vooral ging om verdachten van enig 
aanzien723. Het lijkt in elk geval uitgesloten dat slaven als daders op elk moment in een 
quaestio berecht konden worden724: met de toename van de quaestiones perpetuae en de 
wettelijke verankering daarvan in de leges Corneliae is dit door Sulla zelf bevestigd of 
bepaald725. Maar aan de andere kant lijkt een strikte scheiding tussen burgers en slaven hierin 
niet van toepassing, eerder tussen burgers van hogere komaf enerzijds, en burgers van lagere 
standing en slaven anderzijds726. Hoewel het bewijs hiervoor in de bronnen niet sterk is, gaat 
Kunkel ervan uit dat in het laatste geval toch een rechterlijk oordeel over de schuld bij beide 
groepen van toepassing is. Maar recent nog heeft Cascione deze stelling overtuigend 
weerlegd727. Als dit toch het geval zou zijn geweest, moet hier in elk geval bij worden 
aangetekend dat een echte procedure bij bekennende verdachten niet van toepassing is728: 
gezien de ruime mogelijkheid hen te martelen was dit wellicht het lot van veel slaven. Met 
Mommsen729, Buckland730, Kaser731 en Robinson732 zullen we ervan uitgaan dat een werkelijk 
strafproces tegen slaven als daders zijn intrede maakt aan het begin van het Principaat733.  

 De slaaf als dader in het Principaat: het SC Cottianum 

Deze ontwikkeling lijkt nauw samen te hangen met het instellen van een nieuw ambt door 
Augustus om de openbare orde in de stad Rome te bewaken, de stadsprefect (praefectus urbi).  
Dit ambt kan goed gezien worden als de opvolger van de tresviri capitales: hoewel de tresviri 
nooit officieel zijn afgeschaft, horen we er na het instellen van de praefectus urbi weinig tot 

������������������������������������������������������������
722 Quaestio perpetua inter sicarios, waarschijnlijk in 142 v.C.: Greenidge, Criminal procedure, p. 420; 

Kunkel, Untersuchungen, p. 92; Kunkel, Quaestio, p. 49. 
723 Kunkel, Untersuchungen, p. 92. Maar quaestiones tegen bijvoorbeeld vrijgelatenen zijn zeker mogelijk: 

Scamander in Cicero Pro Cluentio; Nörr, Causa mortis, p. 104.  
724 Pugliese, Iniuria, p. 151 nt. 3; Robinson, Ancient Rome, p. 178, Robinson, Slaves and the criminal law, 

p. 214.  
725 In elk geval met betrekking tot de lex Cornelia de iniuriis (D. 48,2,12,4): Item Cornelia iniuriarum 

servum non debere recipe reum Cornelius Sulla auctor fuit: sed durior ei poena extra ordinem 
imminebit. Volgens Kunkel duidt extra ordinem op een procedure voor de tresviri capitales: Quaestio, 
p. 59.  

726 Kunkel, Untersuchungen, p. 78. Zie voor de toepassing van de lex Cornelia de sicariis et veneficis 
onder meer op slaven in een iudicium Cicero, Pro Cluentio 148: QUI VENENUM MALUM FECIT, 
FECERIT: omnes viri, mulieres, liberi, servi in iudicium vocantur. Ook: Del Prete, Responsabilità, p. 
159-160, die op grond hiervan ervan uitgaat dat een quaestio inter sicarios tegen slaven in de Republiek 
al mogelijk was.  

727 Cascione, Tresviri capitales, p. 85-116: (Pseudo-) Asconius op Cicero, Divinatio in Caecilium 50: p. 
130f.  

728 Kunkel, Prinzipien, p. 18. Daarbij komt, dat in redevoeringen van Cicero als Pro Tullio, Pro Caecina en 
Pro Milone, waarin sprake is van misdaden door groepen gewapende slaven, er geen spoor lijkt te zijn 
van een proces inter sicarios tegen deze slaven.  

729 Mommsen, Strafrecht, p. 37, p. 143; Mommsen, Staatsrecht I, p. 139 
730 Buckland, Roman law of slavery, p. 91 
731 Kaser, Kriminalgerichtsbarkeit, pg. 359 
732 Robinson, Slaves and the criminal law, p. 214 
733 Costa, Crimini e pene, p. 97-98, nt. 1 neemt wel al een toepassing in de late Republiek aan, op grond 

van Alfenus Varus D. 44,7,20.  
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niets meer van734. Ten opzichte van de tresviri was de praefectus urbi op verscheidene 
vlakken een verbetering: het was over het algemeen een ervaren persoon van consulaire rang, 
die voor een langere tijd benoemd werd735. Bovendien had de stadsprefect in tegenstelling tot 
de tresviri een duidelijke iurisdictio en daarmee een welbepaalde coercitio736. Tacitus laat 
weinig twijfel bestaan over de provincia van de praefectus urbi:  

Tacitus, Annales 6,11: Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs 
sine imperio foret in tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur; feruntque ab 
Romulo Dentrem Romulium, post ab Tullo Hostilio Numam Marcium et ab Tarquinio Superbo 
Spurium Lucretium impositos. Dein consules mandabant; duratque simulacrum quoties ob 
ferias Latinas praeficitur qui consulare munus usurpet. Ceterum Augustus bellis civilibus 
Cilnium Maecenatem equestris ordinis cunctis apud Romam atque Italiam praeposuit: mox 
rerum potitus ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia sumpsit e consularibus qui 
coerceret servitia et quod civium audacia turbidum, nisi vim metuat. Primusque Messala 
Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem accepit quasi nescius exercendi; tum 
Taurus Statilius, quamquam provecta aetate, egregie toleravit; dein Piso viginti per annos 
pariter probatus publico funere ex decreto senatus celebratus est. 
 
Want vroeger als de koningen en vervolgens de magistraten van huis vertrokken, opdat de stad 
niet zonder heerschappij was werd iemand tijdelijk gekozen om recht te spreken en bij 
onverwachte voorvallen maatregelen te nemen; en men zegt dat Denter Romulius door 
Romulus, daarna Numa Marcius door Tullus Hostilius en Spurius Lucretius door Tarquinius 
Superbus is aangesteld. Vervolgens bepaalden de consuls dit: en een schim ervan duurt voort, 
zo vaak als tijdens de Latijnse feesten een prefect wordt benoemd wordt benoemd die dan 
namens de consuls optreedt. Verder heeft Augustus gedurende de burgeroorlog Cilnius 
Maecenas uit de ridderorde aan het hoofd gesteld van geheel Rome en Italia: vervolgens, nadat 
hij de macht had verworven, stelde hij vanwege de omvang van het volk en de trage 
ondersteuning van de wetten één van de oud-consuls aan om de slavenpopulatie eronder te 
krijgen en dat deel van de burgerij dat brutaal en weerspannig is, tenzij het dwang vreest. En 
eerst nam Messala Corvinus die bevoegdheid in ontvangst, die binnen weinig dagen eindigde, 
naar men zei omdat hij niet wist hoe haar uit te oefenen; vervolgens heeft Taurus Statilius, 
hoewel van gevorderde leeftijd, haar voortreffelijk opgenomen; en hierna, gedurende twintig 
jaar en met evenveel succes, Piso. Hij is op grond van een decreet van de senaat geëerd met 
een publieke begrafenis. �      

De hoofdtaak is het in toom houden van de slaven en de lagere burgerij, waarbij geweld en 
strenge straffen niet geschuwd werden737. Mommsen spreekt in dit verband van het 
binnendringen van een monarchistische willekeur in de rechtspleging738.  Aan de andere kant 
is hiermee volgens Kunkel een verbetering zichtbaar in de procedure, zelfs ten opzichte van 
de quaestiones739.  

������������������������������������������������������������
734 Robinson, Ancient Rome, p. 188.  
735 Kunkel, Untersuchungen, p. 77: onder hen enkele vooraanstaande juristen, bijvoorbeeld Pegasus en 

misschien Julianus (nt. 295). De eerste praefectus urbi is M. Valerius Messala Corvinus in 25 v.C., die 
na zes dagen zijn ambt weer neerlegde.  

736 Robinson, Ancient Rome, p. 187.  
737 Kunkel, Untersuchungen, p. 75: argumenteert op grond hiervan dat de tresviri niet alleen jurisdictie 

hadden, maar ook concurreerden met de praetor urbanus.  Ook D. 1,12,1,12; Robinson, Ancient Rome, 
p. 189.  

738 Kunkel, Untersuchungen, p. 77 nt. 297: Mommsen, Staatsrecht II.2, p. 1085; Mommsen, Strafrecht, p. 
273.  

739 Kunkel, Untersuchungen, p. 77.  
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In dit verband is de interpretatie van een Senatus Consultum uit het begin van de 1e eeuw AD 
van belang:    

Venuleius Saturninus Strafprocessen II, D. 48,2,12,3: Si servus reus postulabitur, eadem 
observanda sunt, quae si liber esset, ex senatus consulto Cotta et Messala consulibus. 

Als een slaaf aangeklaagd wordt, dienen dezelfde regels in acht genomen te worden die zouden 
gelden, als hij vrij man was, dit op grond van een senaatsbesluit uit het consulaat van Cotta en 
Messala.  

Het SC Cottianum740, waarschijnlijk van 20 AD, stelt dat als er tegen een slaaf een aanklacht 
wordt ingediend dezelfde zaken moeten worden gerespecteerd als wanneer hij een vrij man 
was geweest. Hoewel het de eerste positieve aanduiding is van de slaaf als dader in het 
Romeinse strafrecht, is het lastig gebleken de tekst te duiden. Mommsen gaat hierin vrij ver: 
hij stelt dat zowel een aanklacht (accusatio) in een quaestio als een cognitio door de 
praefectus urbi tegen een slaaf mogelijk is vanaf het vroege Principaat741. De procedure voor 
de praefectus urbi wordt uiteen gezet in D. 1,12,1. In D. 1,12,1,5 wordt expliciet gewag 
gemaakt van een cognitio tegen een slaaf die overspel gepleegd heeft met de vrouw van zijn 
meester. Bovendien kan een aanklacht (accusatio) ingesteld worden in hetzelfde geval742:  

Ulpianus Echtbreuk III, D. 48,2,5: Servos quoque adulterii posse accusari nulla dubitatio est: 
sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare, idem servos quoque prohibebuntur. Sed 
ex rescripto divi Marci etiam adversus proprium servum accusationem instituere dominus 
potest. Post hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet domino servum suum: 
ceterum iuste mulier nupta praescriptione utetur.  

Dat ook slaven wegens echtschennis aangeklaagd kunnen worden is boven alle twijfel 
verheven; maar degene die het verboden is vrije mensen wegens echtschennis aan te klagen, 
wordt dit ook verboden waar het slaven betreft. Op grond van een rescript van de 
vergoddelijkte Marcus Aurelius kan echter een meester de aanklacht ook tegen zijn eigen slaaf 
indienen. Sedert dit rescript rust derhalve op de meester de verplichting tegen zijn slaaf een 
aanklacht in te dienen; maar de gehuwde vrouw kan met recht van de exceptie [dat de slaaf 
eerst aangeklaagd dient te worden] gebruik maken.  
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740 ´Ten tijde van het consulschap van Cotta en Messala’: Mommsen, Strafrecht, p. 81, nt. 2. M. Valerius 

Messala Messalinus en M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus waren zonen van de eerste praefectus 
urbi, M. Valerius Messala Corvinus: zij waren consuls onder Tiberius, maar dit lijkt hun enige 
wapenfeit van betekenis: Hammer, Panegyricus Messalae, p. 91-98. Volterra noemt het senatus 
consultum, althans in het kader van D. 48,2,12,3, voor zover ik weet niet in zijn werk over senatus 
consulta. Volterra behandelt wel het SC Messalianum in Coll. 8,7,2/D. 48,10,1,1 (Senatus consulta,     
p. 253, no. 80) en het SC genoemd in D. 1,16,4,2 (p. 253, no. 81). Interessant zijn overigens de ‘vari 
senatoconsulti’ uit 22 AD die Volterra onder no. 83-84 noemt, met betrekking tot het asielrecht voor 
slaven in Griekenland (Tacitus, Annales 3,60(-63): crebescebat enim Graecas per urbes licentia atque 
inpunitas asyla statuendi conplebantur templa pessimis servitiorum. Tiberius besluit tot het 
‘verjuridiseren’ van het asielrecht ter voorkoming van misbruik: igitur placitum ut mitterent civitates 
iura atque legatos. Ook: Suetonius, Tiberius 37: abolevit et ius moremque asylorum quae usquam 
erant).     

741 Mommsen, Strafrecht, p. 81.  
742 Mommsen, Strafrecht, p. 81: wegens een rescript van Marcus Aurelius. In hetzelfde kader: D. 3,6,9.   
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Volgens Mommsen is de procedure beperkt tot deze klachten van de heer tegen de slaaf, en 
kent dus een grote mate van samenloop met de huistucht743. Hoewel de tekst lijkt te 
suggereren dat een slaaf al voor het rescript door anderen dan zijn meester kon worden 
aangeklaagd, is het lastig deze procedure overtuigend te dateren voor de regeerperiode van 
Marcus Aurelius. Bovendien is het moeilijk voor te stellen dat in zo´n procedure, zij het voor 
de praefectus urbi, zij het in een quaestio, gesproken wordt van een gelijksoortige procedure 
als voor vrije personen in de tijd van Augustus. Er lijken dan twee interpretaties mogelijk van 
de zinsnede quae si liber esset.  

De eerste is de interpretatie van Kaser744: D. 48,2,12,3 moet in combinatie met D. 48,2,12,4 
worden gelezen, en handelt over het straffen van slaven:  

Venuleius Saturninus Strafprocessen II, D. 48,2,12,4: Omnibus autem legibus servi rei fiunt 
excepta lege Iulia de vi privata, quia ea lege damnati partis tertiae bonorum publicatione 
puniuntur, quae poena in servum non cadit. Idemque dicendum est in ceteris legibus, quibus 
pecuniaria poena irrogatur vel etiam capitis, quae servorum poenis non convenit, sicuti 
relegatio. Item nec lex Pompeia parricidii, quoniam caput primum eos adprehendit, qui 
parentes cognatosve aut patronos occiderint: quae in servos, quantum ad verba pertinet, non 
cadunt: sed cum natura communis est, similiter et in eos animadvertetur. Item Cornelia 
iniuriarum servum non debere recipi reum Cornelius Sulla auctor fuit: sed durior ei poena 
extra ordinem imminebit. 

Slaven kunnen op grond van iedere wet aangeklaagd worden, met uitzondering van de Lex 
Iulia ter zake van private geweldpleging, aangezien personen die op grond van die wet 
veroordeeld zijn gestraft worden met de verbeurdverklaring van een derde deel van hun 
vermogen, een straf die op slaven niet van toepassing is. Hetzelfde moet gezegd worden met 
betrekking tot alle andere wetten krachtens welke een straf opgelegd kan worden die in geld 
bestaat of die de burgerlijke staat raakt, straffen die niet passen bij aan slaven op te leggen 
straffen, zoals ook verbanning. Ook de Lex Pompeia ter zake van verwantenmoord [is op hen 
niet van toepassing], aangezien het eerste hoofdstuk betrekking heeft op personen die hun 
ouders, bloedverwanten of beschermheren gedood hebben; gezien de bewoordingen is dit ten 
aanzien van slaven niet mogelijk; maar omdat de natuur geen onderscheid maakt tussen 
mensen, zal de straftoemeting jegens slaven gelijk zijn. Verder heeft Cornelius Sulla er het 
initiatief toe genomen dat, krachtens de Lex Cornelia ter zake van krenkingen, een slaaf niet 
als beschuldigde geaccepteerd mag worden; in een buitengewone procesgang wacht hem een 
zwaardere straf.  

Quae si liber esset in D. 48,2,12,3 duidt erop, dat hetzelfde misdadige gedrag zowel bij slaven 
als bij vrije personen strafbaar is. D. 48,2,12,4 zondert vervolgens de wetten uit, waarin niet is 
voorzien in een doodstraf, maar bijvoorbeeld in een geldboete of een verbanning745. Ook 
worden wetten uitgezonderd die ´van nature´ niet op slaven van toepassing zijn, zoals de lex 
Pompeia de parricidiis, en tenslotte waarvan bepaald is dat deze niet gelden voor slaven, met 
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743 Mommsen, Strafrecht, p. 82: Paulus merkt misdaden van de slaaf tegen de heer aan als publieke 

delicten: D. 48,19,38,4.  
744 Kaser, Kriminalgerichtsbarkeit, p. 361-362. Ook Lenel leest D. 48,2,12 als één enkele tekst: 

Palingenesia II, col. 1215, no. 35.   
745 Over de zinsnede vel etiam capitis, quae servorum poenis non convenit, sicuti relegatio Levy, 

Kapitalstrafe, p. 363. Een dergelijk onderscheid tussen een poena capitis en een relegatio is na-
klassiek.    
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name de lex Cornelia de iniuriis746. Hiervoor spreekt, dat de tekst duidelijk refereert aan het 
straffen van slaven. Bovendien is deze interpretatie in zoverre in lijn met Mommsen, dat de 
delicten genoemd in de tekst goed denkbaar in een huiselijke context passen747: huistucht lijkt 
in deze ernstige gevallen niet te volstaan en het SC Cottianum zou dan een reactie kunnen zijn 
op de vraag of in dergelijke gevallen een cognitio of aanklacht mogelijk is.   `
 Maar volgens Robinson748 en Fanizza749 heeft het SC Cottianum wel een algemene, 
processuele betekenis, met name in het kader van de leges Iuliae iudiciorum publicorum et 
privatorum, Augustus´ grootscheepse hervorming van de publieke en private processen750. De 
nadruk ligt op de verregaande, want soms verplichte zorg voor de procesvertegenwoordiging 
van de meester: een argument hiervoor is dat elders een SC Cottianum genoemd wordt met 
een vergelijkbare inhoud751. Het SC Cottianum zou dus algemeen een verduidelijking van een 
bestaande regeling in de leges Iuliae kunnen zijn geweest752. De verplichte procesvertegen-
woordiging is daarbij in latere teksten geen onbekend fenomeen753. Een verplichte proces-
vertegenwoordiging is echter lastig te rijmen met een procedure exclusief tussen meester en 
slaaf: dit impliceert toch dat ook derden, meer waarschijnlijk de praefectus urbi van 
ambtswege, een slaaf kon berechten al is het maar vanwege de schade die de meester in het 
geval van een veroordeling zeker zou lijden.  

 Principaat: grenzen aan de coercitio? 

Langzamerhand lijkt de quaestio te zijn verdrongen door de cognitio bij de magistraat: al in 
de 1e eeuw AD horen we er eigenlijk vrij weinig meer van754. Aan de bronnen kan dan ook 
niet goed ontleend worden in hoeverre een aanklacht (accusatio) tegen een slaaf in een 
quaestio in een meer algemene zin werkelijk mogelijk was755. In ieder geval lijkt de 
praefectus urbi in de loop van de 2e eeuw competent te zijn geworden in elke zaak tegen elke 
persoon, zelfs tegen personen van aanzien, hoewel deze over het algemeen door de praefectus 
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746 Zie Balzarini, Iniuria, p. 204-209.  
747 Zie voor de lex Cornelia de iniuriis in het bijzonder Pugliese, Iniuria, p. 152, nt. 2.  
748 Robinson, Slaves and the criminal law, p. 216-217.   
749 Fanizza, Giuristi, p. 58. Dit geldt wel alleen crimina met een poena capitis (p. 60-66). Ook de 

verklaring van Del Prete, Responsabilità, p. 149-150 zou hieronder geschaard kunnen worden.  
750 Wlassak, Römische Processgesetze I, p. 191f.; Girard, Leges Iuliae, p. 340f.; Kunkel, Untersuchungen, 

p. 120.  
751 Coll. 8,7,2: wie geld heeft aangenomen voor juridisch advies of bewijs, of een contract, maatschap of 

elke andere verbintenis met dit als doel heeft afgesloten, of heeft geparticipeerd in een samenzwering 
om onschuldigen te beschuldigen, zal gestraft worden onder het SC Cottianum: Buckland, Roman law 
of slavery, p. 86, nt. 1; Fanizza, Giuristi, p. 58-62. Ulpianus noemt een derde SC Cottianum in D. 1,16,4 
(en Tacitus, Annales 4,20,4, met een tegengestelde inhoud): zie hierover Fanizza, Crimen 
repetundarum, p. 199f, 208f. en Santalucia, Diritto e processo, p. 208, nt. 73.  

752 Dit zou passen in de algemene functie van Senatus Consulta in de tijd van Tiberius/Cotta en Messala, 
zie bv. het senatus consultum de Cn. Pisone patre en de totstandkoming daarvan in Ando, Imperial 
ideology, p. 161-162: ‘had value only as propaganda’.  

753 Mommsen, Strafrecht, p. 81; Buckland, Roman law of slavery, p. 91. 
754 Kunkel, Quaestio, p. 99-102; Levy, Gesetz und Richter, p. 452.  
755 Buiten de quaestio de adulteriis, die tot in de Severische tijd bestaan heeft: Kunkel, Quaestio, p. 101-

102.  
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voor het gerecht van de senaat en de keizer geleid werden756. De coercitio van de praefectus 
urbi lijkt hierin vrijwel ongelimiteerd: deze was in elk geval niet meer gebonden aan de 
strafwetten757. Bovendien werd deze coercitio in de loop van de 2e eeuw van toepassing op de 
verhouding tussen slaaf en heer758: er ontstond een vrij duidelijke samenloop met de 
uitoefening van de huistucht759. Het is onduidelijk of deze ontwikkeling al was ingezet in de 
tijd van Augustus, hoewel hier wel aanwijzingen voor zijn. In de interpretatie van Voigt 
vermeldt bijvoorbeeld de lex Iulia iudiciorum publicorum, uitgevaardigd onder Augustus, een 
plicht van de heer om zijn slaaf aan te klagen en niet zelf te straffen760. Deze regeling zou 
complementair zijn met een verbod voor lagere magistraten om slaven bovenmatig te straffen 
in dezelfde wet761. Maar Girard bekritiseert in zijn reconstructie van dezelfde wet de methode 
van Voigt762. De eerste aparte overgeleverde door juristen ontworpen regels voor slaven in de 
strafprocedure stammen pas uit de 2e eeuw: in het werk De iudiciis publicis van Venuleius 
Saturninus zou er zelfs een speciaal deel voor kunnen zijn ingeruimd763.  

Het duiden van deze regels als algemene uitzonderingen op de coercitio van de praefectus 
urbi is lastig. Ze zouden al geldende bijzondere regelingen voor slaven bevestigen, nodig 
vanwege de eenvormige cognitio voor zowel slaven als vrije burgers, maar ook in een 
bijzonder geval toegekende privileges, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 
Gerefereerd is bijvoorbeeld aan de procesvertegenwoordiging van de slaaf in het publieke 
strafproces: een slaaf participeerde in principe niet in zijn eigen proces, maar kon wel door 
iedereen verdedigd worden capitali causa, zelfs als zijn meester dit weigerde. Ook zou een 
slaaf zijn eigen onschuld mogen proberen te bewijzen764. Hiervoor wordt gewoonlijk de 
volgende tekst aangevoerd:  

Ulpianus Het Edict 57, D. 48,19,19: Si non defendantur servi a dominis, non utique statim ad 
supplicium deducuntur, sed permittetur eis defendi vel ab alio, et qui cognoscit, debebit de 
innocentia eorum quaerere. 

Als slaven niet door hun meesters verdedigd worden, worden zij natuurlijk niet aanstonds ter 
bestraffing weggevoerd, maar zal het hun worden toegestaan dat zij door een derde worden 
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756 Mommsen, Strafrecht, p. 271-273; Levy, Gesetz und Richter, p. 452-453. In elk geval in causae 

capitales in de tijd van Marcus Aurelius (Cassius Dio 52,21). 
757 Levy, Gesetz und Richter, p. 452-456: of, minder: Mommsen, Strafrecht, p. 1039.   
758 Mommsen, Strafrecht, p. 273: zie de eerder aangehaalde procedure in D. 1,12,1, met name D. 1,12,1,5 

en D. 1,12,1,8.  Mogelijk valt het omslagpunt onder Hadrianus: Spartianus, Vita Hadriana 18,7.  
759 Robinson, Slaves and the criminal law, p. 221: als een slaaf bijvoorbeeld een krenking (iniuria) 

gepleegd had, dan kon deze door de dominus zelf gestraft worden (D. 47,10,17,4-6), maar het was ook 
mogelijk dat de heer de slaaf overdroeg ter berechting of bestraffing extra ordinem (D. 47,10,45;         
D. 48,19,28,4 en D. 48,19,6,1). Ook: Del Prete, Responsabilità, p. 172.  

760 Voigt, Über die leges Iuliae, p. 522, op grond van het SC Cottianum, gelezen in combinatie met Vita 
Hadriana 18,7, D 48,3,2pr. en 48,2,12,4.  

761 D. 2,1,12: Voigt, Über die leges Iuliae, p. 501-502, nt. 103. Voigt refereert aan de toepassing van de 
actio iniuriarum bij de excessieve geseling van slaven: vgl. p. 10 en  p. 67-73.  

762 Girard, Les leges Iuliae, p. 299, nt. 1. 
763 Fanizza, Giuristi, p. 23: het tiende boek.  
764 D. 48,3,2; D. 29,5,25,1. Ook: Affolter, Persönlichkeit, p. 147-191 voor een overzicht van de processuele 

normen met betrekking tot slaven en een classificatie daarvan.  
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verdedigd, en de rechter die van de zaak kennisneemt, zal naar hun onschuld onderzoek 
moeten doen.   

Maar deze tekst komt uit het 57e boek van het edictscommentaar van Ulpianus. Daarom 
plaatst Lenel de tekst in het kader van de edictsrubiek de noxali iniuriarum actione765, dat wil 
zeggen, het privaatrecht. Het daderschap en de verdediging van de slaaf in het private 
delictenrecht lijkt hier in een algemene zin niet mee in overeenstemming te zijn766. Het zou 
daarom mogelijk zijn dat de tekst handelt over een actio ex lege Cornelia de iniuriis, niet een 
actio iniuriarum. Het is bovendien opvallend dat het voor een slaaf mogelijk was in hoger 
beroep te gaan met hulp van de meester, en bij een bijzonder strenge straf is het de slaaf 
toegestaan dit hulpmiddel eventueel voor zichzelf te zoeken767:  

Marcellus Digesten I, D. 49,1,15: Servi appellare non possunt: sed domini eorum ad opem 
servo ferendam possunt uti auxilio appellationis, et alius domini nomine id facere potest. Sin 
vero neque dominus neque alius pro domino appellaverit, ipsi [ipso] servo, qui sententiam 
tristem passus est, auxilium sibi implorare non denegamus.  

Slaven kunnen niet in beroep gaan, maar hun meesters kunnen, om hun slaaf te helpen, van het 
hulpmiddel van beroep gebruik maken, en ook een derde kan dit namens de meester doen. 
Maar als noch de meester noch een derde voor de meester in beroep is gegaan, ontzeggen wij 
de slaaf die een ongunstig vonnis te verduren heeft gekregen, niet de mogelijkheid om in eigen 
persoon dit hulpmiddel voor zichzelf in te roepen.   

Ook het martelen van de slaaf kan in zoverre gerelativeerd worden, dat Antoninus Pius hier 
een bepaalde procedure voor lijkt te hebben gecreëerd768.  

In het algemeen gaat de keizer vanaf de 1e eeuw zich bezighouden met de strafrechtspraak: 
naast het horen van appellationes, vooral ingesteld door de hiërarchisch ondergeschikte 
magistraten zelf, gebeurt dit via de rescriptenpraktijk769. Magistraten en individuen konden 
een verzoekschrift aan de keizer richten, die middels een rescript in een bijzonder geval770 zijn 
oordeel gaf. Het is niet duidelijk in hoeverre het ambt hieraan gebonden was771. In eerste 
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765 Lenel, Palingenesia II, col. 775, no. 1361.    
766 Vgl. Knoch, Sklavenfürsorge, p. 200-201.  
767 Ook: D. 49,1,18. Zowel de republikeinse provocatio (Greenidge, Legal procedure, p. 321 (De leges 

Porciae); Kunkel, Untersuchungen, p. 29, p. 32: Cicero, De legibus III,6, De re publica II,54. Echter, 
Garnsey, Appeal, p. 187: ´This is to reject the Republican sources outright´.) als de opvolger in het 
Principaat, de appellatio, (Garnsey, Appeal, 167-168; Santalucia, Diritto e processo, p. 69-74, p. 220f.; 
Cascione, Tresviri capitales, p. 143-156) zijn gezien als vrij harde en principiële begrenzingen van de 
coercitio van de magistratuur  

768 Bv. D. 48,2,7 en C. 9,2,13. Alle teksten: Buckland, Roman law of slavery, p. 91-92. Het belang van het 
martelen van slaven kan al in de Republiek gerelativeerd worden: Buckland, Roman law of slavery, p. 
87: Greenidge, Legal procedure, p. 491-492: het martelen van slaven zou in de late Republiek 
bijvoorbeeld verboden zijn  zonder toestemming van de meester. Bovendien, als een aangeklaagde slaaf 
na marteling vals beschuldigd bleek, was de aanklagende partij aansprakelijk voor het duplum, alsmede 
de straf voor calumnia (D. 3,6,9): Buckland, Roman law of slavery, p. 32. Inperken marteling door 
Augustus: D. 48,18,8pr.: Boulvert/Morabito, Le droit d’esclavage, p. 116, nt. 88.  

769 Mommsen, Strafrecht, p. 275-279; Bleicken, Verfassungsgeschichte I, p. 267-269.     
770 Levy, Gesetz und Richter, p. 468-469.  
771 Levy, Gesetz und Richter, p. 474: de keizer dicteerde de straf niet aan de magistraat. Appellatio met 

betrekking tot de praefectus urbi: Schiller, Praefects, p. 63-65.  
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instantie richtten de keizers zich onder meer op de straffen, leidende tot bijvoorbeeld een 
betrachting van mildheid in bepaalde gevallen van het straffen van slaven772. Ook de juristen 
schreven in de loop van de 2e eeuw catalogi met criteria voor de hoogte van de straf773. 
Opvallend is de tekst van Claudius Saturninus: hierin wordt het slaaf-zijn slechts als één 
factor voor het bepalen van de hoogte van de straf genoemd774: 

Claudius Saturninus Het straffen van niet-militairen I, D. 48,19,16pr.-3: (pr). Aut facta 
puniuntur, ut furta caedesque, aut dicta, ut convicia et infidae advocationes, aut scripta, ut falsa 
et famosi libelli, aut consilia, ut coniurationes et latronum conscientia quosque alios suadendo 
iuvisse sceleris est instar. (1) Sed haec quattuor genera consideranda sunt septem modis: causa 
persona loco tempore qualitate quantitate eventu. (2) Causa: ut in verberibus, quae impunita 
sunt a magistro allata vel parente, quoniam emendationis, non iniuriae gratia videntur adhiberi: 
puniuntur, cum quis per iram ab extraneo pulsatus est. (3) Persona dupliciter spectatur, eius qui 
fecit et eius qui passus est: aliter enim puniuntur ex isdem facinoribus servi quam liberi, et 
aliter, qui quid in dominum parentemve ausus est quam qui in extraneum, in magistratum vel 
in privatum. In eius rei consideratione aetatis quoque ratio habeatur.  

(pr.) Gestraft worden handelingen, bijv. diefstallen en moorden; uitspraken, bijv. 
beschimpingen en trouweloze advocatuurgeschriften, bijv. vervalste geschriften en 
smaadschriften; of raadgevingen, bijv. samenzweringen alsmede het medeweten aangaande 
rovers en het helpen van anderen door raad te geven, hetgeen gelijkstaat aan de misdaad zelf. 
(1) Deze vier klassen nu moeten bezien worden onder zeven gezichtspunten: de oorzaak, de 
persoon, de plaats, het tijdstip, de aard, het aantal en de uitkomst. (2) De oorzaak: bijv. een 
afranseling is ongestraft toegediend door een leermeester of een ouder, omdat ze geacht wordt 
ter verbetering en niet ter krenking te zijn aangewend; ze wordt wel gestraft, wanneer iemand 
uit woede door een buitenstaander geslagen is. (3) De persoon wordt vanuit twee standpunten 
gezien, dat van degene die de handeling heeft verricht en dat van degene, die eronder heeft 
geleden. Slaven worden immers voor dezelfde misdaden anders gestraft dan vrije personen, en 
ook hij, die iets gewaagd heeft te doen tegen zijn meester of ouder, anders dan als hij dit tegen 
een buitenstaander deed en anders dan als hij het tegen een magistraat of een particulier 
persoon deed. Bij de overweging van dit aspect wordt tevens met de leeftijd rekening 
gehouden. 

Hierboven is al iets gezegd over humanitas. In de keizerlijke rescriptenpraktijk zou dit 
begrip op een mildheid in de straf of ten opzichte van een eerdere wet of regel hebben geduid. 
De vraag kan gesteld worden of de term pietas in de rescriptenpraktijk een gelijksoortige 
betekenis zou hebben kunnen gehad775. Meer dan humanitas lijkt pietas vooral de private 
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772 Levy, Gesetz und Richter, p. 457f.; zie de ´mixed review´ in Robinson, Crime and punishment and 

human rights, maar ook de anecdote over Augustus in Seneca, De ira III,40 (Buckland, Roman law of 
slavery, p. 37).   

773 Levy, Gesetz und Richter, p. 452-456: ook, Papinianus in D 40,2,5.  
774 Over de tekst en de auteur, zie nt. 632 op p. 92 en verder Fanizza, Giuristi, p. 10, nt. 21, p. 16, nt. 34: 

waarschijnlijk een auteur uit de Severische tijd. Slaven werden in de regel wel strenger gestraft dan 
vrijen: Mommsen, Strafrecht, p. 1031-1032. Voor de noodzaak van dergelijke verhandelingen als 
resultaat van het plaats maken van de quaestiones voor de cognitiones, zie Del Prete, Responsabilità, p. 
183.   

775 Zie p. 98-103. De term is net als humanitas lastig direct te vertalen: Heumann/Seckel geeft een 
plichtsgetrouwdheid bijvoorbeeld tegenover verwanten, maar ook de gemeenschap en de goden. Pietas 
in Cicero: Ulrich, Pietas, p. 22-28; pietas als (gesanctioneerde) plicht in familieverhoudingen in pro 
Caelio: Botta, Legimittazione, p. 134-135; pietas in Papinianus (D. 28,7,15): Giuffrè, Papiniano, p. 639. 
Ook: C. Koch, Pietas, RE XXXIX, 1221-1232 (1941).      



MENSENRECHTEN IN HET ROMEINSE RECHT? 

 114

verhoudingen in de familia te betreffen. Aanknopingspunt hiervoor zijn in de eerste plaats 
twee teksten die Krüger noemt, en dan vooral D. 37,15,1,2 776. Pietas lijkt dan in de context 
van regelgeving of een rechterlijke beslissing in de keizerlijke rescripten vooral met 
betrekking tot de patria potestas te zijn gebruikt. Dit betekent niet dat pietas irrelevant is voor 
het publieke strafrecht777. Deze relevantie zien we bijvoorbeeld in rescripten van Trajanus en 
Hadrianus, waarin sprake is van een vader die zijn zoon slecht behandelde. Dit heeft in D. 
37,12,5 als resultaat dat de vader onterfd werd op grond van een advies van Neratius Priscus 
en Aristo778, en in D. 48,9,5 dat de vader door de keizer verbannen werd779. Interessant is dan 
de relatie tussen het gebruik van het begrip pietas en het stellen van limitieten aan de patria 
potestas in de regelgeving van de keizer. Ook hoeft dit niet alleen op de vrouwen en kinderen 
in potestate betrekking gehad te hebben. Zowel Pringsheim als Casavola spreken van een 
progressieve inkrimping van de beschikkingsmacht van de eigenaar over zijn slaven in de tijd 
van Hadrianus780. In zijn onderzoek naar de regelgeving van Marcus Aurelius heeft ook 
Noyen de nadruk gelegd op een dergelijke inkrimping781.       
 Toch zijn verschillende auteurs kritisch over een eventueel achterliggend idee bij deze 
regelgeving, met name met betrekking tot slaven782. Problematisch is daarbij het karakter van 
de keizerlijke regelgeving op zich. Keizerlijke regelgeving bestaat in eerste instantie vooral 
uit beslissingen in een individueel geval. Hoewel sommige beslissingen mogelijk op een 
gegeven moment een zekere algemene werking kregen, is het niet duidelijk of deze werking 
gebaseerd zou zijn op een overtuiging van de keizer in kwestie zelf of de juristen in zijn 
dienst. Dit komt mede doordat een juridische783 of morele784 lijn in de regelgeving lijkt te 
ontbreken. Aan de andere kant zou aan de beslissingen van de keizer met beperkingen aan de 
beschikkingsmacht een appellatio of petitie vooraf kunnen zijn gegaan785. Net als voor 
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776 Praefectus urbis delictum ad publicam pietatem pertinens pro modo eius vindicat. Eerbied tegenover de 

ouders: Krüger, Die Humanitas, p. 39. Ook: D. 47,7,7; vis est et tunc quotiens quis id quod deberi sibi 
putat non per iudicem reposcit non puto autem nec verecundiae nec dignitati nec pietati conveniri 
quicquam non iure facere. Overigens komt pietas in de zin van een wederzijdse eerbied tussen slaven 
en meesters volgens Krüger in het klassieke recht niet voor, hoewel mogelijk Marcus Aurelius D. 29,5,2 
(pietas pro servis). Mantovani noemt slechts een brief of brieven met betrekking tot een praefectus urbi, 
zijnde Severus aan Fabius Cilo (D. 48,19,8,5 en D. 48,22,6,1; ook: Schiller, Praefects, p. 69-81; Sicari, 
Prostituzione, p. 146, nt. 31).  

777 Pietas in het toestaan van een accusatio aan vrouwen en kinderen: Botta, Legitimazzione, p.256-268;     
D. 48,2,1; D. 26,10,1,6-7 (pietate); D 49,5,1,1 (pietati dandum est). Ook: D. 3,1,6pr.; D. 3,3,41 
(accusatio alieno nomine); D. 43,29,3,11; en D. 40,12,3,2 (causae liberales door vrouwen). 

778 Rotondi, L’abuso di diritto, p. 58-66. Ook: D. 48,8,2: Schiller, Praefects, p. 80-81.   
779 Insulam eum deportasse quod latronis magis quam patris iure eum interfecit nam patria potestas in 

pietate debet non atrocitate consistere: Pringsheim, Legal reforms, p. 95-96.  
780 Buckland, Roman law of slavery,  p. 37: Casavola, Giuristi Adrianei, p. 199-225; ook: Antoninus Pius. 

Voor een bespreking van de publiek-strafrechtelijke rescripten van Antoninus Pius, zie bijvoorbeeld 
Rémy, Antonin le Pieux, p. 168-174.  

781 Noyen, Princeps prudentissimus, p. 350-371.  
782 Bv. Rotondi, L’abuso di diritto, p. 58-64.  
783 Levy, Gesetz und Richter, p. 459-490.  
784 In Marcus Aurelius: Birley, Mark Aurel, p. 241-252; Noyen, Princeps prudentissimus, p. 357-363.  
785 Causae liberales in Marcus Aurelius: Noyon, Princeps prudentissimus, p. 353-354.  
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humanitas zou voor pietas kunnen gelden dat de waarde van het begrip vooral ligt in de 
mogelijkheid van het horen van de partij zelf786.  

  2.   De slaaf als slachtoffer 

 Algemeen 

Voor een analyse van de slaaf als slachtoffer in het Romeinse strafrecht moet een scherp 
onderscheid gemaakt worden tussen een misdaad gepleegd tegenover de eigen slaaf en 
tegenover de slaaf van een vreemde787. Ditzelfde geldt ook voor het erkennen van een 
slachtofferschap en het verlenen van een rechtsmiddel: slaven konden immers niet zelf een 
aanklacht (accusatio) instellen, met name niet tegen hun eigen meester788. Voor zover 
misdaden tegen slaven grond zouden zijn geweest voor een proces in het strafrecht komen 
hier slechts een beperkt aantal crimina voor in aanmerking, in het bijzonder de doodslag en 
fysieke krenking van een slaaf. Beide werden in principe behandeld als zaaksbeschadiging, 
dat wil zeggen, gaven aanleiding tot een actio legis Aquiliae, en dan nog alleen als het ging 
om de slaaf van een derde789. Vanaf de 2e eeuw AD is het duidelijk dat er een samenloop 
bestaat tussen de actio legis Aquiliae en een publiekrechtelijke vervolging op grond van de lex 
Cornelia de sicariis et veneficis in het geval van de doodslag van de slaaf van een derde. 
Minder voor de hand liggend is vanaf wanneer een dergelijke samenloop zijn intrede doet, en 
evenmin of hetzelfde geldt voor een samenloop tussen andere delicta en crimina, bijvoorbeeld 
de actio iniuriarum en de actio ex lege Cornelia de iniuriis. In het geval van een meester die 
zijn eigen slaaf doodde of op enige manier krenkte is het uiterst problematisch of hierin op 
enig moment in het publieke strafrecht was voorzien, hoewel hier wel aanwijzingen voor zijn.   

 Doodslag en fysieke krenking van de slaaf van een derde  

Onduidelijk is, of reeds in de Republiek de doodslag van een slaaf strafbaar was. Volgens 
Mommsen is dit pas mogelijk na de invoering van de lex Cornelia de sicariis et veneficis in 
79 AD, en gebeurde dit waarschijnlijk pas zelfs later, in het kader van de handhaving van de 
wet in het vroege Principaat790. Het is evenwel niet ondenkbaar dat de dood van een slaaf 
voor de tresviri capitales vervolgd kon worden, gezien de door Kunkel aangenomen 
vooraanstaande competentie inter sicarios791. Inderdaad lijkt in elk geval de lex Cornelia geen 
onderscheid te maken tussen het doden van burgers en slaven792, vreemdelingen (peregrini) 
en slaven worden zelfs in latere commentaren expliciet genoemd als vallende onder het begrip 
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786 Bv. D. 49,5,1,1: Botta, Legittimazione, p. 269-270.  
787 Mommsen, Strafrecht, p. 612. 
788 Buckland, Roman law of slavery, p. 85; Robinson, Slaves and the criminal law, p. 235-243:                  

D. 48,18,1,16, met uitzondering van hoogverraad en majesteitsschennis (crimen laesio maiestatis:        
D. 48,4,7,2; PS. 5,13,3 en C. 10,11,6).  

789 Mommsen, Strafrecht, p. 612, p. 809f.; Buckland, Roman law of slavery, p. 29-30. Daarnaast: roof 
(plagium);  Buckland, Roman law of slavery, p. 32.  

790 Mommsen, Strafrecht, p. 612.  
791 Kunkel, Untersuchungen, p. 92.  
792 Kunkel, Quaestio, p. 48-49. Ook Buckland, Roman law of slavery, p. 31: ´It is impossible to ignore, 

absolutely, the human aspect of the slave.´   
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mens (homo) in de wet793. Aan de andere kant hield volgens Kunkel de lex Cornelia niet in 
eerste instantie een strafbaarstelling van moord of doodslag in, maar een openbare ordedelict 
complementair hieraan, namelijk het zich gewapend in de openbaarheid begeven794. Moord en 
doodslag als zodanig in de Republiek werden waarschijnlijk bestraft in het kader van 
parricidium, uitdrukkelijk gelimiteerd tot het doden van een vrij man795. Kunkel schrijft dat 
de uitbreiding van doodslag tot het evenzeer omvatten van slaven796 waarschijnlijk thuishoort 
bij het meer humane perspectief van de 2e eeuw AD797. De regel bij de doodslag van een 
vreemde slaaf, al dan niet vanaf de 2e eeuw AD, lijkt samenloop te zijn geweest. Mogelijk is 
de actie gebaseerd op de vrije keuze van de meester798: 

Gaius, Institutiones III, 213: Cuius autem servus occisus est, is liberum arbitrium habet uel 
capitali crimine reum facere eum, qui occiderit, uel hac lege damnum persequi.  

Iemand wiens slaaf gedood is, heeft de vrije keuze: of hij kan de dader vervolgen wegens een 
misdrijf dat een ingreep in zijn burgerlijke staat tot gevolg kan hebben, of hij kan op grond van 
de onderhavige wet schadevergoeding trachten te verkrijgen.    

Maar in het geval van de doodslag van een slaaf worden we geconfronteerd met het 
casuïstische karakter van het Romeinse recht. Volgens Paulus kan namelijk de privaat-
rechtelijke actie voorafgaand aan het publiek-strafrechtelijke proces worden gevoerd799:   

Paulus Het Edict 37, D. 48,1,4: Interdum evenit, ut praeiudicium iudicio publico fiat, sicut in 
actione legis Aquiliae et furti et vi bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis 
testamenti exhibendis: nam in his de re familiari agitur.  

Soms komt het voor dat door een privaatrechtelijk proces op het strafproces vooruitgelopen 
wordt, zoals bij een actie uit de Lex Aquilia, uit diefstal, wegens gewelddadige roof van 
goederen, alsmede bij een interdict ‘vanwaar met geweld’ en bij een interdict over de productie 
van de testamentsakte. In deze gevallen wordt namelijk geprocedeerd over een 
vermogensrechtelijke aangelegenheid.    

Tot welke conclusie Ulpianus komt is onduidelijk. Hij bespreekt de samenloop tussen een lex 
Cornelia en de actio legis Aquiliae in:  

Ulpianus Het Edict 57, D. 47,10,7,1: Si dicatur homo iniuria occisus, numquid non debeat 
permittere praetor privato iudicio legi Corneliae praeiudicari? Idemque et si ita quis agere velit 
"quod tu venenum dedisti hominis occidendi causa?" rectius igitur fecerit, si huiusmodi 
actionem non dederit. Adquin solemus dicere, ex quibus causis publica sunt iudicia, ex his 
causis non esse nos prohibendos, quo minus et privato agamus. Est hoc verum, sed ubi non 
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793 Ulpianus in Coll. 1,3,2: Mommsen, Strafrecht, p. 612 nt.3; Kunkel, Untersuchungen, p. 65-67.  
794 Kunkel, Untersuchungen, p. 66-67. Ook Nörr, Causa mortis, p. 85-98; Santalucia, Studi, p. 115f.; 

Santalucia, Diritto e processo, p. 146-147.   
795 Kunkel, Untersuchungen, p. 67; Santalucia, Studi, p. 115; Santalucia, Diritto e processo, p. 47-49.   
796 Niet peregrini: Kunkel, Untersuchungen, p. 66.  
797 Kunkel, Untersuchungen, p. 66-67.  
798 Mommsen, Strafrecht,  p. 612, nt. 3; Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 269.; Miglietta, Servis dolo occisus, p. 

105-121; Nelson/Manthe, Gai Institutiones III,182-225, p. 206, p. 216-218. Op het electieve of 
cumulatieve karakter zal verder niet diep worden ingegaan, noch op de redenen voor een bepaald 
praeiudicium.   

799 Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 267; Miglietta, Servus dolo occisus, p. 193-236.  



HET PUBLIEKE STRAFRECHT MET BETREKKING TOT VRIJE NIET-BURGERS EN SLAVEN 

�117

principaliter de ea re agitur, quae habet publicam exsecutionem. Quid ergo de lege Aquilia 
dicimus? Nam et ea actio principaliter hoc continet, hominem occisum non principaliter: nam 
ibi principaliter de damno agitur, quod domino datum est, at in actione iniuriarum de ipsa 
caede vel veneno ut vindicetur, non ut damnum sarciatur. Quid ergo, si quis idcirco velit 
iniuriarum agere, quod gladio caput eius percussum est? Labeo ait non esse prohibendum: 
neque enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem. Quod verum 
non est: cui enim dubium est etiam hunc dici posse Cornelia conveniri? 

Als beweerd wordt dat een slaaf door een krenking is gedood, moet de praetor toch zeker niet 
toestaan dat door een privaatrechtelijk proces vooruit gelopen wordt op [het proces op grond 
van] de Lex Cornelia? En datzelfde geldt toch ook als iemand de actie wil instellen ‘wegens 
het feit dat u vergif hebt gegeven om de slaaf te doden’? Hij heeft dus juist gehandeld, als hij 
een dergelijke [privaatrechtelijke] actie niet heeft verleend. Wij zeggen gewoonlijk evenwel 
dat het ons niet belet moet worden ook met privaatrechtelijke acties te procederen op die 
gronden waarvoor ook publiekrechtelijke gedingen voorhanden zijn; dat is juist, maar alleen 
waar niet in de eerste plaats geprocedeerd wordt over een zaak waarvoor een 
publiekrechtelijke vervolging voorhanden is. Wat zeggen wij derhalve over de actie uit de Lex 
Aquilia? Ook deze actie houdt toch in de eerste plaats in dat er een slaaf gedood is? Neen, niet 
in de eerste plaats, want daar wordt in de eerste plaats over de schade geprocedeerd die aan de 
eigenaar is toegebracht, maar bij de krenkingsactie gaat het om de doodslag zelf of de 
vergiftiging, waarbij het doel is dat het feit wordt vervolgd en niet dat de schade wordt 
vergoed. Hoe is het dan als iemand met de krenkingsactie wil procederen omdat zijn hoofd met 
een zwaard getroffen is? Labeo zegt dat hem niets in de weg gelegd moet worden, want hier 
wordt, zegt hij, in het geheel geen rechtsbewering gedaan aangaande iets wat een 
publiekrechtelijke bestraffing verdient. Dit is niet juist; wie twijfelt immers aan de stelling dat 
ook deze dader op grond van de Lex Cornelia aangesproken kan worden?  

Hieruit blijkt in elk geval een voorkeur voor de voorrang van de publiekrechtelijke boven de 
privaatrechtelijke procedure800, al is dit niet helemaal duidelijk. De tekst valt moeilijk te 
rijmen met de voorrang van de actio legis Aquiliae boven de lex Cornelia de sicariis et 
veneficis in een andere tekst van Ulpianus801. Mommsen, Santalucia en Miglietta802 stellen in 
elk geval, dat deze samenloop pas in de 2e eeuw ontstaan is. Hiervoor spreekt het commentaar 
uit de tijd van Augustus door Labeo803. Dit is echter een complexe tekst: de situatie handelt 
over iemand wiens hoofd met een zwaard getroffen is en die daarom een krenkingsactie wil 
instellen. Labeo zegt dat uitsluitend deze actie kan worden ingesteld, want het gaat hier niet 
om iets wat publiekrechtelijk bestraft kan worden. Volgens Ulpianus daarentegen is er een lex 
Cornelia van toepassing.   

Hackl zegt over de tekst het volgende: Ulpianus heeft het mogelijk over een actio ex lege 
Cornelia de iniuriis, want het gaat hier om persoonlijkheidskrenking. Zowel de actio 
iniuriarum als de vervolgingen ex lege Cornelia richtten zich in tegenstelling tot de actio legis 
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800 Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 272: ´Unerwartet´; een strafrechtelijk praeiudicium zou een cumulatieve  

private klacht ernstig bemoeilijken.   
801 Het Edict 18, D. 9,2,23,9: praeiudicium fieri Corneliae non debet; Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 268. 

Tenzij we met Mommsen aannemen dat deze tekst van Julianus afkomstig is: Mommsen, Strafrecht, p. 
612 nt. 3. Volgens Lenel, Palingenesia II, col. 526, no. 617 is het een tekst van Ulpianus, en niet van 
Julianus (Palingenesia I, col. 482, no. 827). Vgl. Marcianus in D. 48,8,1,2. Cloud, The primary 
purpose, p. 283, recent gemitigeerd in Cloud, Leges de sicariis, p. 114-155, p. 142. 

802 Ook, maar kritisch: Burdese in zijn recensie van Miglietta, Servus dolo occisus, p. 310, p. 316-317. 
803 In Ulpianus Het Edict 57, D. 47,10,7,1: Mommsen, Strafrecht, p. 612, nt. 3: Santalucia, Studi, p. 121, 

nt. 57: Miglietta, Servus dolo occisus, p. 92 (nt. 217).   
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Aquiliae op het vergelden van de krenking zelf, niet de vergelding door het betalen van een 
boete aan de meester. Het enige dat Labeo hieraan toevoegde is stellen dat de geschetste 
situatie feitelijk niet onder een lex Cornelia viel804. Er zijn dan twee problemen met de door 
Ulpianus geschetste situatie: gaat het hier om een krenking of een doodslag, en gaat het hier 
om een slaaf of een vrij man?         
 Als we aannemen dat de lex Cornelia in kwestie de lex Cornelia de sicariis et 
veneficis is, dan lijkt hier toch geen sprake van een samenloop met de actio legis Aquiliae te 
zijn, maar alleen met de actio iniuriarum805. Een oplossing zou zijn dat Labeo een 
oorspronkelijke betekenis van de door de lex Cornelia strafbaar gestelde gedraging hanteert, 
namelijk het zich gewapend in de openbaarheid begeven806. Uit een eerdere tekst van Cicero 
blijkt dat een samenloop tussen de actio iniuriarum en de vervolging inter sicarios mogelijk 
was bij de fysieke krenking van een vrij man807. Het twistpunt is dan welke actie er moet 
worden ingesteld in het kader van de krenking van een vrij man. Dit sluit werkelijk uit dat het 
hier kan gaan om een actio legis Aquiliae, deze is immers alleen van toepassing op de 
beschadiging van slaven. Bovendien lag in de tijd van Ulpianus een dergelijke samenloop niet 
meer in de rede. In de tijd van Ulpianus zag de actio iniuriarum onder meer op fysiek geweld 
(pulsare, verberare), de lex Cornelia de sicariis et veneficis op moord of doodslag.  
 Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de lex Cornelia in dit geval niet refereert 
aan de lex Cornelia de sicariis et veneficis, maar aan de lex Cornelia de iniuriis808. 
Samenloop tussen de actio ex lege Cornelia de iniuriis en de actio iniuriarum is mogelijk, 
met als bijzonderheid dat de actio ex lege Cornelia de iniuriis alleen door de gekrenkte zelf 
kan worden ingesteld809. Het verschil van mening zou dan kunnen zijn geweest welke actie er 
kon worden ingesteld in het geval van de krenking van  andermans slaaf.  

In dit verband wijzen Balzarini810 en Hagemann811 op een overlap tussen de vormen van 
iniuria atrox en de gevallen die gerangschikt zijn onder de lex Cornelia de sicariis et veneficis 
in een rescript van Hadrianus in D. 48,8,1,3. Balzarini meent in tegenstelling tot Manfredini812 
dat hoewel er sprake is van een vervolging van deze gevallen in een cognitio, het hier niet 
gaat om een toepassing van de lex Cornelia de iniuriis. Er ontbreekt immers de animus 
occidendi. Hagemann stelt echter, dat het rescript waarschijnlijk een vernieuwing ten opzichte 
van Labeo inhoudt. Het gaat hier namelijk duidelijk om hetzelfde voorbeeld als in D. 
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804 Hackl, Praeiudicium, p. 170-172.  
805 De actio legis Aquiliae is immers in principe niet van toepassing op vrije personen: Strachan-Davidson, 

Problems I, p. 220; Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 271-272.  
806 Ambulare cum telo hominis necando furtive faciendi causa: Kunkel, Untersuchungen, p. 64-65; Kunkel, 

Quaestio, p. 57.  
807 De inventione II, 59-60; hoewel het hier gaat om het proces inter sicarios als exceptio: Strachan-

Davidson, Problems I, p. 219, nt. 1; Cloud, The primary purpose, p. 271: Cloud, Leges de sicariis, p. 
129. Over de tekst: Miglietta, Servus dolo occisus, p. 141-150.  

808 Mogelijk een onderdeel van de lex Cornelia de sicariis et veneficis: Pugliese, Iniuria, p. 118; Kunkel, 
Quaestio, p. 59-60.  

809 Pugliese, Iniuria, p. 117f, p. 155; Liebs, Klagenkonkurrenz, p. 270-271; Ulpianus in D. 47,10,5pr.    
810 Balzarini, Iniuria, p. 41-45.  
811 Hagemann, Iniuria, p. 99.  
812 Manfredini, Iniuria, p. 243f.  
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47,10,7,1 en in De inventione II,59-60, hoewel het mogelijk een deel is geweest van de 
originele lex Cornelia, waaruit immers zowel Hadrianus/Marcianus als Ulpianus citeren813. 
Ondanks de kritiek hierop814 kan in de eerste plaats gerefereerd worden aan het onderzoek van 
Girard, met de verregaande conclusie dat in de periode tussen de lex Cornelia de iniuriis en 
de 3e eeuw AD de actio iniuriarum met betrekking tot fysieke krenking volledig is 
verdrongen door de actio ex lege Cornelia de iniuriis815. In de verschillende bronnen waarin 
duidelijk sprake is van fysiek geweld wordt volgens Girard uitsluitend gerefereerd aan een 
unus iudex, niet aan recuperatores die kenmerkend voor een formula-proces wegens krenking 
zouden zijn816.  Voor ons is van belang dat van de teksten die Girard noemt met betrekking tot 
de tussenliggende periode, er drie refereren aan het fysiek krenken van slaven817. Op het 
moment dat de verschillende omstandigheden en kenmerken van de krenking overeen komen, 
is de persona of de status van de gelaedeerde beslissend voor onder welk privaat of publiek 
delict de gedraging zou vallen. Dit wordt gesuggereerd binnen het kader van de actio 
iniuriarum/actio ex lege Cornelia de iniuriis door Labeo en Gaius, en door het onderscheid 
tussen iniuria atrox en iniuria levis818. Bij Pomponius/Ulpianus speelt een dergelijke 
wisselwerking tussen persona en res het duidelijkst819:  

Ulpianus Het Edict 57, D. 47,10,9pr.: Sed est quaestionis, quod dicimus re iniuriam atrocem 
fieri, utrum, si corpori inferatur, atrox sit, an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, 
comite abducto vel convicio dicto. Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem 
iniuriam, persona atrocitatem faciente.

Wat betreft onze uitspraak dat een krenking door de daad ernstig wordt, is het de vraag of de 
krenking alleen ernstig is als het lichaam getroffen is, of ook als het lichaam niet getroffen is, 
maar bijv. wel de kleren gescheurd zijn, een begeleider weggevoerd is of een beschimping 
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813 Hagemann, Iniuria, p. 91-99 (nt. 215). 
814 Strachan-Davidson, Problems I, p. 220: op basis van Labeo in D. 47,10,7,1 (aangenomen dat het om een 

actio iniuriarum gaat) en Gai. Inst. III,224 (ook Von Lübtow, Injurienklage, p. 100; zie Girard, Les 
jurés, p. 275); Pugliese, Iniuria, p. 153, nt. 1; Von Lübtow, Injurienklage, p. 78-79. Ook: Balzarini, 
Iniuria, p. 39. 

815 Caracalla/Severus in D 47,10,7,6: posse hodie de omni iniuria sed et de atroci civiliter agi imperator 
noster rescripsit; Girard, Les Jurés, p. 278-282. Ik acht de verklaring van Schmidlin, Das 
Rekuperatorenverfahren, p. 36-37 aannemelijker: het proces voor de recuperatores en de iudex (in een 
quaestio) hebben nog een tijd naast elkaar bestaan. Ook: Von Lübtow, Injurienrecht, p. 160. Dit neemt 
niet weg dat voor lichamelijke krenkingen de actio ex lege Cornelia de iniuriis prominent zou kunnen 
zijn geweest: Nelson/Manthe, Gai Institutiones III,182-225, p. 245-246.  

816 Girard, Les jurés, p. 272-279: recenter en met betrekking tot de cognitio extra ordinem; Manfredini, 
Iniuria, p. 218-252, argumenteert dat de actio juist in de eerste plaats privaatrechtelijk was; Balzarini, 
Iniuria, p. 37-70, ziet problemen met name in de relatie tot de lex Cornelia de sicariis et veneficis 
(animus occidendi in D. 48,8,1,3) en het identificeren van iniuria ex lege Cornelia met iniuria atrox; en 
Hagemann, Iniuria, p. 115-126, behandelt de problematiek met betrekking tot de mogelijke klassieke  
kern van na-klassieke bronnen en bovendien het geval waarin iniuria atrox aanleiding zou hebben 
gegeven tot een cognitio (p. 94-96: D. 47,10,35; D. 47,10,9,3).   

817 Girard, Les jurés, p. 262-267 : (Labeo) D.  47,10,15,39, (Pedius) D. 47,10,16 en (Mela) D. 47,10,17,2. 
Ook: D. 47,10,5,11, uitgesproken met betrekking tot de lex Cornelia  (vrijheid voor qui indicasset), en 
D. 47,10,17,5 en 6 over de noxale actie. Met het oog op de verhouding tussen iniuria atrox en iniuria in 
de zin van de lex Cornelia: een lichtere vorm van krenking (wegens de persona) zou eerder onder de lex 
Cornelia zijn gevallen dan de zwaardere; Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 37.   

818 Gai. Inst. III, 225 en Labeo in Ulpianus D. 47,10,7,8: Hagemann, Iniuria, p. 92-100. Ook: (Venuleius ?) 
Claudius Saturninus D. 48,19,16,2, waarover  Fanizza, Giuristi, p. 10, p. 16.  

819 Raber, Injurienklage, p. 105.  
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geuit is. Pomponius zegt dat er ook zonder slaan van een ernstige krenking sprake kan zijn, en 
wel als de [staat van de] persoon die ernst bewerkstelligt. 

Voor een dergelijke rol van de status van de gelaedeerde spreekt dat de straffen bij bepaalde 
gelijksoortige gedragingen verschillen per publiek of privaat delict, zoals een boete of een 
verbanning. Bovendien worden de straffen aangepast binnen de actio iniuriarum en de actio 
ex lege Cornelia de iniuriis, logischerwijs al toepasselijk in dezelfde eventus, naar gelang de 
persoon en de ernst van het feit. Iets dergelijks hebben we reeds gezien bij de geseling in 
strijd met de goede zeden van een slaaf, in ieder geval op zich een handeling die door Gaius 
en door Claudius Saturninus als een iniuria atrox werd gezien, maar waarbij de verwoording 
van de tekst van Claudius Saturninus sterk suggereert dat hier ook slaven mee bedoeld 
waren820. Het zou daarom mogelijk zijn dat de genoemde teksten handelen over de toepassing 
van de lex Cornelia de sicariis et veneficis of de lex Cornelia de iniuriis op de fysieke 
krenking van slaven821.   

Doodslag en krenking van de eigen slaaf  

In een eerder hoofdstuk is ingegaan op mogelijke grenzen aan de beschikkingsmacht van de 
meester met betrekking tot doodslag en krenking van de eigen slaaf822. Er is gebleken dat hier 
enkele publiek-strafrechtelijke aspecten aan zitten. Hier kan worden volstaan met deze kort te 
schetsen. De ontwikkeling van het opnemen van doodslag en krenking van de eigen slaaf in 
het publieke strafrecht volgt om en nabij die van de vreemde slaaf. In de Republiek was 
hiervoor, niettegenstaande andere mogelijkheden om het gedrag van meesters ten opzichte 
van hun slaven te controleren, waarschijnlijk niet in het publieke strafrecht voorzien823. Het 
recht van de meester om de slaaf te straffen zou vrijwel ongelimiteerd zijn geweest, misschien 
afgezien van een verplichting om een huisproces te houden, alvorens tot de straf te komen824. 
 Hier lijkt in de 1e eeuw AD verandering in te zijn gekomen. Reeds onder Augustus825 
zou het middels een lex Petronia verboden zijn geweest om slaven zonder het vonnis van  een 
magistraat voor de beesten te laten werpen:   

Modestinus Rechtsregels 6, D. 48,8,11,2: Post legem Petroniam et Senatus Consulta ad eam 
legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos 
tradere: oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini querella, sic poenae tradetur. 

Sedert de Lex Petronia en de met deze wet verband houdende senaatsbesluiten is aan de 
meesters de mogelijkheid ontnomen naar eigen believen hun slaven af te staan om de wilde 
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820 Zie p. 10 en p. 68-73: D. 47,10,15,35; Gaius: ex facto; Inst. III,225: Claudius Saturninus: ex causa;       

D. 48,19,16,2.    
821 De teksten van Labeo en Mela hebben betrekking op de mishandeling (verberare, caedere) van een 

slaaf door een (stedelijke) magistraat, waarbij dit niet gerechtvaardigd is, hetzij door een gebrek aan 
aanleiding, hetzij door een foutieve aanklacht: we zouden kunnen denken aan het geval in D. 48,8,4pr. 
(cum in magistratu est esset eorum quid fecerit contra hominis necem quod legibus permissum non sit): 
Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 198f.  

822 Zie bv. p. 55-61 (nota censoria) en p. 65-67 (tempelvlucht).   
823 Mommsen, Strafrecht, p. 616, nt. 2.: in Dionysius van Halicarnassos (7,73) lijkt een meester echter 

bestraft te worden wegens het wreed behandelen van een slaaf.  
824 Kunkel, Consilium, p. 127.   
825 Of Nero (Rotondi, Leges publicae, p. 439), of misschien Tiberius (Griffin, Seneca, p. 269).  
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beesten te bevechten; als een slaaf voor de rechter gebracht wordt en de klacht van zijn 
meester juist bevonden wordt, wordt hij alsnog overgegeven om die straf te ondergaan.  

Mommsen wijst er echter op, dat meesters die hun slaven voor de beesten wierpen ongestraft 
bleven, en dat dit in de praktijk dan ook de gewoonte bleef826, in zoverre dat de regeling 
verschillende malen herbevestigd is827.  Buckland probeert dit aan de andere kant te verklaren 
door aan te geven dat de latere regeling mogelijk handelde over een uitbreiding ervan over 
slaven waarvan de schuld vaststond828.        
 Een ander bijzonder geval is castratie: Domitianus lijkt als eerste keizer regelgeving 
uitgevaardigd te hebben op grond waarvan het castreren van een slaaf door zijn meester of een 
derde verboden werd829. Suetonius maakt hier melding van. Zowel Marcianus als Venonius 
zijn vrij summier over een later door Nerva uitgevaardigd verbod830: 

Venonius Het ambt van gouverneur I, D. 48,8,6: Is, qui servum castrandum tradiderit, pro 
parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero 
consulibus factum est.  

Wie een slaaf ter castratie heeft overgedragen, wordt op grond van een senaatsbesluit dat 
tijdens het consulaat van Neratius Priscus en Annius Verus uitgevaardigd is, beboet met [de 
verbeurdverklaring van] de helft van zijn vermogen.  

Het is zeker dat dit verbod in een Senatus Consultum vervat was831 en hierdoor onder de 
reikwijdte van de lex Cornelia de sicariis et veneficis viel832. Dit is later bevestigd door 
Hadrianus833, waarbij het andermaal onduidelijk is of het gaat om bevestiging vanwege een 
achterblijvende praktijk of een latere uitbreiding. De regeling onder Domitianus zou 
bijvoorbeeld heel goed gericht kunnen zijn op slavenhandelaren, waar Nerva of Hadrianus het 
verbod uitbreidde naar de meester834. Tenslotte kan als afzonderlijke strafbare gedraging van 
de meester het prostitueren van de slavin genoemd worden, alhoewel dit waarschijnlijk pas 
vanaf Septimius Severus tot de competentie van de praefectus urbi ging behoren835. �

Meer omstreden is of er op enig moment een algemene strafbaarstelling van wangedrag van 
een meester ten opzichte van zijn slaaf heeft plaatsgevonden836. Onder Claudius werd het aan 
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826 Mommsen, Strafrecht, p. 617.  
827 Mommsen, Strafrecht, p. 617: door onder meer Hadrianus en Marcus Aurelius; Spartianus, Vita 

Hadriana 18;  Gai. Inst. I,13; D. 18,1,42; D. 48,8,11,1 en 2; en Gai. Inst. III,146.  
828 Met name het rescript van de Divi Fratres in D. 18,1,42; Buckland, Roman law of slavery,  p. 36.  
829 Zie p. 60-61: Buckland, Roman law of slavery, p. 37; Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 178.  
830 Marcianus in D. 48,8,4,3. ‘Venonius’ is waarschijnlijk Venuleius Saturninus: Nogrady, Römisches 

Strafrecht, p. 179.  
831 Buckland, Roman law of slavery, p. 37; Santalucia, Diritto e processo, p. 209, nt. 79.  
832 Buckland, Roman law of slavery, p. 37.  
833 Via rescript in Ulpianus Het ambt van gouverneur VII, D. 48,8,4,2: Buckland, Roman law of slavery, p. 

37; Nogrady, Römisches Strafrecht, p. 178.  
834 Coll. 3,3,4: Buckland, Roman law of slavery, p. 37; Pringsheim, Legal reforms, p. 93; Knoch, 

Sklavenfürsorge, p. 106-107.  
835 D. 1,12,1,8: Buckland, Roman law of slavery, p. 36; Robinson, Slaves and the criminal law, p. 222; 

Sicari, Prostituzione, p. 121-158; Knoch, Sklavenfürsorge, p. 107-111.  
836 Watson, Romanist ideology, p. 54.  
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meesters verboden hun slaven te doden op straffe van de sanctie voor doodslag837. Bovendien 
is er een juridische tekst, die wijst op een dergelijke tendens in de tijd van Claudius: de slaaf 
krijgt per edict zijn vrijheid als de meester hem in een slechte staat achterlaat838. Andere 
veelbediscussieerde teksten zijn Vita Hadriani 18 en Gai. Inst. I,53: in de eerste tekst wordt 
een opsomming gegeven van Senatus Consulta die in het consilium van Hadrianus, bestaande 
uit met name Celsus, Julianus en Neratius Priscus, tot stand zijn gekomen. Eén ervan lijkt een 
advies aan de meester te bevatten om zijn slaaf niet zelf te doden, maar dit over te laten aan de 
rechter839. De tekst is geïnterpreteerd als exemplarisch voor een beschermingstendens voor 
slaven in de tijd van Hadrianus840, maar het lijkt om een advies te gaan, niet met een straf 
bezwaard841.       

 In Gai. Inst. I,53 gaat het om een meester die zonder aanleiding wreedheden beging 
tegen zijn slaven.  ‘Wreedheden begaan’ valt uiteen in twee gevallen: een meester die zonder 
aanleiding zijn slaaf doodde werd aansprakelijk gesteld alsof hij de slaaf van een ander 
gedood heeft, en een slecht behandelde slaaf zocht de bescherming van de keizer, door naar 
diens standbeeld te vluchten842. Uit de tekst blijkt dat de slaaf zelfs op last van de keizer 
verkocht kon worden843. De ingreep van Antoninus Pius lijkt een correctie in een individueel 
geval: in beide genoemde constituties wordt de potestas van de dominus in de concrete 
context middels een rescript gelimiteerd844.  Maar het doden van de slaaf is wel met een straf 
bezwaard845: in Gai. Inst. III,213 wordt aan de meester wiens slaaf gedood is de keuze 
geboden tussen een rechtsvervolging capitali crimine of damnum op grond van de lex 
Aquilia846. Hier zien we wellicht ook de twee mogelijkheden waarop een meester die zijn 
eigen slaaf gedood heeft gestraft kan worden: dit gebeurt immers alsof hij de slaaf van een 
ander gedood heeft847. Effectief wordt hiermee zelfs de actio legis Aquiliae uitgesloten, de 
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837 Zie p. 60: Suetonius, Claudius 25: quod si quis necare quem mallet quam exponere, caedis crimine 

teneri: Mommsen, Strafrecht, p. 617; Buckland, Roman law of slavery, p. 36; Santalucia, Diritto e 
processo, p. 210, nt. 80; Volterra, Intorno a un editto, p. 424-425. Volgens Mommsen is het verbod 
toegesneden op de specifieke situatie rondom het eiland van Aesculapius: de formulering van Suetonius 
suggereert toch een vrij algemene strafbaarstelling. Het lijkt, met Volterra, waarschijnlijker dat 
Suetonius de procedure antedateert.   

838 Servo quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit ex edicto divi Claudii competit 
libertas: Modestinus D. 40,8,2: Buckland, Roman law of slavery, p. 36.  

839 Vita Hadriani 18,7: zie p. 61, nt. 430.  
840 Pringsheim, Legal reforms, p. 94. 
841 Mommsen, Strafrecht,  p. 617. Maar zie Coll. 3,3,4: Hadrianus straft een vrouw die haar dienstboden 

zonder reden mishandelde met een verbanning van vijf jaar: Levy, Gesetz und Richter, p. 461; Gamauf, 
Ad statuam licet confugere, p. 131.   

842 De tempelvlucht; p. 65-67: Gamauf, Ad statuam licet confugere, met de recensie van Robinson, p. 386-
388.  

843 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 57. 
844 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 125 nt. 46, p. 130. Volgens Buckland houdt het rescript echter 

een algemene regel in: Buckland, Roman law of slavery, p. 37.   
845 Marotta, Multa, p. 303-306; Kaser, RPR I, p. 285-287; ook:  Coll. 1,3,2 en D. 48,18,1,27. Santalucia, 

Diritto e processo, p. 261, nt. 278.  
846 Zie p. 116.  
847 Quam qui alienum servum occiderit: Kaser, RPR I,  p. 285-287.  
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eigenaar van de slaaf kan immers niet zichzelf een proces aandoen848. Het zou daarbij 
aannemelijk kunnen zijn dat de poena legis Corneliae in deze context duidt op een 
verbanning849. Hierbij moet echter wel worden aangetekend dat het doden van een slaaf zeker 
niet in elke situatie strafbaar was850. 

  3.   Een rechtsgang voor slaven ? 

Meester/procurator in het quaestio-proces   

Aangenomen dat slaven op enig moment in het klassieke Romeinse recht als slachtoffer in 
een strafproces konden fungeren, is het volgende probleem wie dit strafproces zou hebben 
kunnen instellen, en hoe. Uit het voorgaande blijkt, dat het hier naar alle waarschijnlijkheid 
zou gaan om een eventuele summiere procedure voor de tresviri capitales in de Republiek, 
dan wel de ietwat uitgebreidere cognitio van de praefectus urbi. Een quaestio, zowel voor de 
slaaf als dader als de slaaf als slachtoffer, lijkt op het eerste gezicht uitgesloten. Pas na de 
teloorgang van de quaestio in de 2e eeuw AD wordt de meester de mogelijkheid geboden in 
elk geval de dood van zijn slaaf in een strafproces te wreken. Onduidelijk is echter of dit een 
vernieuwing of een bevestiging is: mogelijk bevestigde de samenloop tussen de actio legis 
Aquiliae en de vervolging op grond van de lex Cornelia de sicariis et veneficis slechts een 
bestaande situatie, waarin het voor de meester mogelijk was zelf te kiezen of hij een private 
vordering of een strafzaak aanhangig wilde maken. Vanaf 149 v.C. staat het aan elke burger 
vrij een aanklacht (accusatio) in te stellen851, wat waarschijnlijk het begin is van de 
quaestiones perpetuae852. Er zou al sprake kunnen zijn van een quaestio perpetua de sicariis 
in 142 v.C., maar we komen deze in elk geval tegen in het begin van de 1e eeuw v.C.853.  

Op grond van Labeo´s commentaar in D. 47,10,7,1 gaan Mommsen en Santalucia ervan uit, 
dat de dood van een slaaf geen reden kan zijn voor een vervolging inter sicarios tot pakweg 
de 2e eeuw AD854. Ook Kunkel is voorzichtig855, maar omdat de doodslag van slaven en 
peregrini wel onder de lex Cornelia de sicariis et veneficis lijkt te zijn gevallen, lijkt hij ervan 
uit te gaan dat de dood van een slaaf zou hebben kunnen leiden tot een quaestio inter 
sicarios856. Maar Miglietta draagt naast D. 47,10,7,1 als argumenten hiertegen de redevoering 
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848 Watson, Romanist ideology, p. 63; Santalucia, Diritto e processo, p. 261, nt. 278.  
849 Levy, Kapitalstrafe, p. 346-351 over de poena legis Corneliae en de latere geschiedenis daarvan. Dat 

hier een relegatio bedoeld wordt blijkt uit de parallelgevallen in Coll. 3,3,4 (Hadrianus) en D. 
1,12,1,1/D. 1,12,1,3 (Septimius Severus).  

850 Naast de causa in Gai. Inst. I,53 kan ook geduid worden op Paulus in Coll. 3,2,1 (en PS. 5,23,6): 
modum castigandi et in servorum coercitione pacuit temperari, Buckland, Roman law of slavery, p. 37, 
nt. 5.   

851 Kunkel, Untersuchungen, p. 94-85; Winkel, Accusation publique, p. 289.  
852 Kunkel, Quaestio, p. 73.  
853 Greenidge, Legal procedure, p. 420; Santalucia, Studi, p. 117-118: Cloud, Leges de sicariis, p. 127-139. 
854 Zie p. 116-120.  
855 Kunkel, Untersuchungen, p.66-67: het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat dit een innovatie van 

Sulla is geweest. 
856 Kunkel, Quaestio, p. 49. Ook: Knoch, Sklavenfürsorge, p. 24.   
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van Cicero, Pro Roscio comoedo aan, die handelt over de dood van een slaaf857, alsmede de 
bovengenoemde tekst van Cicero over de Romeinse ridder wiens hand eraf werd gehakt858. In 
beide teksten wordt er niet gerefereerd aan een samenloop tussen de actio legis Aquiliae en de 
vervolging inter sicarios. Miglietta laat echter een kleine ruimte over voor de mogelijkheid 
een vervolging inter sicarios in te stellen, maar voor anderen dan de dominus. In Cicero, 
Brutus 131 wordt gesproken van een accusator de plebe L. Caesulenus, die naarstig op zoek 
was naar een boete (petivisset multam) op grond van een wet, waarschijnlijk voor de dood van 
andermans slaaf859. De gebruikte terminologie suggereert een strafvervolging, althans geen 
actio legis Aquiliae maar een vervolging ex lege Cornelia, met name de woorden ‘boete’ 
(multa)860 en ‘aanklager’ (accusator)861. Maar de tekst lijkt te obscuur om hieraan een 
dergelijk conclusie op te hangen. Hetzelfde geldt voor de redevoeringen Pro Tullio en Pro 
Caecina: hoewel hier duidelijk sprake was van gewelddadig gedode slaven wordt er geen 
vervolging inter sicarios ingesteld, maar handelde het in deze gevallen om een nieuw 
geïntroduceerde actio de hominibus armatis coactisve, en het daaraan gelieerde interdictum 
de vi armata862.  

Ook kunnen we ons afvragen of een slaaf een krenkingsactie ex lege Cornelia kon doen 
instellen, zoals mogelijk uit D. 47,10,7,1 zou kunnen worden afgeleid. Een quaestio 
onderscheidde zich ten opzichte van het legis actio en het formula-proces vooral door de 
mogelijkheid voor elke Romeinse burger om een aanklacht (accusatio) in te stellen, de quivis 
ex populo-clausule. Maar het openstellen van het proces ging verder: tenminste vanaf de lex 
Acilia was het voor socii mogelijk een proces wegens het crimen repetundarum in gang te 
zetten via een procesvertegenwoordiger, een patronus. Dankzij het onderzoek van Pugliese863, 
Schmidlin864 en Mantovani865 weten we dat de quaestio de repetundis van de 2e eeuw v.C. een 
grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de quaestiones perpetuae van de 1e eeuw 
v.C. met het proces voor de recuperatores als tussenstadium866. Een ander groot verschil 
tussen de legis actio/formula-procesgangen en het quaestio-proces is dan dat de quivis ex 
populo-clausule ervoor zorgde dat een procesvertegenwoordiging in het tweede proces zeer 
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857 Panurgus: Miglietta, Servus dolo occisus, p. 93-97, p. 102; duidelijk een formula-proces (Pro Roscio 

comoedo 32): Nörr, Causa mortis, p. 148-149.  
858 Miglietta, Servus dolo occisus, p. 102.  
859 Miglietta, Servus dolo occisus, p. 187-192; p. 191, nt. 249. Ook  Costa, Cicerone giureconsulto I, p. 

158-159; Watson, The law of obligations, p. 246, nt. 6. Mommsen weerspreekt ook dat het hier gaat om 
de actio legis Aquiliae: Strafrecht, p. 826, nt. 4.  

860 Vgl. Paulus D. 50,16,244, ter onderscheid van poena, waartegen geen provocatio ad populum mogelijk 
is: Miglietta, Servus dolo occisus, p. 189-190.  

861 Miglietta, Servus dolo occisus, p. 190.  
862 Een verscherpte versie van de actio legis Aquiliae: Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 46, p. 

35-36, p. 47-50. Zie ook: Greenidge, Legal procedure, p. 551-568; Crawford, The lost and unpublished 
orations, p. 46-50; Lintott, Cicero as evidence, p. 69-73; Frier, Rise, p.197-234.   

863 Pugliese, Iniuria, p. 128-136.   
864 Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 19-43.  
865 Mantovani, Accusa populare, p. 218-227 (Quaestio inter sicarios et de veneficis).   
866 Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 36, p. 37f. Zie echter voor een vroeger bestaan van een 

proces voor de recuperatores Nelson/Manthe, Gai Institutiones III,182-225, p. 244.  
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ongebruikelijk was867. Elke burger kon immers in een divinatio worden aangewezen om de 
aanklacht (accusatio) in te stellen868. De quaestiones ex lege Cornelia de iniuriis nemen een 
bijzondere positie in, omdat hiervoor expliciet is bepaald dat het ius accusandi is gelimiteerd 
tot de belanghebbende partij869, de actio aan de zoon zelf wordt toegekend en niet zijn 
vader870 en er gewag wordt gemaakt van het instellen van de actio via een procurator, die 
daardoor effectief als accusator zou gaan fungeren871, wat ongewoon is in een strafproces872. 
 Het is vervolgens interessant om te bedenken dat slaven op enig moment een  
procurator konden hebben873 en door de procurator van de dominus verdedigd konden 
worden in een strafproces874. De procurator van de slaaf was niet bij machte een actie in te 
stellen875, maar aan de andere kant kon een derde de slaaf wel verdedigen in een publiek 
strafproces, misschien onder de lex Cornelia de iniuriis,  en was een vorm van hoger beroep 
via een procurator blijkbaar wel mogelijk876. Mede op grond van D. 3,3,42,1 meent Pugliese 
dat met de private actio ex lege Cornelia de iniuriis er een publiek-strafrechtelijke quaestio 
kon worden ingesteld877, met een beroep op het bestaan van andere iudicia publica waarvoor 
een dergelijke beperking zou hebben gegolden878: 

Paulus Het Edict 8, D. 3,3,42,1: Ad actionem iniuriarum ex lege Cornelia procurator dari 
potest: nam etsi pro publica utilitate exercetur, privata tamen est. 

������������������������������������������������������������
867 Pugliese, Iniuria, p. 144-145.  
868 Mommsen, Strafrecht, p. 368f.; Kunkel, Quaestio, p. 74-75: de uitzonderingen stammen mogelijk zelfs 

uit het Principaat. 
869 Paulus D. 47,10,6: Botta, Legittimazione, p. 96. De relatie met het crimen repetundarum blijkt 

bijvoorbeeld uit Cicero, Divinatio in Caecilium 64: p. 118 (f.).  
870 Ulpianus D.  47,10,5,6: Pugliese, Iniuria, p. 122-123, p. 151. Voor de actio iniuriarum: D. 44,7,9. 

Misschien (de procurator van een) slaaf; D. 47,10,17,10: Manfredini, Iniuria, p. 226-227. 
871 Paulus D. 3,3,42,1: een procurator ad litem: Angelini, Il ‘Procurator’, p. 175-191. Quintilianus 

(Institutiones oratoriae IV,4,6-7): p. 185-186. Ook: Gai. Inst. IV,84: p. 187, IV,182: p. 180; maar 
Serrao, Il procurator, p. 14, p. 42f.  

872 Pugliese, Iniuria, p. 143-144: ondersteunt het gedeeltelijk privaatrechtelijke karakter van de actio ex 
lege Cornelia de iniuriis (privata tamen est in D. 3,3,42,1). Ook: Völkl, Verfahren, p. 575-577. 

873 D. 3,3,33pr.-1; in elk geval in causae liberales: Buckland, Roman law of slavery, p. 85.   
874 Maecianus De iudiciis publicis, D. 48,1,11; Pugliese, Iniuria, p. 145: ook D. 48,3,2; D. 48,2,17; D. 

48,19,19; en C. 9,2,2.  
875 D. 3,3,33pr.: Buckland, Roman law of slavery, p. 84 , nt. 3; Serrao, Il Procurator, p. 92.   
876 Marcellus D. 49,1,15; Modestinus D. 49,1,18. Noch Serrao, noch Angelini, noch Wirbel behandelt deze 

teksten. Echter: Eisele, Cognitur, p. 180-181 (over D. 49,1,14pr. en de appellatio).  Procurator/cognitor 
in het klassieke recht; Gai. Inst. IV,82-84: Eisele, Cognitur, p. 10-57; Wirbel, Le cognitor, p. 10f., 
Serrao, Il procurator, p. 87, (voor het onderscheid tussen cognitores en procuratores als 
procesvertegenwoordigers: Fragmenta Vaticana 318; ook: Eisele, Cognitur, p. 89-101; Serrao, Il 
procurator, p. 42-46); Greenidge, Legal procedure, p. 146, p. 251, p. 475 (vergelijking met de 
patronus) Kaser, Zivilproze�recht, p. 152-154; Levy, Anklägervergehen, p. 398. Mommsen wijst op 
Divinatio in Caecilium 11, waarin Cicero zichzelf als een cognitor aanduidt: Strafrecht, p. 367, nt. 3,   
p. 724, nt. 3; D. 3,3,42,1 (procurator als aanklager in de lex Cornelia de iniuriis, vergelijking met 
crimen repetundarum, Mommsen spreekt van een ‘quasimagistratische Gemeindevertretung’ op p. 192-
193 en p. 368 (nt. 2: ook: Wirbel, Le cognitor, p. 25 (-26), nt.2). Recent: Briguglio, Procurator, 46-269 
met betrekking tot de toe-eigening door potestati subiecti middels een procurator en Miceli, 
Rappresentanza, p. 105-128, p. 219-232 met een overzicht van de discussie over de classiciteit van de 
procurator ad litem. 

877 Pugliese, Iniuria, p. 117f., p. 120: D. 48,2,12,4 (reum recipere); p. 122; Hagemann, Iniuria, p. 63.   
878 Pugliese, Iniuria, p. 128f. Crimen repetundarum: p. 133f.  



MENSENRECHTEN IN HET ROMEINSE RECHT? 

 126

Op grond van de Lex Cornelia kan voor de krenkingsactie een vertegenwoordiger benoemd 
worden; want hoewel zij wordt ingesteld in het openbaar belang, is zij niettemin een 
privaatrechtelijke actie.   

Dan blijft de vraag of het instellen van de actio ex lege Cornelia de iniuriis per procurator 
door een slaaf de ‘private weg’ volgt, dat wil zeggen, niet is toegestaan volgens D. 3,3,33pr. 
of misschien een uitzondering op deze regel is879, dan wel de ‘publieke weg’ neemt in 
eenzelfde structuur als het crimen repetundarum880. We hoeven hierbij niet per se aan een 
quaestio de iniuriis te denken, maar meer aan een bepaalde vorm van coercitio881 of een op 
een boete gericht proces voor de recuperatores882. De bronnen geven ons hier op het eerste 
gezicht geen uitsluitsel over.  

Triumvir capitalis/ praefectus urbi 

Een proces vanwege een gedode of gekrenkte slaaf zou waarschijnlijk niet in de eerste plaats 
in een quaestio hebben plaatsgevonden. Naast een actio legis Aquiliae van de meester zou de 
instantie die zich hier vooral mee bezighield, bijvoorbeeld bij slaven van wie de meester niet 
achterhaald kon worden, de tresviri capitales zijn geweest. Hoewel Kunkel883 en Cascione884 
van mening verschillen over de omvang van de procedure voor de tresviri capitales zelf, 
lijken ze eensgezind over een zekere mate van initiatief tot vervolging dat de magistraat kon 
nemen, althans voor 82 v.C. Zij baseren zich hiervoor onder meer op dezelfde tekst van 
Plautus waarin sprake is van wat later de term voor de openbare aanklacht in de quaestio zou 
worden, nomen alicuius deferre885. Volgens Kunkel zou er vervolgens een aparte procedure 
over de schuld of onschuld van de verdachte plaatsvinden886, waar Cascione meent dat de 
tresviri slechts ofwel een proces voorbereiden887 dan wel direct overgaan tot het straffen van 
de slaaf888. Cruciaal voor het vaststellen van het initiatief van de tresviri capitales is de 
getuigenis in Cicero, Pro Cluentio 37-39, tegelijkertijd de meest uitgebreide bron met 
betrekking tot de procedure voor de tresviri capitales.  Op het aangeven van zijn vrijgelaten 
slaaf en enkele vrienden wordt de verdachte van de moord op Asuvius voor de triumvir Q. 
Manlius geleid. Vervolgens lijkt de triumvir verscheidene proceshandelingen uit te voeren, 
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879 D. 3,3,42,1;  mits pro publica utilitate: Völkl, Verfahren, p. 572-577, alsmede de context waarin Lenel 

(Palingenesia, col. 977-978, no. 167) D. 3,3,42,1 plaatst. Over de tegenstelling utilitas publica-utilitas 
privata: Steinwenter, Utilitas publica, p. 84-100; Von Lübtow, Injurienrecht, p. 159; Ankum, Utilitatis 
causa receptum, p. 3-4;  Honsell, Gemeinwohl, p. 102-105. 

880 Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 29-36; Hagemann, Iniuria, p. 63.  In de lex Acilia: 
bijvoorbeeld Pugliese, Iniuria, p. 132; Völkl, Verfahren, p. 576.  

881 Zie bv. Bruns, Popularklagen, p. 313, nt. 6; Kunkel, Untersuchungen, p. 51f., p. 130f; Mommsen, 
Popularklagen, p. 378; Völkl, Verfolgung, p. 217-228, waarbij aangetekend zij dat onder de lex 
Cornelia de iniuriis slaven hun vrijheid konden verkrijgen door indicia (D. 47,10,5,11) net als onder de 
lex Cornelia de sicariis et veneficis: Bruns, Popularklagen, p. 325.  

882 In de zin van Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, p. 71-79.  
883 Kunkel, Untersuchungen, p. 93-94.  
884 Cascione, Tresviri capitales, p. 85f., p. 157f. 
885 Aulularia 416: Kunkel, Untersuchungen, p. 93; Cascione, Tresviri capitales, p. 92-92, p. 159-160.  
886 Kunkel, Untersuchungen, p. 94.  
887 Voor de comitia centuriata, dan wel de praetor urbanus: Cascione, Tresviri capitales, p. 157-160.  
888 Bij burgers van een lagere rang, dan wel slaven: Cascione, Tresviri capitales, p. 164.  
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zoals het horen van getuigen889, maar belangrijker, bij het blijken van zijn onschuld wordt de 
verdachte van het uitlokken van de moord, Oppianicus, vrijgelaten890. Het is spijtig dat er 
geen bron is op grond waarvan een conclusie getrokken kan worden over het bestaan van een 
dergelijke procedure wegens het doden of krenken van een slaaf.      

Hoewel het procesinitiatief van de tresviri capitales betwijfeld kan worden, is het vrijwel 
zeker dat de praefectus urbi zonder voorafgaande aanklacht mensen kon vervolgen891. Dit zou 
in elk geval de straf van de wilde beesten, castratie en prostitutie van de slaaf door zijn eigen 
meester gelden: noch van de slaaf, noch van de meester ligt hier een initiatief tot een cognitio 
in de rede892. Mogelijk geldt dit evenzeer de dood of krenking van andermans slaaf; het lijkt 
in elk geval vreemd dat de strafvervolging van een meester eerder mogelijk zou zijn geweest 
dan de strafvervolging van een vreemde, wat volgt uit Mommsen en Santalucia, 
niettegenstaande de mogelijkheid voor de dominus een actio legis Aquiliae in te stellen. Uit 
twee teksten van Seneca uit de 1e eeuw AD blijkt dat een ambt een beschermingsfunctie voor 
slaven ten opzichte van hun meesters zou hebben gehad893. Hoewel een competentie van de 
praetor urbanus niet geheel kan worden uitgesloten, lijken de bronnen in de richting te wijzen 
van de praefectus urbi, mogelijk na Tiberius of Claudius894. Een quaestio lijkt in ieder geval 
onwaarschijnlijk, en gezien de ingrepen van de keizer in het geval van de mishandeling van 
slaven zou een competentie door of namens deze keizer in de rede liggen. Als deze teksten 
bovendien niet op zichzelf staan, maar de echte werkzaamheden van de praefectus urbi 
reflecteren, dan lijkt de verklaring van Griffin voor het ontstaan van een dergelijke provincia 
het meest voor de hand liggend: vanaf Augustus was de praefectus urbi aangesteld om de 
orde in Rome te bewaken, en in die hoedanigheid kwam hij tot kennisname van misdragingen 
tegenover slaven. Aangezien er geen duidelijke straf voor meesters bestond, die hun slaven 
mishandelden, kon de praefectus urbi deze slaven horen, zonder zijn boekje te buiten te 
gaan895.  
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889 Costa, Cicerone giureconsulto II, p. 134, nt. 4; Kunkel, Untersuchungen, p. 72; Cascione, Tresviri 

capitales, p. 159.  
890 Cascione, Tresviri capitales, p. 159. Volgens Cicero is hij omgekocht: pecuniam ab eo accipit causam 

et susceptam et tam manifestam relinquit. De daadwerkelijke moordenaar Avilius is van een lage stand 
(perdita nequitia et summa egestate), die in de procedure als getuige optrad tegen Oppianicus, een man 
van aanmerkelijk hogere rang.  

891 Bijv. Mommsen, Strafrecht, p. 273; Del Prete, Responsabilità, p. 182; Robinson, Ancient Rome, p. 188-
191; Santalucia, Diritto e processo, p. 222f., p. 242.    

892 Een delatio van de daad door de slaaf tegen zijn meester werd vanaf Hadrianus in elk geval niet als 
accusatio gezien: Buckland, Roman law of slavery, p. 85.   

893 De clementia I,18 (op p. 65-66);  De beneficiis III,22 (op p. 73-74): Nippel, Aufruhr, p. 165-166 (nt. 
50). Meer als de functies van de proconsul en de praefectus urbi analoog worden opgevat, bv. Plinius, 
Epistula 10,74.   

894 Mommsen, Staatsrecht II.2, p. 1064-1065: de concurrentie tussen de praetor urbanus en de praefectus 
urbi in het vroege Principaat zou in de eerste plaats worden opgelost door praeventio; de competentie 
ligt bij de magistraat waar de zaak als eerste aanhangig is gemaakt. Mommsen suggereert bovendien dat 
er bepaalde scheiding zou bestaan tussen capitale (praefectus urbi) en niet-capitale (praetor urbanus) 
zaken.   

895 Griffin, Seneca, p. 270.  
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Bij het aannemen van een bepaalde competentie van de praefectus urbi inzake slaven passen 
toch een aantal kanttekeningen: zoals hierboven aangegeven bestaat er bijvoorbeeld de 
mogelijkheid dat de tresviri capitales zich op eenzelfde manier met de openbare orde 
bezighielden. Het zou kunnen dat de provincia van de praefectus urbi niet op een natuurlijke 
wijze is ontstaan, maar is overgenomen van de tresviri, dit misschien inclusief een 
bevoegdheid tot ingrijpen in het geval van misdragingen tegenover slaven. Daarbij komt dat 
de krenking van slaven door derden, dan wel hun meesters, vanaf Claudius in het publieke 
strafrecht gesanctioneerd zou zijn geweest. Een aanwijzing dat de doodslag van een slaaf door 
een derde reeds in de Republiek onder deze wet viel, is het commentaar van Ulpianus in Coll. 
1,3,2, met de opmerking dat als een meester voor een gedraging strafbaar is geweest, dit toch 
a fortiori voor een derde zou hebben moeten gegolden.      
 Gezien de gelijkstelling door Ulpianus van de iurisdictiones van de praefectus urbi en 
de proconsul/praeses provinciae896 kan bovendien de vraag gesteld worden of dit de 
aanleiding geweest zou zijn voor het verbinden van de praefectus urbi en de tempelvlucht in 
D. 1,12,1, en dat derhalve v��r Ulpianus de competentie van de praefectus urbi zou hebben 
verschild van die van de diverse provinciale magistraten. Verreikend zijn in dit verband de 
hypotheses van Van Meurs en Raber897. Deze auteurs stellen respectievelijk dat er een 
verband bestaat tussen de actio iniuriarum en de procedure in het rescript van Antoninus Pius 
in Gai. Inst.  I,53, en dat voor de praetor in verschillende teksten het ambt van de praefectus 
urbi gelezen moet worden. Dit zou een mate van rechtsbescherming voor slaven impliceren 
die tot het aannemen van een mogelijke voorloper van de mensenrechtenidee in het klassieke 
Romeinse recht zou leiden. Het bestaan van een dergelijke procedure lijkt, afgezien van 
mogelijk D. 47,10,15,35, door de bronnen niet te worden ondersteund.   
 Interessant tenslotte zijn de grenzen aan het bestraffen van de slaaf, zoals de rol en de 
reikwijdte van de huistucht898: in hoeverre wordt er een quasi-rechterlijk oordeel geëist van de 
pater familias bij een misdraging van een slaaf? De vraag is minder buitensporig dan zij lijkt, 
Mommsen duidt op een aantal teksten waarin toch sprake zou kunnen zijn van een 
concurrentie tussen strafvervolging en huistucht899, inclusief de sine causa in Gaius 
Institutiones I,53900. Ook magistraten lijken geen volledige vrijheid gehad te hebben in het 
bestraffen van de slaaf, zoals we in een eerder hoofdstuk hebben gezien: de vraag hier is ook 
mede op grond van D. 47,10,15,35, of een dergelijke grens slechts door of in het belang van 
de meester gesteld zou worden.     

De slaaf zelf? 

Volgens Buckland waren er slechts drie aanleidingen om een slaaf een bepaalde 
rechtsbescherming te geven: vrijlating, castratie en de klacht van een slaaf wegens een wrede 
behandeling door zijn meester901. In elk van de drie gevallen zou de klacht in eerste instantie 
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896 Zie p. 93; D. 1,16,7,2:  Mantovani, Bonus praeses, p. 244-245; Schiller, Praefects, p. 73-74.   
897 Zie p. 78.  
898 Zie hierover bv. Saller, Roman family, p. 133-152.  
899 Mommsen, Strafrecht, p. 616-617, p. 617 nt. 1: D. 45,1,96: D. 30,53,3: en D. 29,5,6,3. 
900 Griffin, Seneca, p. 268-269.  
901 Buckland, Roman law of slavery, p. 38, nt. 2.  
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tegen de meester zijn gericht, en de klacht was dan ook geen aanklacht (accusatio) zoals blijkt 
uit de door Ulpianus beschreven procedure in D. 1,12,1902.� Wreedheid en andere vormen van 
krenking zoals prostitutie vallen onder D. 1,12,1,1 en. D 1,12,1,8903. De praefectus urbi hoort 
de slaaf, die eerbiedig een uiteenzetting gaf over de mishandeling.�Duidelijk is�een bepaalde 
relatie met de tempelvlucht genoemd in Seneca, De clementia I,18, Plinius, Epistula 10,74 en 
Gai. Inst. I,53, alsmede de uitzonderingen hierop, met name het crimen laesio maiestatis904, in 
het kader waarvan het wel aan slaven was toegestaan een aanklacht (accusatio) tegen hun eigen 
meester in te stellen. Hoe lastig het ook is de procedure in D. 1,12,1 te kwalificeren905, 
uiteindelijk zegt deze ons weinig over een werkelijke bescherming in het Romeinse recht van de 
slaaf, tenzij deze bescherming overtuigend gekoppeld kan worden aan een bepaalde vorm van 
toegang tot dit recht. Analoog aan de limiteringen van Macer in D. 48,2,8 kan op grond van D. 
1,12,1,8 worden vastgesteld dat het ius accusandi in principe niet aan slaven toekwam ten 
opzichte van hun meesters: buiten de verhouding meester-slaaf zijn er echter aanwijzingen dat 
bescherming in het strafrecht niet exclusief gekoppeld was aan het Romeinse burgerschap. 
Aansluiting zou wellicht gezocht kunnen worden bij de positie van vrije niet-burgers, voor wie 
bescherming in het publieke strafrecht ofwel via derden, ofwel ex officio verwerkelijkt werd.  

Vanaf de 2e eeuw v.C. was het socii toegestaan een delatio in te dienen906: volgens Buckland 
gold op een gegeven moment hetzelfde voor slaven907. De redenering spitst zich toe op fiscale 
zaken, met name908:  

Callistratus De rechten van de fiscus II, D. 49,14,2,6: Imperator noster Severus Augustus 
constituit, ne servi delatores dominorum audiantur, sed ut poena coerceantur: libertos quoque 
causae mandatores contra patronos a praesidibus provinciarum poenae plectendos. 

Onze verheven Keizer Septimius Severus heeft verordend dat slaven die hun meester 
aanbrengen niet moeten worden verhoord, maar gestraft moeten worden. Ook vrijgelatenen die 
opdracht geven tot een zaak tegen hun beschermheer moeten door provincie-gouverneurs 
worden gestraft.  

Septimius Severus bepaalt hierin dat slaven die hun meesters aanbrengen niet gehoord, maar 
gestraft worden909.�Buckland neemt aan dat buiten het fiscale proces deze nominis delatio, een 
aanklacht in de zin van het mondeling aanbrengen van de mogelijke dader, van een slaaf niet 
strafbaar was910. Het is niet waarschijnlijk dat slaven vervolgens de daadwerkelijke, formele 
������������������������������������������������������������
902 D. 1,12,1,8:  sic accipiemus non accusantes dominos hoc enim nequaquam servo permittendum est nisi 

ex causis receptis. Robinson, Slaves and the criminal law, p. 222, met een bespreking van de procedure 
in Griffin, Seneca, p. 269f. en Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 47f.  

903 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 81f. voor een definitie van saevitia.  
904 D. 48,4,7,2: Buckland, Roman law of slavery, p. 86, nt. 7.  
905 Gamauf, Ad statuam licet confugere, p. 118f. voor een bespreking van mogelijke achtergronden van de 

procedure en het rescript van Antoninus Pius.  
906 Bv. Kunkel, Quaestio, p. 75. De delatio leidt zowel de cognitio als de quaestio in. Zie ook Levy, 

Anklägervergehen, p.  390-393, p. 409-410 . 
907 Buckland, Roman law of slavery, p. 85.  
908 Een handleiding voor de magistraat in de cognitio: Bonini, Callistrato, p. 30.  
909 Buckland, Roman law of slavery, p. 85-86. Anders: Mommsen, Strafrecht, p. 879.  
910 Op grond van D. 34,1,9 en D. 37,14,5pr.; Buckland, Roman law of slavery, p. 86, nt. 2. Ook: Codex 

Theodosianus 9,5,1; 9,7,2; 9,16,1; en 10,10,1 en 2. De gelding is discutabel, zie bv. Puliatti, De iure 
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aanklacht (accusatio) in konden stellen; ditzelfde geldt voor socii, die vanaf de lex Acilia een 
accusator konden aanzoeken, en voor vrouwen, heel misschien en waarschijnlijk in beperkte 
mate met uitzondering van bepaalde crimina911. Er is dan een mogelijkheid dat, waar binnen 
het publieke strafrecht een algemene regeling met betrekking tot de capaciteit tot het instellen 
van de accusatio bestond912, deze regeling misschien niet alleen afweek van het edictum de 
postulando, maar ook van de capaciteit tot het doen van een nominis delatio. De moeilijkheid 
hierbij is, dat de nominis delator/delatio in de juridische teksten vaak synoniem gebruikt 
wordt met de accusator/accusatio913, en het is bovendien niet onwaarschijnlijk, dat juist met 
betrekking tot de nominis delatio er verschillen zouden hebben bestaan per crimen. Uit D. 
37,14,1 blijkt, dat vrijgelatenen aansprakelijk waren voor onder meer het maken van 
chicaneuze aanklachten. Juist in dit laatste begrip zien we, tezamen met de praevaricatio914, 
het duidelijkst een onderscheid tussen het reguliere of binnen de ordo instellen van een 
accusatio waarbij de straf de infamia is, en de procedure extra ordinem met een straf die 
afhing van het crimen, maar ook van de persoon van de klager915. Er lijken dan geen 
aanwijzingen zijn dat een delatio van slaven met betrekking tot derden ook automatisch 
strafbaar was, zoals de valse delatio strafbaar voor vrijen was al middels een SC Cottianum 
van 20 AD916. Volgens Fanizza is dit SC Cottianum gerelateerd aan het SC Cottianum in D. 
48,2,12,3917. Dit zou dan betekenen dat het slaven al in de Republiek toegestaan was een 
delatio te maken, mits niet vals dan wel niet gericht tegen de meester, en bovendien dat dit 
gedurende het Principaat mogelijk is geweest. Maar los van de vraag in hoeverre het kunnen 
indienen van een nominis delatio werkelijk gelijk te stellen valt met het zonder meer 
verkrijgen van toegang tot een bepaalde rechtsgang valt dit op grond van de bronnen niet met 
zekerheid vast te stellen. We moeten dus concluderen dat slaven alleen een indirecte toegang 
tot het publieke strafrecht hebben gehad, dat wil zeggen, via de meester, maar mogelijk ook 
door het uitoefenen van een ex officio-bevoegdheid van een magistraat.  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
fisci, p. 306-312 (bibiografie over D. 49,14,2,6: p. 310-311, nt. 90). Slaven konden wel zeker fungeren 
als aangever (index) in andere crimina: Schumacher, Servus index, p. 180-188; Knoch, Sklavenfürsorge, 
p. 218-225.   

911 Robinson, Slaves and the criminal law, p. 240-243. Capaciteit van vrouwen en socii een nominis delatio 
te maken: Kunkel, Quaestio, p. 74-75. Volgens Kunkel stammen persoonlijke uitsluitingsgronden van 
burgers uit het Principaat.  

912 Wlassak, Römische Processgesetze I, p. 181f.; H.F. Hitzig, Crimen, RE IV, 1714 (1901).  
913 Door de lex Iulia iudiciorum publicorum: Mommsen, Strafrecht, p. 389; Camiñas, Delator, p. 10.  
914 Want gericht op de nominis delator: Levy, Anklägervergehen, p. 396.  
915 PS. 1,5,2; D. 48,16,3: Levy, Anklägervergehen, p. 380-392, in het bijzonder p. 388-389: D. 47,2,93; D. 

47,10,43; en PS. 5,4,11.  
916 Buckland, Roman law of slavery, p. 86, nt. 1: Coll. 8,7,2-3. Of al vanaf de lex Acilia: Levy, 

Anklägervergehen, p.  384.  
917 Fanizza, Giuristi, p. 58-62 
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IV. Vrije niet-burgers en slaven in het recht en bij de Romeinse Stoa 

a. Ius naturale/ius gentium/ius civile 

Tot nog toe is er sprake geweest van enige vormen van bescherming in het Romeinse privaat- 
en publiekrecht voor vrije niet-burgers en slaven. Hiermee is geenszins beweerd dat het bij 
deze vormen van rechtsbescherming zou gaan om een voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee, of überhaupt een min of meer structurele tendens in het Romeinse recht 
zelf. Toch zou dit met enige voorzichtigheid zowel gesteld als onderzocht kunnen worden. 
Volgens Oestreich, namelijk, is de (Romeinse) Stoa reeds vanaf de late middeleeuwen door 
verscheidene politieke schrijvers -Vázquez918, Lipsius, Locke- gebruikt om de eerste moderne 
ideeën van natuurlijke, grond-, dan wel mensenrechten vorm te geven919. Kernbegrippen 
lijken een natuurrecht, gelieerd aan of gebaseerd op een principe van zelfverdediging, 
bepaalde natuurlijke rechten en een aan de menselijke, rationele natuur eigen vrijheid en 
gelijkheid. Als gevolg hiervan kon de slavernij als tegennatuurrechtelijk worden gezien, en de 
macht van een heerser gelimiteerd worden en beschouwd als door het volk gegeven920. De 
antieke Stoa zou, als een op de menselijke rationaliteit gebaseerde plichtenleer, hiervoor als 
basis genomen zijn921. De juridische component van de moderne natuurlijke, grond- dan wel 
mensenrechtenidee specifiek gebaseerd op de antieke Stoa vinden we dan voor het eerst bij 
Grotius. Hij zou de Stoïsche leer van natuurlijke rechten hebben ingepast in een moderne 
theorie van burgerrechten en enigszins beperkte staatsmacht922.  

Voor ons van groter belang is dat dit niet alleen gebeurde op basis van filosofische teksten uit 
de Oudheid, maar ook op basis van werken van klassieke Romeinse juristen: dit blijkt 
mogelijk uit de driedeling ius naturale/ius gentium/ius civile die Grotius in De iure belli ac 
pacis hanteert923 en uit bepaalde teksten in dit werk, waarin verwezen wordt naar Romeinse 
juristen en rechtsfiguren924. Als zodanig lijkt er enige aanleiding te zijn om voor een mogelijk 
precedent van deze moderne mensenrechtenidee niet alleen te kijken naar de betreffende 
filosofische, Stoïsche teksten, maar ook naar de werken van de klassieke Romeinse juristen.  
Grotius lijkt namelijk een band te veronderstellen tussen beide tradities, en wel in een aantal 

������������������������������������������������������������
918 Zie bv. Van Nifterik, Vorst tussen volk en wet, p. 41-77.  
919 Oestreich, Geschichte, p. 34-36.  
920 Oestreich, Geschichte, p. 34-35.  
921 Oestreich, Geschichte, p. 35.  
922 Pohlenz, Die Stoa I, p. 471; Oestreich, Geschichte, p. 38; Tuck, Natural rights theories, p. 78-81.  
923 Straumann, Hugo Grotius und die Antike, p. 131-132. In Prolegomena 6-10 lijkt Grotius sterk te 

refereren aan de tweedeling van Gaius in D. 1,1,9: impliciet, Blom/Winkel, Introduction, p. 7-8. Zie ook 
I,I,I,10-14 (Quid bellum, quid ius?), met verwijzingen naar individuele juristen (10,4) en de Iuris 
Romani libri (11,1).  

924 Oestreich (Geschichte, p. 38) verwijst naar De iure belli ac pacis II,X,II,1 (De obligatione quae ex 
dominio oritur): introducta autem sunt dominia ad servandam aequalitatem in eo scilicet, ut cuiusque 
suum haberet, waarin enigszins een referentie naar Ulpianus’ definitie van gerechtigheid valt in te lezen 
(D 1,1,10), maar niet in de Editio Maior en Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 679. Van 
belang lijkt ook het vervolg van de tekst van Grotius (II,X,II,2), waarin als uitwerking van dit principe 
(est huius dicti tanta aequitas, ut multa hinc definiant Iurisconsulti extra legum praescripta, semper ad 
ipsam aequitatem, ut evidentissimam, provocantes) teksten van een aantal met naam genoemde juristen, 
Papinianus, Ulpianus, Tryphoninus, worden aangehaald.     
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cruciale gedachten die ten grondslag zouden liggen aan zijn bijdrage in de ontwikkeling van 
de moderne mensenrechtenidee, zoals boven reeds is aangegeven925. Bovendien speelt mee, 
dat in de tot nog toe behandelde rechtshistorische literatuur met betrekking tot het Romeinse 
recht in een algemene of bijzondere, positieve of negatieve zin ook verwezen wordt naar de 
Stoa als eventuele achtergrond van een bepaalde rechtsfiguur of juridische gedachte. Concreet 
kan in de eerste plaats al gerefereerd worden aan al eerder genoemde zaken, zoals de 
Constitutio Antoniniana, humanitas, de actio iniuriarum en de driedeling ius naturale/ius 
gentium/ius civile. De vraag is dan uiteindelijk of de juridisch-filosofische constructie van 
Grotius, of meer algemeen van de juridisch humanisten, werkelijk reeds aanwezig was in het 
klassieke Romeinse recht, dan wel of hier sprake is van een zogenaamde invented tradition. 
Het beantwoorden van deze vraag is geen eenvoudige opgave. Vele problemen staan aan een 
eenduidige, begrijpelijke methode van onderzoek in de weg. Omdat de driedeling ius 
naturale/ius gentium/ius civile zo duidelijk aanwezig is zowel in Grotius als de 
rechtshistorische literatuur lijkt de driedeling een goed startpunt voor de bespreking van deze 
problematiek.    

Er is steeds in algemene zin gesproken van ‘de Stoa’: om een gedeelde geschiedenis tussen de 
Romeinse Stoa en het klassieke Romeinse recht te onderzoeken is het mogelijk verstandig 
kort de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de filosofische stroming in de Oudheid 
te schetsen. De ��� (�������) dankt haar naam aan een geschilderde zuilengang in Athene: 
hier placht een groep rondom Zeno van Citium, de grondlegger van de stroming, aan het eind 
van de 4e en het begin van de 3e eeuw v.C. samen te komen926. De aldus ontwikkelde 
stroming kende een zekere affiniteit met de cynische tak van de filosofie door de nadruk op 
het afwijzen van wereldlijke instituties, bijvoorbeeld in Zeno’s Politeia927. In de loop der tijd 
is deze door enkele leidende figuren, zoals Chrysippus (3e eeuw v.C.)928 en Panaetius (2e 
eeuw v.C.)929, tot een autonome stroming in de filosofie van de Oudheid gemaakt. Dit 
impliceert dat een zekere kern ervan onveranderd is gebleven: Wat betreft de ethische kant 
van de Stoa kan deze kern worden aangeduid als het definiëren van de menselijke 
�������‘doel’) als �����������	������	�����
���’leven in overeenstemming met de 
natuur’930. Nu is het woord �	�����‘natuur’) op zich al een problematische term931, maar in de 
Stoa wordt deze zelfs tweeledig gebruikt: als ‘de natuur in het algemeen’, en duidende op de 
menselijke ‘natuur’ specifiek932. Bovendien lijkt �	��� in beide betekenissen in een bepaalde 

������������������������������������������������������������
925 Zie p. 23-27: Vgl. Bv. Pohlenz, Die Stoa I, p. 471; Pohlenz, Die Stoa II, p. 229.  
926 Pohlenz, Die Stoa I, p. 24; Sandbach, The Stoics, p. 20.  
927 Pohlenz, Die Stoa I, p. 23; Sandbach, The Stoics, p. 24-26.  
928 Pohlenz, Die Stoa I, p. 28-30; Sandbach, The Stoics, p. 112-115.  
929 Pohlenz, Die Stoa I, p. 191-207; Sandbach, The Stoics, p. 123-129.  
930 Pohlenz, Die Stoa I, p. 112-118; Sandbach, The Stoics, p. 31-38: de bronnen voor de Stoische ethiek 

zijn met name Diogenes Laertius VII en Cicero, De finibus III. De formulering ‘leven in 
overeenstemming met de natuur’ is van Chrysippus als weergegeven door Arius Didymus in Stobaeus, 
Eclogae II (,7), de derde grote bron voor de ethiek van de Stoa: Pohlenz, Die Stoa I, p. 118; Sandbach, 
The Stoics, p. 53-59.  

931 Zie bv. Pohlenz, Die Stoa I, p. 119; Sandbach, The Stoics, p. 31-32.  
932 Pohlenz, Die Stoa I, p. 118-119; Sandbach, The Stoics, p. 32.  
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relatie te staan tot het begrip �������de ‘rede’, specifiek voor de menselijke �	���933��Kort 
door de bocht kan het ethische systeem van de Stoa, geconstrueerd op grond van het principe 
‘leven in overeenstemming met de natuur’ in abstracte zin worden gekarakteriseerd als het in 
overeenstemming brengen van de menselijke ������met de ‘algemene’ �	����   

Deze karakterisering is om twee redenen van belang: de praktische, als het ware in het 
dagelijks leven toepasbare consequenties die binnen de stroming zelf eruit getrokken zijn, en 
de ‘receptie’ van deze constructie in het Rome van de late Republiek. Er is mogelijk een grote 
rol van de filosoof Panaetius van Rhodos in beide ontwikkelingen. Een duidelijk vroeg 
raakvlak tussen de Romeinse republikeinse elite en de verschillende stromingen in de Griekse 
Hellenistische filosofie zou de komst van de hoofden van de drie grote Atheense scholen naar 
Rome in 155 v.C. zijn geweest934. Vanaf dit moment zien we dat de Stoa in het bijzonder in 
Rome en vogue is: Panaetius zelf heeft een zekere band met een politiek leider als Scipio 
Aemilianus gehad935, en een mogelijke uitwerking van zijn denkbeelden zou waarneembaar 
kunnen zijn bij Tiberius Gracchus936 en wat later Cicero, wiens De officiis gezien kan worden 
als een Romeinse bewerking van Panaetius’ �����������������������Ook verschillende 
Republikeinse juristen als Quintus Mucius Scaevola augur, Quintus Mucius Scaevola 
pontifex, Quintus Aelius Tubero en Publius Rutilius Rufus zouden in een bepaalde mate de 
Stoïsche leer938 gebruikt kunnen hebben in hun juridische methode939. Zeker niet minder 
omstreden is of deze juristen dan ook in hun inhoudelijke rechtsopvattingen de Stoa kunnen 
hebben laten doorklinken. In dit verband is een veel aangehaald fenomeen de zogenaamde 
partus ancillae-discussie. Kort gezegd houdt deze de vraag in of het kind van een slavin aan 
de vruchtgebruiker toekomt, dat wil zeggen, als een vrucht of als een mens gezien moet 
worden. Verschillende auteurs wijzen erop dat de discussie in De finibus I,12 en De officiis 
I,22 lijkt overeen te komen met wat ons uit de rechtsontwikkeling hierover is overgeleverd940. 
De Stoïsche opvatting, althans de opvatting van Brutus, zou hebben geprevaleerd:  

Ulpianus Op Sabinus 17, D. 7,1,68pr.: Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarium pertineret: 
sed bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere: neque enim in fructu hominis 
homo esse potest. Hac ratione nec usum fructum in eo fructuarius habebit. Quid tamen si fuerit 
etiam partus usus fructus relictus, an habeat in eo usum fructum? Et cum possit partus legari, 
poterit et usus fructus eius. 

������������������������������������������������������������
933 Van Straaten, Panétius, p. 139-144; Pohlenz, Die Stoa I, p. 118; Sandbach, The Stoics, p. 33-34. Ook�

������heeft een algemene en een bijzondere betekenis, de laatstgenoemde als uniek aan de mens, de 
eerstgenoemde als een ‘goddelijke wil’ eigen aan de �	����in algemene zin.  

934 Pohlenz, Die Stoa I, p. 259: Griffin, Philosophy, politics and politicians, p. 2-5.: waaronder Panaetius’  
leraar, en hoofd van de Stoa, Diogenes van Babylon.   

935 Van Straaten, Panétius, p. 10-16; Pohlenz, Die Stoa I, p. 261; Astin, Scipio Aemilianus, p. 296-299.     
936 Pohlenz, Die Stoa I, p. 261; hierover kritisch Griffin, Philosophy, politics and politicians, p. 25-28.  
937 ‘over zedelijke plichten’. Van Straaten, Panétius, p. 29-33; Ferrary, Philhéllenisme et impérialisme, p. 

395.  
938 Bv. Voigt, Ius naturale I, p. 252-255. Hoe precies is omstreden: zie bv. Stroux, Summum ius summa 

iniuria, p. 35-36 voor de retorica; Miquel, Stoische Logik, p. 90-118  voor de logica.   
939 Pohlenz, Die Stoa I, p. 261-263; Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 39.  
940 Schulz, Prinzipien, p. 147-148 (‘griechischen Humanitätsphilosophie’); Behrends, Prinzipat und 

Sklavenrecht, p. 73-85; Waldstein, Entscheidungsgrundlagen, p. 50-51; Kaser, Ius gentium, p. 79-80: 
ook D 22,1,28,1 en  Just. Inst. II,1,37; Knoch, Sklavenfürsoge, p. 22-24.   
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Het is een oude strijdvraag geweest of het kind van een slavin aan de vruchtgebruiker toekomt. 
Maar de opvatting van Brutus heeft de overhand gekregen dat de regels van het vruchtgebruik 
daarop niet van toepassing zijn: een mens kan immers niet als opbrengst van een ander mens 
beschouwd worden. Om die redden zal de vruchtgebruiker dan ook niet het vruchtgebruik 
daarvan hebben. Wat echter, indien ook het vruchtgebruik op eventuele kinderen is nagelaten: 
heeft hij daar dan wel het vruchtgebruik van? Omdat eventuele kinderen kunnen worden 
gelegateerd, zal ook een vruchtgebruik ervan mogelijk zijn.      

Een meer algemeen doorklinken van Stoïsche opvattingen bij de republikeinse juristen is 
vooralsnog problematisch. Bovendien heeft het er alle schijn van, dat een dergelijke 
filosofische invloed op de klassieke Romeinse rechtsopvatting in eerste instantie van korte 
duur zou zijn geweest941.  

Sommige auteurs schrijven dat een tweede raakvlak tussen de Stoa en het klassieke Romeinse 
recht te vinden is in de loop van het Principaat. Onder juristen, mogelijk vanaf Servius 
Sulpicius Rufus, heeft zich een discussie voorgedaan over de mogelijkheid van het bestaan 
van een debitum naturale van de meester aan zijn slaaf942. De eerste jurist die deze vraag 
nawijsbaar positief beantwoord heeft, is Javolenus943:  

Javolenus Uit het nagelaten werk van Labeo944 II, D. 35,1,40,3: Dominus servo aureos quinque 
eius legaverat: ‘Heres meus Sticho servo meo, quem testamento liberum esse iussi, aureos 
quinque, quos in tabulis debeo, dato’. Nihil servo legatum esse Namusa Servium respondisse 
scribit, quia dominus servo nihil debere potuisset: ego puto secundum mentem testatoris 
naturale magis quam civile debitum spectandum esse, et eo iure utimur. 

Een meester had zijn slaaf vijf goudstukken aldus gelegateerd; ‘Mijn erfgenaam moet aan mijn 
slaaf Stichus van wie ik in mijn testament heb bepaald dat hij vrij zal zijn, de vijf goudstukken 
geven die ik hem volgens de boeken schuldig ben.’ Namusa schrijft dat het advies van Servius 
luidde: aan de slaaf was niets vermaakt, omdat de meester zijn slaaf niets schuldig had kunnen 
zijn. Mijn mening is dat overeenkomstig de bedoeling van de erflater eerder een natuurlijke 
schuld moet worden aangenomen dan een schuld naar het ius civile en dit is het recht dat wij 
toepassen.  

Dit is van belang, omdat enige tijd daarvoor de filosoof Seneca zich expliciet met deze 
problematiek lijkt te hebben beziggehouden, in het werk De beneficiis (III,18,1-III,22,1). 
Seneca kwam daarin tot een gelijksoortige conclusie, een beneficium servile (‘slavengunst’) 
als een naturale debitum (natuurlijke schuld) behorende tot het ius humanum (‘recht van 
mensen’)945. Op grond hiervan heeft Mantello beargumenteerd dat Javolenus mogelijk de 
werken van Seneca gekend en bestudeerd heeft946. De omstandigheden van de discussies 
������������������������������������������������������������
941 Als het recht met betrekking tot slaven maatgevend is: bv. Behrends, Prinzipat und Sklavenrecht, p. 85-

89.  
942 Ook: Gai. Inst. II, 244: Mantello, Beneficium servile-debitum naturale, p.  203, p. 225-256 
943 Kaser, RPR, p. 155-156; Mantello, Beneficium servile-debitum naturale, p. 334-359; Horak, recensie 

‘Beneficium servile-debitum naturale’, p. 166; Kaser, Ius gentium, p. 157-162.  
944 Labeo zou, gezien Javolenus’ bron, ook in aanmerking kunnen komen: Horak, Rationes decidendi, p. 

105, nt. 9; Mantello, Beneficium servile-debitum naturale, p. 264-269; Horak, recensie van ‘beneficium 
servile-debitum naturale’, p. 165.  

945 Bv. Pohlenz, Die Stoa I, p. 316. Niet dezelfde conclusie: Mantello, Beneficium servile-debitum 
naturale, p. 153-182, p. 395-430.  

946 Mantello, Beneficium servile-debitum naturale, p. 431-451; Horak, recensie van ‘Beneficium servile-
debitum naturale’, p. 167: wel zonder een directe invloed van de filosoof op de jurist aan te nemen. 
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rondom de partus ancillae in de Republiek en het beneficium servile in het vroege Principaat, 
alleen roepen al een aantal vragen op. Zo is het discutabel of er in de tijd van Javolenus sprake 
is van een wederopleving van de Stoa ten opzichte van een mindere positie in het vroege 
Principaat, dan wel dat er sprake is van een continuïteit tussen de juristen in de Republiek en 
hun navolgers. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre Seneca gezien moet worden als 
degene die deze wederopleving geïnspireerd zou hebben. Tenslotte kunnen we ons afvragen 
waarom nu precies in de controverses betreffende de juridische opvatting van het kind van 
een slaaf en de schuld van een meester aan zijn slaaf de Stoa als mogelijke achtergrond voor 
een verandering in deze opvatting genoemd wordt.  

Om met de laatste vraag te beginnen, dit lijkt te maken te hebben met enkele kenmerken van 
de hierboven reeds genoemde conceptie van �	��� en �����, die uniek aan de Stoa zijn. 
Hierop zal dus eerst wat dieper moeten worden ingegaan. Zoals gezegd fungeert het begrip 
‘natuur’ (�	���)��in de Stoa eigenlijk op twee niveaus: in de zin van een ‘algemene natuur’ en 
de ‘specifieke natuur’, eigen aan elk wezen afzonderlijk. De specifieke �	��� van de mens is 
dat deze een ������������is, een wezen begiftigd met ‘rede’, �����947. Als de ����� van de 
mens dan ‘leven in overeenstemming met de natuur’ is, is ieder mens gelijkelijk in staat of 
verplicht tot het plegen van �����������´zedelijke handelingen´. Wat precies de inhoud is 
van de handeling zelf hangt af van de specifieke natuur van het individu948. Zeker is wel dat 
ook slaven begiftigd zijn met rede, en daardoor in principe in staat zijn tot het plegen en 
ondergaan van zedelijke handelingen, in tegenstelling tot met name dieren. Zo zijn zij 
deelgenoot aan de menselijke gemeenschap949. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat 
de aanleiding voor een verandering in het juridische denken aangaande het beschouwen van 
een slaaf als mens en het kunnen bestaan van verplichtingen tussen slaaf en meester gezocht 
is in een verbinding met de Stoa950.  

Toch is het opvatten van het gebruik van natura in een meer algemene zin door de klassieke 
Romeinse juridisch als synoniem aan het begrip �	����zoals dit in de Stoa is gedefinieerd 
problematisch. Zelfs in de beide aangehaalde voorbeelden lijkt het, hoewel het in het recht 
terugkomt, te gaan om een morele en niet een juridische kwalificatie van enige soort951. Dit 
neemt niet weg dat natura in juridische teksten voorkomt als een min of meer juridische 
categorie die verbonden zou kunnen worden worden aan het Stoïsche �	���-concept, zelfs in 
een meer algemene zin 952. Verschillende auteurs hebben het begrip natura zoals Gaius dit 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Volgens Nörr, Mandatum, fides, amicitia, p. 34 wekt vooral Paulus ook de indruk met bepaalde 
filosofische concepties te werken.  

947 Pohlenz, Die Stoa I, p. 56.  
948 Van Straaten, Panétius, p. 140; Pohlenz, Die Stoa I, p. 133-134.  
949 Cicero, De finibus III,67 (SVF III,371): Pohlenz, Die Stoa I, p. 115, p. 135-136; Schrage, Libertas est 

facultas naturalis, p. 35.    
950 Recent, Knoch, Sklavenfürsorge, p. 34-40.  
951 Bv. Mantello, Beneficium servile-debitum naturale, p. 72-98 (p. 74): Seneca lijkt hier zelf op de duiden 

in De beneficiis III,15,1.  
952 Verscheidene auteurs benadrukken echter de achtergrond in Sabinus, zij het met een 

betekenisverandering: Stein, Naturalis ratio, p. 308f; Winkel, Einige Bemerkungen, p. 449; Kaser, Ius 
gentium, p. 56, p. 61.  
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zowel in zijn Instituten als in zijn commentaar op het provincie-edict gebruikt onderzocht953. 
Een overeenkomstige betekenis met de Stoïsche opvatting wordt echter vooral aangenomen 
als het gaat om de groep naturalis ratio954. Volgens Kaser en Winkel komt dit begrip natura 
in zoverre overeen met de Stoïsche �	���-notie, dat deze duidelijk gerelateerd is aan een 
bepaalde algemene ‘rede’955, die inherent is aan alle mensen956. Hiervan zouden bepaalde 
normen zijn afgeleid957. Lastiger te determineren is, of deze opvatting van natura ook zo te 
verstaan zou kunnen zijn dat deze op een bepaalde manier een derogerende of corrigerende 
werking ten opzichte van andere rechtsfiguren zou kunnen aanduiden958. Dit is de andere 
invulling van �	����in de Stoa959. Dit lijkt niet het geval te zijn. Gaius gebruikt naturalis 
ratio op enkele andere plaatsen in de Instituten, in de betekenis van het waarom van het 
universeel gebruik van een bepaalde rechtsfiguur960. Natura als min of meer rechtskritische 
categorie zien we wel in Inst. I,158, maar met potest corrumpere naturalia iura wordt vrijwel 
zeker geen schending van ‘natuurlijke rechten’ bedoeld, maar eerder van het ‘natuurlijke feit’ 
van een familierelatie961. Het recht kan een ‘natuurlijke’ feitelijkheid in zoverre niet 
veranderen.  

Het is daarom des te opmerkelijker dat Gaius vrijwel962 constant naturalis ratio in de context 
plaatst van het ius gentium963. Hiervan lijkt geen juridische voorloper te zijn geweest. Maar 
������������������������������������������������������������
953 Stein, Naturalis ratio, p. 305.  
954 Wagner, Studien, p. 59-69; Winkel, Einige Bemerkungen, p. 448-449. Stein, Naturalis ratio, p. 306 

(Cicero die Chrysippus aanhaalt in De divinatione II,61), p. 314. Aristoteles: Levy, Natural law in 
Roman thought, p. 10.  

955 Kaser, Ius gentium, p. 61. Stein hanteert twee betekenissen van naturalis ratio in Gaius: als ‘afgeleid 
van ‘natuurlijke’ feiten’ (Chrysippus in Cicero, De divinatione II,61, via Sabinus) (Naturalis ratio, p. 
306f.) en als ‘rede gemeen aan alle mensen’ (‘technical philosophical sense’, Naturalis ratio, p. 314-
315).  

956 En niet van toepassing is op dieren: Winkel, Einige Bemerkungen, p. 449.  
957 Kaser, Ius gentium, p. 61. Zie echter Nörr, Rechtskritik, p. 98-99; Archi, Lex e natura, p. 6; en Stein, 

Naturalis ratio, p. 315.  
958 Dit lijkt ook te worden gesuggereerd door Gaius’ definitie van lex in Inst. III,104, maar dit wordt verder 

nergens werkelijk doorgevoerd: Archi, Lex e natura, p. 8 
959 Zoals Pohlenz vermoedt: Die Stoa I, p. 264.  
960 Levy, Natural law in Roman thought, p. 10; Stein, Naturalis ratio, p. 314; Kaser, Ius gentium, p. 87: 

Gai. Inst. I,189: Sed inpuberes quidem in tutela esse omnium ciuitatium iure contingit; quia id naturali 
rationi conueniens est, ut is, qui perfectae aetatis non sit, alterius tutela regatur, nec fere ulla ciuitas 
est, in qua non licet parentibus liberis suis inpuberibus testamento tutorem dare; quamuis, ut supra 
diximus, soli ciues Romani uideantur tantum liberos suos in potestate habere. Ook: Gai. Inst. III,154-
154a.  

961 Quia civilis ratio quidem iura corrumpere naturalia vero non potest: Levy, Natural law in Roman 
thought, p. 8; Nörr, Rechtskritik, p. 99; Archi, Lex e natura, p. 9-10; Waldstein, 
Entscheidungsgrundlagen, p. 86-87; Wagner, Studien, p. 114; Kaser, Ius gentium, p. 81; Talamanca, 
L’antichità, p. 77-80.  

962 Levy, Natural law in Roman thought, p. 10. Het verschil tussen naturalis ratio en ius gentium wordt 
door Levy omschreven als ‘ The one (ius gentium, JG) stated the fact of universal usage, the other 
(naturalis ratio, JG) its motivation.’   

963 Stein, Naturalis ratio, p. 314. Tegengeworpen kan worden dat (Levy, Natural law in Roman thought, p. 
10) ‘naturalis ratio never obtained an organic status in their (de Romeinse juristen, JG) reasoning’ en 
(Kaser, Ius gentium, p. 79) ‘(…) die beide ius-Begriffe bei ihnen keine Systemfunktion zu erfüllen 
haben.’ In Gaius, Institutiones echter, lijken de termen toch constant gebruikt en verbonden te worden, 
en wel in de zin van Gai. Inst. I,1.  
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Cicero zou op twee vlakken de inspiratiebron voor deze opvatting van Gaius kunnen zijn 
geweest. In De officiis III,23 zien we een dergelijke relatie tussen natura en ius gentium. 
Zowel door Cicero als door Gaius wordt naturalis ratio concreet geassocieerd met 
zelfverdediging. Ook relateren zij beide op dezelfde wijze naturalis ratio aan het ius gentium, 
namelijk door deze  te onderscheiden van de bijzondere wetten van afzonderlijke volkeren964. 
Bovendien zien we een dergelijke binding, waarbij het ius gentium wordt voorgesteld als een 
societas, in De officiis III,69965. Eenzelfde opvatting van dit begrip ‘gemeenschap’ is niet 
alleen in Gaius te vinden966, maar ook in teksten van tijdgenoten en navolgers, zoals 
bijvoorbeeld Florentinus967:  

Florentinus Instituten I, D. 1,1,3: (…) ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, 
ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos 
cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse. 

(…) en dat wij ons verzetten tegen geweld en onrecht. Want uit dit recht vloeit voort dat 
hetgeen iemand heeft gedaan ter bescherming van zijn eigen lichaam beschouwd wordt als 
door hem met recht te zijn gedaan. En omdat de natuur een soort verwantschap tussen ons 
gevestigd heeft, volgt daaruit dat het uit den boze is dat de ene mens de andere belaagt.     

In deze tekst, die in het teken staat van zelfverdediging, zou een ander concept dat 
overwegend toebehoort aan de Stoa te lezen kunnen zijn. Niet alleen gaat Florentinus uit van 
een gemeenschap van mensen, maar ook van een natuurlijke verwantschap tussen ons. De 
term zou erop kunnen duiden dat Florentinus een specifieke manier van tot stand komen, dan 
wel in stand houden van deze gemeenschap op het oog heeft. Het vormen van een 
gemeenschap wordt in de Stoa gezien als een door de natuur ingegeven neiging, stammende 
van (een waarneming van) ’de bestanddelen van het zelf’ (���
�����������	���� na de 
geboorte968. In de loop van het leven ontwikkelt zich met de rede deze waarneming als een 
‘zorg voor het zelf’, via de zorg voor het eigen nageslacht, naar een zorg voor anderen969. Dit 
proces wordt aangeduid als �����	�����waarin uiteindelijk ‘verwantschap’ en daarmee 
gerechtigheid970 tussen het gehele menselijke ras wordt opgebouwd971 Cicero drukt dit proces 
������������������������������������������������������������
964 Legibus populorum quibus in singulis civitatibus res publica continetur: Vander Waerdt, Philosophical 

influence on Roman jurisprudence?, p. 4882-4883; zelfverdediging in Cicero: Pro Milone IV,10, De 
inventione II,161; zelfverdediging als naturalis ratio in Gaius: D. 9,2,4 (ook: Stein, Naturalis ratio, p. 
313). Zelfverdediging teruggevoerd op het ius naturale door Cassius in Ulpianus D. 43,16,1,27: 
Waldstein, Entscheidungsgrundlagen, p. 85.  

965 Zie p. 33-34; Vander Waerdt, Philosophical influence on Roman jurisprudence?, p. 4883 (nt. 127): vgl. 
Cicero, De legibus I,28-30, het is in het vervolg van de tekst echter het ius civile dat door Cicero als 
naturalis wordt aangemerkt.  

966 Bv. Gai. Inst. III,154: sed ea quidem societas, de qua loquimur, id est, quae nudo consensu contrahitur, 
iuris gentium est; itaque inter omnes homines naturali ratione consistit.  

967 Pohlenz, Die Stoa I, p. 264; Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 41; Winkel, Ulpians Definition 
der Gerechtigkeit, p. 677-678, maar Vander Waerdt, Philosophical influence on Roman jurisprudence?, 
p. 4890-4891.   

968 Pohlenz, Die Stoa I, p. 114; Brink,������	����and ������� �, p. 143. �
969� Pohlenz, Die Stoa I, p. 115.  
970 Porphyrius, De abstinentia III,19 (SVF I,197).  
971 Het proces van zelf-waarneming en zorg voor het nageslacht naar gerechtigheid wordt weergegeven in 

Brink,������	����and ������� �, p. 135-139, Pembroke, Oikeiosis, p. 122-125 en Engberg-Pedersen, 
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in het Latijn uit met commendatio en conciliatio, en hier zou Florentinus in zijn tekst aan 
kunnen refereren972.    

Hoewel dit misschien een relatie zou bevestigen tussen het gedachtegoed van Cicero en 
enkele 2e-eeuwse juristen is het de vraag of hier ook sprake is van een weergave van een 
specifiek Stoïsche doctrine. Dit heeft te maken met een eclectische tendens in zowel Cicero 
als de latere klassieke Romeinse juristen973. Het belang van de driedeling van Ulpianus voor 
het bestaan van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse 
recht is reeds weergegeven974. In D. 1,1,1,3 betrekt de jurist het ius naturale op alle levende 
wezens, in tegenspraak met het uitgangspunt van het Stoïsche concept van de rede als uniek 
geldend voor mensen975. Volgens Wagner reflecteert een dergelijke driedeling eerder een 
opvatting uit de tijd van Justinianus: Ulpianus wijkt namelijk in zijn driedeling niet alleen af 
van Gaius, maar ook tijdgenoten als Marcianus en Tryphoninus, voor wie geen groot 
onderscheid tussen het ius naturale en het ius gentium zou bestaan976. In ieder geval is het net 
als bij Cicero in de teksten van de klassieke Romeinse juristen niet onmogelijk om typisch 
Stoïsche of door de Stoïsche doctrine geïnspireerde elementen te beargumenteren. Dit lijkt in 
eerste instantie de teksten te betreffen waarin Romeinse juristen zich op een meer 
beschouwelijke wijze over het recht uiten. Zo vertoont de definitie van Ulpianus van iustitia 
sterke overeenkomsten met977:  

Cicero, De Inventione II,160: Iustitia est habitus animi communi utilitate conservata suam 
cuique tribuens dignitatem.  

Gerechtigheid is de gewoonte van geest om met handhaving van het gemeenschappelijke nut 
ieder zijn waardigheid te doen toekomen.  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stoic theory of oikeiosis, p. 122-126. Wederzijdse invloeden van de Peripatos (Brink,������	����and 
������� �, p. 144; Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 675-676) en de Sceptische 
Academie (Pembroke, Oikeiosis, p. 123) hebben in de ontwikkeling van de theorie zeker meegespeeld: 
op de oorsprong ervan zal verder niet worden ingegaan, hierover Pembroke, Oikeiosis, p. 132-141 en 
Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 675-676. Wel zou kunnen worden aangegeven dat, 
hoewel zowel de Peripatos als de Stoa uitgaan van ‘verwantschap’ (bv. Brink, �����	����and 
������� �, p.126), de Stoïsche �����	����verder strekt in de ethische plichten die eraan worden 
ontleend dan de Peripatetische meer biologisch gekleurde ������� �!�Pohlenz, Die Stoa I, p. 115; 
Sorabji, Animal minds, p. 122-133. �

972 Cicero, De officiis I,149: zie p. 9, nt. 38.  Bovendien Cicero, De finibus III,21 en III,63: Winkel, 
Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 674, p. 677-678.  

973 Bv. Winkel, Einige Bemerkungen, p. 448.  
974 Met name door Gaudemet (Des “droits de l’homme”, p. 108; Le monde antique, p. 181-182; zie p. 8),  

Honoré  (Les droits de l’homme, p. 238-240; zie p. 10 en p. 14) en Talamanca (L’antichità, p. 69-70; zie 
p. 13).  

975 Ook: Voigt, Ius naturale I, p. 258-260 (Pythagoras); Pohlenz, Die Stoa I, p. 263 (van Theophrastus en 
de neo-Pythagoreërs); Levy, Natural law in Roman thought, p. 16; Nörr, Rechtskritik, p. 80, nt. 150 
(Peripatos); Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 43-44, nt. 4; Winkel, Ulpians Definition der 
Gerechtigkeit, p. 678 (Theophrastus); Vander Waerdt, Philosophical influence on Roman 
jurisprudence?, p. 4892; Manthe, Entwicklung, p. 14-22.  

976 Wagner, Studien, p. 135-139, 144-150: de opvatting van Ulpianus zelf zou in D. 1,1,6pr. staan; naturali 
vel gentium  onderscheiden van het ius civile.  

977 D. 1,1,10pr.: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Zie bv. Senn, De la 
justice, p. 19-39.  
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Toegevoegd door Ulpianus is voluntas, en dignitas is vervangen door ius. Beide definities van 
iustitia geven waarschijnlijk de ‘gelatiniseerde’ versies van de Stoïsche gerechtigheid 
("������	� ) weer978. Toch is de definitie van gerechtigheid als ‘ieder het zijne’ niet als 
zonder meer typisch afkomstig uit de Stoa aan te merken979. Een aanwijzing dat Ulpianus hier 
specifiek uit een Stoïsche bron zou hebben kunnen geput, geeft echter980:   

Ulpianus Instituten I, D. 1,1,1,4: Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali 
recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se 
commune sit. 

Ius gentium is het recht dat de volkeren der mensheid toepassen. Dat dit recht verschilt van het 
natuurrecht is makkelijk in te zien, omdat het laatste aan alle wezens, het eerste alleen aan de 
mensen onder elkaar gemeen is.     

Omdat de rede uniek is aan mensen, is er in de Stoïsche traditie slechts gerechtigheid en 
daarmee ius mogelijk onder mensen. Of de opvatting van gerechtigheid van Ulpianus een 
overwegend Stoïsche achtergrond heeft, hangt derhalve af van of het hanteren van de jurist 
van gerechtigheid in overeenstemming is met de Stoïsche doctrine daaromtrent, dat wil 
zeggen, slechts met betrekking tot mensen, maar wel alle mensen981. Vanuit het oogpunt van 
consistentie zou hetzelfde voor Gaius en Florentinus982 en mutatis mutandis voor Donellus en 
Grotius moeten gelden. Doorslaggevend hiervoor zou de mogelijke doorwerking van de 
conceptie van gerechtigheid met betrekking tot de rechtspositie van individuen zijn. Het is de 
interpretatie van de Stoïsche doctrine zelf die aanleiding geeft hiervoor, bijvoorbeeld als het 
gaat een gerichtheid op het individu in plaats van een gemeenschap die eigen is aan deze 
conceptie van gerechtigheid983.  

b. De rechtspositie van vrije niet-burgers en slaven 

Onderzoeken naar een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke 
Romeinse recht zijn voornamelijk gevoerd met betrekking tot de rechtspositie van slaven. Een 
filosofische notie van gelijkheid in een rechtsorde zou zich toch ook gemanifesteerd moeten 
hebben met betrekking tot andere groepen van eventuele rechtssubjecten. Zo is er op gewezen 
dat Ulpianus ontkent dat dieren rechtmatig kunnen handelen wegens het ontbreken van 

������������������������������������������������������������
978 Vgl. Aristo van Chios in Galenus, SVF I,374; Cicero, De legibus I,19; Arius Didymus in Stobaeus, 

Eclogae 2,84 (SVF III,125); 2,59 (SVF III,262): Schulz, Prinzipien, p. 58; Waldstein, Zu Ulpians 
Definition der Gerechtigkeit, p. 214-215; Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 672-673.   

979 Hier speelt ook een gedeelde traditie met de Peripatos, vgl. bv. Rhetorica ad Herennium III,3; Winkel, 
Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 672; Manthe, Entwicklung, p. 8-12.   

980 Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 678.  
981 Winkel, Einige Bemerkungen, p. 447-448: Cicero, De finibus III,67 (SVF III,371) en aan de andere kant 

Cicero, De re publica III,19.  
982 Met inachtneming van de duiding van libertas naturalis in Gaius en Florentinus door Talamanca, 

L’antichità, p. 72-75, maar dit hoeft op zich niet in tegenspraak met de Stoa te zijn, vgl. bv. Laferrière, 
De l’influence du stoïcisme, p. 20: Cicero, De finibus III,19 en Seneca, Epistula 4 over vis en lex 
naturae, hoewel deze toestand niet getuigt van een grote ‘menselijkheid’. Hierover kritisch: Wagner, 
Studien, p. 136.    

983 Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 672, en de voorbeelden die Waldstein, Zur Ulpians 
Definition der Gerechtigkeit, p. 221-225 geeft.  
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redelijke vermogens984. Ook is verhoudingsgewijs weinig aandacht besteed aan de 
rechtspositie van vrije niet-burgers. Dit is vreemd, want in algemene zin vertoont de 
ontwikkeling van de rechtpositie van deze groep bepaalde inhoudelijke raakvlakken met 
specifieke aspecten van de Stoïsche ethische leer985. Villey, Gaudemet, Lombardi en Bauman 
hebben elk de Romeinse notie van ius gentium in een directer verband gebracht met de 
moderne mensenrechtenidee986. Aan het ius gentium kan de betekenis worden gegeven van 
een ‘recht gemeen aan alle mensen’987.    
 In het klassieke Romeinse recht zien we deze betekenis eigenlijk in twee periodes 
duidelijk naar voren komen. In de eerste periode, de late Republiek, verbindt Cicero het ius 
gentium als het recht in een consociatio humana met de ambtsuitoefening van de praetor 
peregrinus988. Onder de juristen van de 1e eeuw zou deze idee gemeengoed geweest zijn989, in 
eerste instantie ontwikkeld door de maiores, zoals Quintus Mucius Scaevola990. Volgens Nörr 
ontbreekt hiervan een duidelijke voorganger in de Griekse filosofie991. De tweede periode 
vangt in de 2e eeuw AD aan met de jurist Gaius: eerder hebben we gezien dat deze jurist een 
kennis laat zien van gelijksoortige opvattingen als Cicero992. Daarbij is gesteld dat Gaius 
mogelijk gebruik maakt van filosofische concepties, zoals naturalis ratio. Ook Ulpianus zou 
blijk hebben gegeven van deze concepties, bijvoorbeeld door het ius gentium als ius quo 
gentes humanae utuntur te definiëren. In 212 AD is tenslotte door de Constitutio Antoniniana 
het recht dat daarvoor aan Romeinse burgers was voorbehouden in zekere zin daadwerkelijk 
het corpus van rechtsregels geworden dat alle bekende volkeren gemeen hadden.  

In de eerste periode kan de vraag gesteld worden of het ontstaan van een dergelijk 
‘wereldrecht’ of het recht in een consociatio humana met de schepping, rechtspleging of 
werkwijze van de praetor peregrinus verbonden is993. Een Griekse invloed in algemene zin op 
het bestaan of rechtspleging van de praetor peregrinus is onzeker, maar niet onmogelijk994. 
Als bijvoorbeeld de schepping van het ambt kan worden teruggevoerd op het bestaan van 
onderlinge rechtshulpverdragen of symbolae in het gebied rond de Middellandse Zee, dan zou 
hier een Griekse invloed zeker niet ondenkbaar zijn: of deze invloed via het Griekse recht of 
������������������������������������������������������������
984 In D. 9,1,1,3: Wagner, Studien, p. 135-137; Kaser, Ius gentium, p. 72-73; Sorabji, Animal minds, p. 115-

116: in de tekst betekent sensus geen instinct, maar veeleer �������Vgl. aan de andere kant D. 9,1,1,7: 
Honoré, Ulpian, p. 82.   

985 Bv. E. Weiss, Ius gentium, RE X, 1221 (1919): SVF III,327-329.   
986 Villey, Note critique, p. 700-701 ( zie p. 5-6); Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109 (zie p. 8-9); 

Lombardi, Diritto umano, p. 254-257; Bauman, Human rights, p. 29-30 (zie p. 29, nt. 177).   
987 Zie p. 30-31 (nt. 196: Kaser, Ius gentium, p. 4-5).  
988 Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 444; Ducos, Les romains et la loi, p. 261.  
989 Kaser, Ius gentium, p. 8. 
990 De officiis III,70: Voigt, Ius naturale I, p. 241; Kaser, Ius gentium, p.16-17, p. 139-140.   
991 Nörr, Aspekte, p. 116-117; maar Winkel, Symbolae/Rechtshilfeverträge, p. 1456. .  
992 Volgens Wagner, Studien, p. 72 is Gaius zelfs de eerste jurist die dit doet.  
993 Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 444-445 (´Die Anwendung eines Weltrechts als solchen lag 

natürlich dem Fremdenprätor ganz fern.´); Kaser, Ius gentium, p. 8 (´Da� diese Rechtsgedanken auch 
anderen Völkern nicht fremde sind, erleichtert es den Prätoren, in ihrer Gerichtsbarkeit das ius gentium 
auch auf Peregrine anzuwenden.´).   

994 Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 381-382; Winkel, Einige Bemerkungen, p. 444-445; Winkel, 
Symbola/Rechtshilfeverträge, p. 1449-1457,  maar zie bv. Van Straaten, Panétius, p. 208.  
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de Griekse filosofie plaats had gevonden is een andere vraag. Ook is het mogelijk dat 
symbolae als mogelijke indicatie van het bestaan van "������������� (‘gemeen recht’) als 
het ware inspirerend hebben gewerkt voor de vroege Stoa995. Bovendien zijn er voorbeelden 
van formulae van de praetor beargumenteerd als een mogelijke neerslag van Stoïsch 
gedachtegoed. Zo kan Quintus Mucius Scaevola pontifex als proconsul Asiae een exceptio 
doli-achtige formula in het edict van de provincie hebben opgenomen996, een formula die 
mogelijk door C. Aquilius Gallus als praetor in het recht van de stad Rome is 
terechtgekomen997. In dit verband heeft Wagner gekeken naar andere vernieuwingen van de 
praetor en individuele juristen in deze periode. Volgens hem schort het teveel aan 
bronnenmateriaal om een beslissende filosofische invloed op de rechtspleging en de methode 
van magistraten en juristen aan te kunnen nemen998. Naast het gebrekkige bronnenmateriaal 
lijkt daarbij ook het ad hoc-karakter van de rechtspleging door zowel de Romeinse 
magistraten als de juristen problematisch voor het bepalen van een meer algemene inspiratie 
of mentaliteit in het recht.  

In de tweede periode vinden we wel een maatregel met een meer algemene betrekking op de 
rechtspositie van vrije niet-burgers, de Constitutio Antoniniana. Honoré stelt mede daarom 
dat de Constitutio Antoniniana als juridisch correlaat van de Stoïsche kosmopolis beschouwd 
zou kunnen worden999. Als zodanig zou deze notie bovendien als een voorloper van de 
moderne mensenrechtenidee gezien kunnen worden1000. Volgens Pohlenz bestaat deze idee 
van de kosmopolis daaruit, dat de mens niet alleen een een ����������� is, een ‘met rede 
begiftigd wezen’, maar ook een in ‘een gemeenschap fungerend wezen’, een 

�������������1001. De individuele mens moet ‘leven in overeenstemming´ met de natuur in 
algemene zin: maar ook de menselijke gemeenschappen, willen zij van enige waarde zijn, zijn 

������������������������������������������������������������
995 E. Weiss, Ius gentium, RE X, 1221-1224 (1919); Voigt, Ius naturale II, p. 643; Winkel, 

Symbola/Rechtshilfeverträge, p. 1455-1456 : theoretische reflectie in Griekenland ontbreekt al niet in 
een zeer vroeg stadium, geduid kan worden op plaatsen in Aristoteles 
(�	�#�����
������������"�����: Politeia III 9, 1280a 39) en Theophrastus (een mogelijk geschrift 

�������#����	����Overgeleverd is bovendien een definitie van gerechtigheid waarin �������deugd) 
ziet op het handelsverkeer middels symbolae!��Voigt, Ius naturale I, p. 140 (Aristo van Chios in 
Plutarchus, Moralia II,9). Tenslotte kan worden gewezen op de uitgebreide behandeling van bepaalde 
verdragen door Polybius, bijvoorbeeld tussen Rome en Carthago in Historiae III,24.  

996 Kübler, Griechische Einflüsse, p. 87-88: met het strikt verwoorden van fides als doel, vgl. Pohlenz, Die 
Stoa I, p. 264. Fides wordt echter wel gebruikt om een contractbreuk te legitimeren: Nörr, Mandatum, 
fides, amicitia, p. 35.    

997 Cicero, De officiis III,60, maar Kübler, Griechische Einflüsse, p. 88 en p. 93: de tekst geeft geen 
definitief uitsluitsel en de Stoïsche achtergrond van Aquilius Gallus kan worden betwijfeld, hoewel hij 
een leerling van Scaevola pontifex was. De notie van een exceptio doli, dan wel de actio de dolo als het 
geven van een rechtsgevolg aan een morele plicht lijkt wel een rol gespeeld te hebben in de Stoa, gezien 
de context van De Officiis  III,60, een discussie tussen Diogenes van Babylon en Antipater van Tarsus: 
Annas, Cicero on stoic moral philosophy, p. 171-173.  

998 ‘Sekundär’: Wagner, Studien, p. 20. Hetzelfde lijkt voor de burgerschapsfictie te gelden: Bund, 
Untersuchungen, p. 97-101, p. 124; Wagner, Studien, p. 65, nt. 1: het gaat grondzakelijk om het 
openstellen van�‘
��������������’�� 

999 Honoré, Ulpian, p. 84-85; ook: Stuurman, Uitvinding, p. 139. 
1000 Zie p. 9 (Honoré, Les droits de l’homme, p. 241-243), p. 14 (Honoré, Ulpian, p. 84-85).  
1001 Dan wel een�����	����������: Pohlenz, Die Stoa I, p. 115.  
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verplicht om zich wat betreft ‘wetten’ (������ te conformeren aan de wetten van de natuur in 
algemene zin. De natuur in algemene zin wordt evenzeer als een allesomvattende 
gemeenschap van rationele wezens voorgesteld, een �����
������’kosmopolis’)1002. Zo 
ontstaan als het ware twee rechtsordes: de rechtsorde van de gemeenschap van mensen en 
goden, gebaseerd op ratio, en de rechtsorde van individuele 
�����1003��In deze zin lijken de 
kosmopolitische idee en een concept van het ius gentium als een recht gemeen aan alle 
mensen aan elkaar gerelateerd. Maar een relatie tussen de kosmopolitische idee en het 
klassieke Romeinse recht of specifiek de Constitutio Antoniniana is problematisch. In de 2e en 
het begin van de 3e eeuw AD zouden er juridische teksten zijn die in een meer algemene zin 
met een dergelijke idee verbonden zouden kunnen zijn1004. Het eerste probleem van deze 
juridische teksten als een manifestatie van de kosmopolitische idee is niet zozeer een 
geloofwaardige relatie met bepaalde filosofische noties, maar meer een academisch karakter 
van deze teksten1005. Bovendien zijn met betrekking tot de Constitutio Antoniniana zowel het 
ingrijpende karakter als het motief voor de uitvaardiging betwist1006. Als er tenslotte een 
relatie zou kunnen worden gezien tussen het klassieke Romeinse recht en de kosmopolitische 
idee zoals hierboven geschetst, dan lijkt deze idee vooral te zien op een vrij abstracte relatie 
tussen de kosmopolis en individuele 
�����.�Of hiermee ook een meer inhoudelijke scheiding 
tussen een ‘algemene’ en ‘lokale’ rechtsorde bedoeld is, kan uit de betreffende teksten op het 
oog niet worden bepaald. Er is op grond van deze relatie niet duidelijk of dit op een concrete 
manier betrekking zou hebben op de rechtspositie van individuele niet-burgers. 

Wel is het mogelijk dat de Constitutio Antoniniana een ontwikkeling zou hebben bevestigt 
zowel op het niveau van de civitates1007, als van de individuele rechtspositie van vrije niet-
burgers1008. Deze ontwikkeling heeft zich eerder juridisch gemanifesteerd1009. Ook kunnen in 
deze ontwikkeling parallellen met de kosmopolitische idee gezien worden. De 
kosmopolitische idee vinden we in Rome in de late Republiek weergegeven door Cicero en 

������������������������������������������������������������
1002 Pohlenz, Die Stoa I, p. 133-139; Mitsis, Stoic origin, p. 174-175: in zekere zin moet modern gezegd het 

positieve recht in overeenstemming te zijn met dit ´natuurrecht´, dat wil zeggen de wetten van de natuur 
in algemene zin, om waarde en gelding als recht te hebben .   

1003 Vgl. Pohlenz, Die Stoa I, p. 133, p. 137.  
1004 Naast de bovengenoemde teksten van Gaius en Ulpianus met name (Chrysippus in) Marcianus D. 1,3,2: 

Pohlenz, Die Stoa I, p. 132-133; Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 34; Gigante, Nomos 
basileus, p. 265, nt. 2; Kaser, Ius gentium, p.16-17, p. 139-140;  Mitsis, Stoic origin, p. 163-164; 
Honoré, Ulpian, p. 88: SVF III,314; Long/Sedley 67R.  

1005 Wieacker, Römische Rechtsgeschichte I, p. 444, gekarakteriseerd als ´academisch´, maar besproken op 
p. 488, p. 511 etc.. Verschillende invloeden worden behandeld op p. 642-662.  

1006 Zie p. 45-48, in het kader van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee met name door 
Talamanca, L’antichità, p. 69-75.  

1007 Bijvoorbeeld het ontzien van de ‘lokale’ rechtsorde: oa. Voigt, Ius naturale II, p. 786-829; Nörr, 
Imperium und Polis, p. 28. 

1008 Sherwin-White, Roman citizenship, p. 392-393, bijvoorbeeld de nadruk op sociale klasse ipv. status: 
Winkel, Enige opmerkingen, p. 104; Wieacker, Rechtsgeschichte II, p. 165; Buraselis, Theia dorea,      
p. 195-196.  

1009 Zie p. 42-45, vooral in uitbreiding van het burgerschap en de rechtsbescherming, doordat de praetor 
peregrinus bepaalde instellingen van het ius civile voor peregrini toegankelijk maakte; door het 
toekennen van Romeinse burgerrechten aan civitates of individuele ingezetenen daarvan; en door de 
vestiging van Romeinse ambten voor het bestuur en de rechtspraak in de civitates in de provincie. 
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Arius Didymus1010, en in het Principaat ook op enkele plaatsen, bij Seneca1011, Marcus 
Aurelius1012 en de sophisten Aelius Aristides en Dio Chrysostomos1013. Een mogelijke relatie 
tussen de kosmopolitische idee en een ontwikkeling van een individuele rechtspositie voor 
vrije niet-burgers is voor verschillende perioden van het Principaat en de Republiek 
gesteld1014. De literaire bronnen van de late Republiek zouden er bijvoorbeeld al op wijzen dat 
de societas humana opgebouwd zou zijn volgens een geïdealiseerde constitutie, die via 
Polybius en Panaetius in de 1e eeuw v.C. in Rome terug te vinden is, vooral in Cicero’s De re 
publica en De legibus1015. Met name Gaudemet ziet in deze ontwikkeling een mogelijke 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee1016. De kwalificatie gegeven van ‘behorende tot 
het recht in een societas humana’ zou namelijk al vroeg aan individuele rechtsfiguren zijn 
gegeven, zoals de bonae fidei iudicia.   
  In deze ontwikkeling is een zekere continuïteit aan te wijzen zelfs tot aan de 3e eeuw 
AD. Op grond van de weergave van de kosmopolitische idee door de 2e eeuwse rhetor en 
sophist Aelius Aristides hebben Voigt, Schönbauer en Nicolet betoogd dat een scheiding 
tussen een lokaal recht en een ‘recht in een societas humana’ op een gegeven moment 
relevant is geworden voor verschillende vormen van rechtspolitiek met betrekking tot vrije 
niet-burgers. Bauman heeft daarbij in zijn werk over een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee gewezen op een interessante tekst in de Panegyricus Romae. Hierin noemt 
Aelius Aristides als inhoud van bepaalde Romeinse rechtsinstellingen als een 
‘"�������������’ van de kosmopolis de indeling van de ingezetenen in het Romeinse rijk in 
sociale klassen in plaats van burgers en niet-burgers, een verwijzing naar de klassen van 
honestiores en humiliores. Bovendien zou dezelfde tekst op een rechtsgang voor ingezetenen 

������������������������������������������������������������
1010 Schofield, The Stoic idea, p. 64-67; Cicero, De natura deorum II,154; De legibus I,22-23; Arius 

Didymus in Eusebius van Caesarea, Praeparatio evangelica 15,15.. De teksten in de SVF III,308-348 
(De iure et lege) en Long/Sedley 67 (met name 67 H-L, R en S) lijken allen een dergelijke connotatie te 
hebben, waaronder Cicero, De re publica III,33 (SVF III,325, Long/Sedley 67S). De idee stamt 
waarschijnlijk van Chrysippus: van Panaetius is een dergelijk idee niet overgeleverd: vgl. Van Straaten, 
Panétius, p. 203-211; M. Goulet-Cazé/B.von Reibnitz, Kosmopolitismus, NP 6, 779 (1996): ‘(…) einen 
Schritt zürück (…)’.    

1011 Seneca, De otio 4: Schofield: The Stoic idea, p. 93.  
1012 ��������	
��� IV,4: Schofield, The Stoic idea, p. 68, nt. 13; Pohlenz, Die Stoa I, p. 351.   
1013 $�����%��������������21-26: Schofield, The Stoic idea, p. 57-64. Vgl. Cassius Dio in Aelius 

Aristides in Voigt, Ius naturale II, p. 786-788.  
1014 Honoré, Ulpian, 88-93; en Buraselis, Theia dorea, p. 47-66 met betrekking tot Ulpianus en Septimius 

Severus; Wagner, Studien, p. 83-98, p. 248-256: negatief over de mogelijke neerslag van de idee in 
Gaius, vooral zijn indeling in ius gentium en ius civile, en een relatie met de Constitutio Antoniniana, 
maar p. 235-236: er lijkt een zekere gelijkheid in het recht te zijn geweest met betrekking tot vrije niet-
burgers; Casavola, Giuristi Adrianei, p. 56: in algemene zin over de juristen ten tijde van Hadrianus. 
Ook in algemene zin zou iets dergelijks kunnen worden gezegd over de middels praetorische acties en 
burgerschapsficties toegankelijke delictsacties: Chiusi, Das Bild des Fremden, p. 72-80.  

1015 Van Straaten, Panétius, p. 203-211, zie Cicero, De re publica I,34 (fragm. 119 op p. 367); Pohlenz, Die 
Stoa I, p. 204-207, p. 269; Ferrary, Philhéllenisme et impérialisme, p. 351, p. 363-381: filosofisch 
syncretisme en een zekere originaliteit van Cicero spelen hierin wel mee. Vgl. Polybius, Historiae VI: 
Astin, Scipio Aemilianus, p. 288-293.  

1016 Zie p. 9 en verder Gaudemet, Des “droits de l’homme”, p. 109.  
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van de civitates in de provincie wegens misbruik van de bevoegdheden van de Romeinse 
magistraat duiden1017. 

Nörr daarentegen is sceptisch over de ideologische waarde van de kosmopolitische idee in de 
rechtsontwikkeling in het algemeen, en bij Aelius Aristides in het bijzonder1018. Deze scepsis 
vloeit voort uit de verbinding van de kosmopolitische idee door Aelius Aristides, Dio 
Chrysostomos en wellicht Marcus Aurelius met de keizer als een ‘heerser van de wereld’. De 
macht van de keizer is ongelimiteerd: deze wordt niet door de wet, maar slechts door zijn 
persoonlijke karakter beperkt1019. In zoverre lijkt het bestaan van de moderne 
mensenrechtenidee zelfs structureel in strijd met de door of namens de keizer gevoerde 
cognitio extra ordinem-procedure. Gaudemet en Bauman wijzen bijvoorbeeld op het begrip 
humanitas als indicatief voor het bestaan van een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee in de kanselarij van de keizer. Eerder is de juridische betekenis van dit 
begrip onderzocht1020. Mogelijk is deze juridische betekenis geworteld in de Griekse 
filosofie1021, mogelijk is de keuze voor een specifieke term tekenend voor de filosofische 
inspiratie van een jurist of een keizer1022. Maar een beslissing over het toepassen van 
humanitas is in de cognitio extra ordinem beperkt tot wat Mommsen de ‘monarchistische 
Willkür’ van de magistraat noemt, niet het ‘constitutionele kader’ dat door Pugliese en Crifò 
als vereiste voor het bestaan van een mogelijke voorloper van de mensenrechtenidee wordt 
gesteld1023.  

Seneca vertolkt in een vroeg stadium de idee van Stoïsche zedelijke plichten als een limitering 
van de macht van de keizer in de cognitio extra ordinem-procedure1024. Met Wirszubski 
zouden we dan zelfs een stap verder kunnen doen, en zeggen dat ook de nadruk in Seneca op 
‘natuurlijke rechten’, ius humanum, ius animantium en dergelijke een aspect is van het 
uithollen van de werkelijke bescherming onder de bestaande regelgeving ten opzichte van de 
Romeinse overheid, althans aangaande Romeinse burgers1025. In deze zin zou een Stoïsche 
invulling van begrippen als humanitas en natuurrecht in Seneca dan niet alleen niet leiden tot 

������������������������������������������������������������
1017 Bauman, Human rights, p. 96. In de editie van R. Klein, Die Romrede des Aelius Aristides, Darmstadt 

1983: Aelius Aristides, Panegyricus Romae 59, 65 en 102.   
1018 Nörr, Imperium und Polis, p. 387-395: de kosmopolitsiche idee bij Aelius Aristides is eerder te zien als 

het goedpraten van de Romeinse expansie ten opzichte van de civitates liberae in het oosten.  
1019 Wirszusbki, Libertas, p. 130-136, p. 168, in het kader van Plinius’ Panegyricus van Trajanus.    
1020 Zie p. 98-103.  
1021 Zie bv. I. Heinemann, Humanitas, RE Suppl. V, 284 (f.) (1931), Schadewaldt, Humanitas, p. 45, p. 50, 

p. 57, p. 59 en de Stoïsche definitie in SVF III,292 (Clemens van Alexandrië, Stromata II). Ook 
clementia en �������	
���in Seneca kunnen in zekere zin als synoniem worden gezien: Adam, 
Clementia principis, p. 35-36; Griffin, Seneca, p. 149.     

1022 Vgl. Pringsheim, Legal reforms, p. 91-93; Noyen, Princeps prudentissimus, p. 350-371.  
1023  Zie p. 16-17.  Een dergelijke term is ook bijvoorbeeld indicatief voor het opkomen van een meer 

rhetorische, maar ook autocratische stijl in de keizerlijke constituties al vanaf Hadrianus: Vernay, 
Changement de style, p. 263-267.   

1024 Wirszusbski, Libertas, p. 150-153; Griffin, Seneca, p. 154-171. Dit is een tussenspositie ten opzichte 
van Büchner, Aufbau und Sinn, p. 210-215, p. 222-223 en Adam, Clementia principis, p. 26, p. 97.  

1025 Wirszubski, Libertas, p. 146-147: ‘The constitutional implications of the right of man materialized only 
after many centuries.’ 
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een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee, maar daar zelfs mee in 
tegenspraak zijn. In zoverre heeft Talamanca gelijk dat ook in de latere juridische teksten deze 
noties geen rechtsbescherming impliceren1026. Hierbij passen wel twee kanttekeningen: door 
Wirszubski wordt de periode van Seneca in de 1e eeuw AD als een omslagpunt gezien, maar 
een ‘constitutioneel kader’ was grotendeels al gecreëerd in de 1e eeuw v.C. Of opvattingen 
vergelijkbaar met die van Seneca te laat of te vroeg kwamen om dit kader te beïnvloeden is 
een open vraag1027. De kosmopolitische idee en het ius gentium als een recht in een 
consociatio humana zijn als zodanig in Rome al in de late Republiek en waarschijnlijk 
vroeger geformuleerd. Bovendien zou kunnen worden gezegd dat in de cognitio extra 
ordinem in het Principaat een bepaalde mate van rechtsgelijkheid heeft gegolden zowel ten 
opzichte van vrije niet-burgers als ten opzichte van slaven. Als hierin een relatie met de 
kosmopolitische idee te zien is, dan zou deze rechtsgelijkheid door de achtereenvolgende 
keizers gehandhaafd zijn, althans niet significant zijn aangepast, en mogelijk zelfs zijn 
gepropageerd. Een dergelijke relatie zou dan afhankelijk zijn van de overeenstemming van de 
‘algemene’ rechtsorde in het Romeinse rijk met de precieze inhoud van de kosmopolitische 
idee, mogelijk al vanaf de tijd dat dit constitutionele kader gecreëerd werd. Voor het bestaan 
van een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechten in het klassieke Romeinse recht 
is daarom verder onderzoek naar de inhoud van de kosmopolitische idee en een 
overeeenstemming met bijvoorbeeld de ‘algemene’ rechtsorde noodzakelijk.   

De discussie rondom eventuele constitutionele gevolgen van ‘natuurlijke rechten’ als 
mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee is vooral gevoerd met betrekking tot 
de rechtspositie van slaven1028. In het eerste hoofdstuk is geduid op enkele rechtsfiguren, die 
exemplarisch zouden kunnen zijn geweest voor het bestaan van een notie van natuurlijke 
gelijkheid, verbonden met een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee. 
Prominent onder deze rechtsfiguren zijn de favor libertatis en de actio iniuriarum1029. 
Inderdaad geeft de toepassing van deze rechtsfiguren, zoals deze in een eerder hoofdstuk zijn 
onderzocht, aanleiding tot het aannemen van een juridische pendant van een notie van 
natuurlijke gelijkheid1030. Bovendien lijken enkele van de klassieke Romeinse juristen van 
mening geweest te zijn dat ook slaven deelden in een filosofisch concept van menselijke rede. 
Dit zou kunnen volgen uit bepaalde, hierboven in dit hoodstuk besproken juridische teksten, 
zoals Brutus in De officiis I,22/D. 7,1,68pr. Een Stoïsche invulling van rede is zedelijke 
handelingen of plichten kunnen verrichten en ondergaan1031. Ook deze notie kent een 
mogelijke juridische neerslag in Javolenus D. 35,1,40,3. Zelfs zou gezegd kunnen worden dat 
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1026 Zie p. 12 en verder Talamanca, L’antichità, p. 50-51. Vgl. Nörr, Fides, p. 35: ‘Die Suche nach der 

richtigen Entscheidung in einer konreten Situation wird nicht so sehr durch Gerechtigkeitsprinzipien 
bestimmt als durch das Bestreben, die jeweilige Entscheidung als Bestandteil der Überlieferung (mos 
maiorum) zu legitimieren.’   

1027 Wirszubski, Libertas, p. 147.  
1028 Bv. al de discussie in de 19e eeuw tussen Laferrière, De l’influence du stoïcisme, p. 26-28 en Eyssell, 

Invloed der Stoïsche wijsbegeerte, p. 308-314.  
1029 Zie p. 9, p. 12, p. 14, p. 15 en p. 16.  
1030 Zie respectievelijk p. 51-53 en p. 67-73.  
1031 Pohlenz, Die Stoa I, p. 115, p. 135-136.  
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op een gegeven moment recht en gerechtigheid werden gezien als toepasselijk op slaven. 
Aanwijzingen hiervoor zijn teksten gebleken van Florentinus (D. 1,5,4pr.-1) en Ulpianus (D. 
1,1,4; D. 1,1,10). Deze resultaten stemmen overeen met de discussie zoals deze in het eerste 
hoofdstuk is weergegeven. 

De problematiek aangaande een filosofische invloed op de rechtspositie van slaven is op veel 
punten vergelijkbaar met dezelfde invloed als het gaat om de rechtspositie van vrije niet-
burgers. In het algemeen kan worden tegengeworpen dat het refereren aan bepaalde 
filosofische noties door enkele Romeinse juristen vaak een academisch karakter heeft of, zelfs 
als wel een inhoudelijk effect beoogd is, dat een juridische connotatie daaraan ontbreekt. Het 
zou gaan om een morele kwalificatie in een individueel geval. Ook als het gaat om de 
filosofische referenties van bepaalde Romeinse juristen kan op grond van de resultaten van 
het onderzoek niet in grote mate worden afgeweken van wat al in het eerste hoofdstuk 
hieromtrent is gezegd1032.    
 Ook in het kader van een eventuele filosofische invloed op het handelen van bepaalde 
magistraten spelen dan gelijksoortige problemen als in het onderzoeken van een mogelijke 
filosofische invloed op de rechtspositie van vrije niet-burgers. We kunnen bijvoorbeeld de 
vraag stellen of bepaalde magistraten zich gebonden zouden hebben gevoeld aan filosofisch 
ingevulde begrippen als humanitas en pietas, en zich daardoor gerechtigd voelden 
beschermende maatregelen ten opzichte van slaven te nemen. In de Republiek geven de 
bronnen noch voor de censor1033, noch voor de praetor1034 aanleiding tot een bevestigend 
antwoord op deze vraag. Dit neemt niet weg dat dergelijke begrippen, filosofisch ingevuld of 
niet, als mores maiorum waarschijnlijk vanaf de late Republiek een zekere juridische werking 
gehad zouden kunnen hebben. Mogelijk kunnen we vanaf Hadrianus een toepassing van deze 
begrippen ook op de verhouding tussen meester en slaaf waarnemen1035.    
 Maar hier kan, net als met betrekking tot humanitas en vrije niet-burgers, voor een 
mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee niet het belang aan worden 
toegekend dat onder meer Bauman hieraan verbindt1036. Volgens Crifò zou de Stoa als 
plichtenethiek bij uitstek de inspiratiebron geweest kunnen zijn voor een systeem van sociale 
plichten dat in deze tijd de rol vervulde van de moderne mensenrechten. Maar zelfs al zouden 

������������������������������������������������������������
1032 Met name p. 12 en Talamanca, L’antichità, p. 50-51. 
1033 Onderzocht is bijvoorbeeld de verhouding tussen de censor Scipio Aemilianus en de filosoof Panaetius: 

Astin, Scipio Aemilianus, p. 302-306; Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 38-39; Ferrary, 
Philhéllenisme en impérialisme, p. 515-516, maar p. 589-610: dit betekent niet dat er niet zoiets als een 
‘cirkel van Scipio’ bestaan zou hebben. Over Scipio Aemilianus als censor: Suolahti, Roman censors,   
p. 393-397; Astin, Scipio Aemilianus, p. 115-124 en de teksten op p. 253-257. Scipio’s aanvallen en 
regelgeving met betrekking tot overmatige luxe zouden Stoïsch geïnspireerd kunnen zijn, maar ook 
vanuit een oogpunt van mores maiorum verklaard kunnen worden: p. 117-118. Humanitas lijkt daarbij 
niet voor te komen in Panaetius: Van Straaten, Panétius, p. 174-176 (studia scientiae cognitionisque); 
Waszink, Humanitas, p. 11-16. Niettegenstaande: I. Heinemann, Humanitas, RE Suppl. 5, 293-296 
(1931); Van Straaten, Panétius, p. 178-179; Schadewaldt, Humanitas, p. 52-61 en het pleidooi van 
Griffin, Seneca, p. 178-181.  

1034  Zoals Schulz, Prinzipien, p. 146 al gesteld heeft.   
1035 Knoch, Sklavenfürsorge, p. 64-89, p. 229-232, p. 240-249.  
1036 Zie p. 11-12 en p. 98-100: naast Bauman, Human rights, p. 20-21, p. 32-48, p. 68-71, p. 96-99 ook 

Bauman, Leges iudiciorum publicorum, p. 166-179. 
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deze begrippen door hun gebruik en invulling duiden op een bredere filosofische invloed is de 
kritiek van Talamanca op het feit dat door deze begrippen geen bescherming in het recht 
worden gecreëerd doeltreffend1037. Toch moet, zoals uit het onderzoek in eerdere 
hoofdstukken blijkt, hierbij de mogelijkheid in het oog worden gehouden dat op grond van 
deze begrippen in bepaalde gevallen een rechtsgang kon worden verleend waar deze in een 
regulier geval niet mogelijk zou zijn geweest. De favor libertatis is hiervan wellicht het 
duidelijkste voorbeeld1038.  

Op een gelijksoortige manier als met betrekking tot een ontwikkeling in de rechtspositie van vrije 
niet-burgers zou dan de algemenere regelgeving omtrent de rechtspositie van de slaaf door-
slaggevend moeten zijn, niet de beslissingen van individuele magistraten of juristen. Dit is in lijn 
met de nadruk die Pugliese en Crifò hebben gelegd in de relatie tussen een ‘constitutioneel kader’ 
en een mogelijke voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse recht. 
In eerdere hoofdstukken heeft onderzoek naar de positie van slaven in dit constitutionele 
kader geleid tot verschillende onderscheiden, in de eerste plaats een onderscheid tussen een 
rechtspositie in relatie tot de meester en in de verhouding tot derden, blijkbaar in een vroeg 
stadium vooral verschillende magistraten1039. Bovendien is de problematiek besproken van 
het verschil dat Buckland lijkt aan te geven tussen de slaaf als rechtssubject of persona en een 
humane behandeling van de slaaf in het recht1040. Een derde uit een eerder hoodstuk naar 
voren gekomen onderscheid betreft dat tussen de slaaf als rechtssubject of persona in de zin 
van dader, van slachtoffer, en in zekere mate als partij in een bepaalde rechtsgang. In 
voorgaande hoofdstukken zijn van elk van deze verschijningsvormen van de rechtspositie van 
de slaaf voorbeelden gegeven. Op dit punt zouden we deze voorbeelden nogmaals kunnen 
aanhalen en deze op hun filosofische merites kunnen toetsen. Maar dit is in de literatuur 
eerder gedaan, en dit heeft geen definitieve resultaten opgeleverd1041. Bovendien komen we 
hiermee niet zonder meer tot een mogelijk voorloper van de moderne mensenrechtenidee, 
zelfs als er in deze context van een onomstotelijke band tussen recht en filosofie sprake zou 
zijn. Een andere mogelijkheid is de erkenning van de slaaf als persona in het klassieke 
Romeinse recht als een overigens niet per se progressief verlopende ontwikkeling te zien. Dit 
zou betekenen dat er een zekere samenhang is in de hierboven onderscheiden manieren 
waarop de slaaf in het klassieke Romeinse recht terug komt.  

Verschillende auteurs suggereren een ontwikkeling in een steeds ruimer door het recht 
gesanctioneerde humane behandeling van de slaaf door zijn meester en een affiniteit van 
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1037 Zie p. 16-17: Crifò, Prospettiva, p. 263-266.  
1038 Zie p. 49-51.  
1039 Bv. Affolter, Persönlichkeit, p. 82f: enigszins gerelateerd aan de verschillen in de positie binnen in het 

ius privatum en het ius publicum. 
1040 Buckland, Roman law of slavery, p. 2. Ook: Schulz, Prinzipien, p. 146-147.  
1041 Met name met betrekking tot het voor en het tegen van een invloed op de Stoa in de toepassing van de 

actio iniuriarum op krenkingen van slaven en de ontwikkeling van de procedure ad statuam confugere: 
actio iniuriarum; voor: Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 285-286; Honoré, Ulpian, p. 85-88; 
tegen: Wittmann, Injurienklage, p. 339; Hagemann, Iniuria, p. 84-87; het rescript van Antoninus Pius in 
Gai. Inst. I ,53; voor: Van Meurs, Iniuria ipsi servo facta, p. 293-294; Liebs, Römisches Recht, p. 162-
163; tegen: Hagemann, Iniuria, p. 86, Gamauf, Ad statuam confugere, p. 122-126.  
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verschillende juristen en keizers met bepaalde aspecten van de Stoïsche doctrine 
hieromtrent1042. Onder meer Pringsheim en Casavola plaatsen deze ontwikkeling in het meer 
algemene licht van de beperking van de beschikkingsmacht van de eigenaar, met name door 
en na Hadrianus in de 2e eeuw AD. Honoré heeft deze ontwikkeling op zijn beurt verbonden 
met een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in de werken van Ulpianus, vanwege 
zijn bespreking van verschillende rescripten van Hadrianus en Antoninus Pius in Het ambt 
van gouverneur1043. Op grond van het onderzoek naar de rechtspositie van slaven in eerdere 
hoofdstukken is gebleken dat het beginpunt van een eventueel steeds ruimere bescherming in 
het recht van slaven ergens aan het begin van het Principaat moet liggen1044. Voor zover de 
nota censoria in de Republiek als een sanctie volgend op een bepaalde rechtsgang gezien zou 
kunnen worden, is er vanuit de bronnen niet genoeg reden om aan te nemen dat de nota ooit 
of op significante schaal is aangewend ter bescherming van slaven. Aan de andere kant is het 
SC Silanianum geen doorslaggevend tegenargument, omdat de relatie noch met een vetus mos 
in de Republiek, noch een eventuele onderliggende procedure onder de lex Cornelia de 
sicariis et veneficis, noch de verhouding tot latere Senatus Consulta duidelijk is. Evenmin 
eenduidig zijn de lex Iulia et Papia en de lex Aelia Sentia  gebleken. Relatief onomstreden is 
wel dat uit het SC Cottianum blijkt dat de slaaf vanaf het begin van het Principaat als rechtssubject 
in het publieke strafrecht als dader erkend is geweest. Het stellen van limieten aan de behandeling 
door de meester en als dader in het publieke strafrecht zouden hun origine kunnen hebben in 
hetzelfde complex van regelgeving. In de interpretatie van Voigt van de lex Iulia iudiciorum 
publicorum, uitgevaardigd onder Augustus, worden zij bijvoorbeeld als één regeling 
voorkomende in deze lex gezien1045. Maar de methode van Voigt is niet onomstreden1046.  

Toch zijn er meer aanwijzingen dat onder Augustus enkele regelingen met betrekking tot de 
slaaf zouden kunnen zijn ingevoerd: in deze tijd is het ambt van de praefectus urbi 
(her)ingevoerd, en de cognitio extra ordinem met een vernieuwde vorm van appellatio als 
rechtsgang ingesteld1047. Dit zijn procedures waartoe slaven op een gegeven moment een 
bepaalde mate van toegang hebben gehad1048, waar in ieder geval meer dan voor de tresviri 
capitales in de Republiek daadwerkelijk over de schuld of onschuld van de slaaf geoordeeld 
������������������������������������������������������������
1042 Bv. Westermann, Slave systems, p. 77-84,  p. 116; Kaser, RPR I, p. 284.  
1043 Zie p.10 (Honoré, Les droits de l’homme, p. 237, nt. 15 en 16); p. 15 ( Honoré, Ulpian, p. 86-87).  
1044 Zie bijvoorbeeld Vedius Pollio in Seneca, De clementia I,18,2; De lex Petronia uit 19 AD  (D. 

48,8,11,2) en het edict van Claudius (Suetonius, Claudius 25,2). Vgl. bv. Westermann, Slave systems, p. 
(109-) 116-117.  

1045 De meester heeft namelijk de plicht een accusatio of postulatio tegen zijn slaaf in te stellen in plaats van 
hem zelf te straffen: Voigt, Über die leges Iuliae, p. 522, op grond van het SC Cottianum, gelezen in 
combinatie met Vita Hadriana 18,7, D. 48,3,2pr. en 48,2,12,4. Interessant is derhalve dat er een 
rechtsbasis voor het optreden van Augustus in het geval-Pollio zou kunnen zijn geweest.  Een accusatio 
van zijn meester is echter ook reeds in de lex Iulia iudiciorum publicorum aan de slaaf ontzegd. Dat niet 
alleen D. 48,2,12,2, maar ook de twee daarop volgende teksten van Venuleius Saturninus (althans, het 
SC Cottianum) de inhoud van de lex Iulia iudiciorum publicorum zou weerspiegelen is ook 
gesuggereerd door Robinson, Slaves and the criminal law, p. 216-217 en Fanizza, Giuristi, p. 58-59,    
p. 63-64.  

1046 Girard, Les leges Iuliae, p. 299, nt. 1 
1047 Ook daadwerkelijk door middel van de leges Iuliae iudiciorum: Voigt, Über die leges Iuliae, p. 488: bv. 

Cassius Dio 52,21.   
1048 Vgl. bv. Kaser, RPR I, p. 286-287 en boven, D. 1,12,1,1, D. 49,1,15 etc.   
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werd. Mogelijk zou al vanaf dat moment ook de slaaf als slachtoffer in het recht erkend zijn 
geweest. Cruciaal in de daarop volgende periode is in hoeverre de slaaf gezien werd als het 
slachtoffer van een strafbare doodslag of krenking, en de verhouding met een procedure voor 
waarschijnlijk de praefectus urbi. De relatie tussen het ambt en de tempelvlucht kan op grond 
van de bronnen pas in de 3e eeuw AD worden gelegd1049. De lex Cornelia de sicariis et 
veneficis wordt zeker in de 2e eeuw toegepast op de doodslag van slaven1050. Voor de 1e eeuw 
geeft het edict van Claudius een aanwijzing, maar deze is waarschijnlijk geantedateerd1051. 
Aan de andere kant bevat D. 47,10,7,1 geen doorslaggevende tegenaanwijzing, en zou zelfs 
als argument vóór kunnen worden gebruikt, afhankelijk van wat het precieze onderwerp van 
de tekst is. Ook de krenking van een slaaf in algemene zin zou als zodanig op een gegeven 
moment strafbaar kunnen zijn geworden1052. In dit verband zijn er enkele veel aangehaalde 
teksten, zoals het rescript van Antoninus Pius in Gai. Inst. I,53. Van belang zijn de  overeen-
komsten in de in deze teksten gebruikte terminologie en strafbaar gemaakte gedragingen ten 
opzichte van slaven, zoals de geseling in strijd met de goede zeden en castratie. Met een 
verband tussen deze gedragingen en een meer geïnstitutionaliseerde procedure voor de 
praefectus urbi komen we zoals gezegd het dichtst in de buurt van een voorloper van de 
moderne mensenrechtenidee in het klassieke Romeinse recht1053.        

Hiermee is uiteraard niet gezegd dat een filosofische invloed hierin een rol gespeeld zou 
hebben. In algemene en theoretische zin zou gezegd kunnen worden dat bijvoorbeeld het 
doden van een slaaf in de Stoa wordt afgekeurd1054. Maar de meest prominente tekst op grond 
waarvan een min of meer institutionele bescherming van slaven in het vroege Principaat met 
een filosofische gedachtegang verbonden kan worden is Seneca, De beneficiis III,22,3. Griffin 
stelt dat de verhouding tussen het recht en de filosofie in deze tekst in feite is omgekeerd. 
Seneca gebruikt de procedure, volgens haar voor de praefectus urbi, als uitwerking van deze 
filosofische gedachtegang en niet andersom. De praktijk en het recht omtrent de behandeling 
van slaven zouden qua humaan gehalte van deze behandeling verder gaan dan op grond van 
de filosofische geschriften van deze tijd kan worden verklaard1055. Dit roept de vraag op naar 
wat in de Stoïsche doctrine precies gezegd wordt over de behandeling van slaven. Hierover 
heeft onder meer Manning geschreven, naar aanleiding van twee uitgangspunten in deze 
doctrine. Er bestaan er geen ‘slaven van nature’, immers alle mensen zijn met rede begiftigd, 
en de tegenstelling tussen slavernij en vrijheid is een paradox, want alleen de ‘wijze’ is 
werkelijk vrij1056. Voor de behandeling van slaven door hun meester heeft dit primair tot 
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1049 Zie p. 65-67.  
1050 Zie p. 115-117: vooral op basis van Gai. Inst. III,213.  
1051 Zie p. 60 en p. 122: Mommsen, Strafrecht, p. 617; Buckland, Roman law of slavery, p. 36; Volterra, 

Intorna a un editto, p. 424-425; Santalucia, Diritto e processo, p. 210, nt. 80 
1052 Zie p. 117-120.  
1053 Zie p. 125-128.  
1054 Bv. Cicero, Paradoxa Stoicorum 22-25, als deel van de paradox omnia peccata paria esse.  
1055 Griffin, Seneca, p. 261.  
1056 Manning, Stoicism and slavery, p. 1520-1523, respectievelijk Philo in SVF III,352 en Diogenes Laertius 

in SVF III,355. Beide uitgangspunten komen terug in werken van Cicero en Seneca.  
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gevolg dat de slaaf als een dagloner voor het leven moet worden gezien1057. De waarde van 
deze kwalificatie is betwist1058, maar de verhouding tussen meesters en slaven werd door 
aanhangers van de Stoa waarschijnlijk vrij algemeen opgenomen in hun behandeling van 
gerechtigheid1059. Wat we hierover uit de bronnen van v��r Seneca kunnen afleiden is niet 
eenduidig. Waar Posidonius het met excessieve wreedheid behandelen van slaven door hun 
meester afkeurde, was Hecato van mening dat bij hoge graanprijzen utilitas als plicht 
zwaarder weegt dan de uiting van humanitas slaven te eten te geven, en bovendien stelt de 
filosoof dat de levens van dure paarden zwaarder wogen dan die van goedkope slaven1060. In 
zoverre lijkt de bevestiging van Seneca dat tussen slaven en hun meesters beneficia konden 
bestaan een verandering ten opzichte van de bestaande doctrine. Wel lijkt de tekst een 
aanwijzing dat de discussie over zedelijke plichten ten opzichte van slaven al v��r Seneca in 
gelijksoortige termen werd gevoerd.  

Maar ook na Seneca ontbreken ons de bronnen voor het bestaan van een tendens in de 
filosofie om meesters te manen tot een humane behandeling van hun slaven. Als we in de 
SVF hiernaar zoeken, dan zien we dat onder de titel De nobilitate et libertate in het derde 
boek vooral teksten van Philo van Alexandrië en Dio Chrysostomos worden aangehaald 
waarin het niet bestaan van slaven van nature en de paradox tussen slavernij en vrijheid wordt 
besproken1061. De behandeling van slaven komt hierin niet aan bod. Hetzelfde kan worden 
gezegd van Epictetus en Marcus Aurelius1062. Ook omdat het recht op dit punt verre van 
eenduidig is, komt Manning tot de conclusie dat waar in het recht de overheid een humane 
behandeling van slaven lijkt voor te staan, dit vooral is ingegeven door overwegingen van 
openbare orde en het belang van de slavenhouders1063. Slechts in bepaalde juridische 
‘aannames’, zoals het niet bestaan van slaven van nature, zou een invloed van specifiek 
Stoïsche doctrine op het recht merkbaar kunnen zijn1064.    
 Maar hoewel een humane behandeling van de slaaf wellicht indicatief is voor het 
bestaan van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee, is deze ook weer niet gelijk 
daaraan. Interessant zijn daarom twee recente verhandelingen over het bestaan van een 
mensenrechtenidee in de Stoa, van Sorabji en Mitsis. Zoals Oestreich al stelde is de universele 
toepasbaarheid in principe op mensen zonder onderscheid van de Stoïsche ethische doctrine 
van belang voor de moderne mensenrechtenidee. Noch Sorabji1065, noch Mitsis1066 twijfelt 
werkelijk hieraan. Verschillende problemen worden in de twee verhandelingen aangedragen, 
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1057 Perpetuus mercennarius: Manning, Stoicism and slavery, p. 1523. Naast Seneca, De beneficiis III,22,1 

ook Cicero, De officiis I,41. 
1058 Bv. Mantello, Beneficium servile-debitum naturale, p. 126-134.  
1059 Griffin, Seneca, p. 256-257: vgl. (nt. 2) Seneca, Epistula 94,1.  
1060 Cicero, De officiis III,89: Manning, Stoicism and slavery, p. 1524; Bauman, Human rights, 23-27;  

Knoch, Sklavenfürsorge, p. 57-64. 
1061 SVF III,349-366. Vgl. Schrage, Libertas est facultas naturalis, p. 21-23, p. 35. 
1062 Manning, Stoicism and slavery, p. 1529-1530.  
1063 Manning, Stoicism and slavery, p. 1533-1540.  
1064 Manning, Stoicism and slavery, p. 1540-1541.  
1065 Sorabji, Animal minds, p. 134-138, p. 144-145, p. 150-152.  
1066 Mitsis, Stoic origin, p. 174.  
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zoals een nadruk in het systeem op een goddelijke voorzienigheid1067: belangrijk in beide 
werken is het mogelijke ontbreken van een duidelijke notie van subjectieve of individuele 
‘rechten’ in de Stoïsche doctrine1068. In de filosofische terminologie gesteld hangt deze af van 
de onderlinge verhouding tussen ‘zedelijke plichten’ (�����������‘onverschillige zaken’ 
(�"��������en het recht of de gerechtigheid1069.    
 In deze termen schuilt al een gedeelte van de problematiek, namelijk dat de nadruk in 
de Stoïsche ethiek ligt op degene die de zedelijke plicht vervult, niet op degene tegenover wie 
de plicht wordt vervuld. Bovendien worden in deze context zaken als gezondheid en geldelijk 
vermogen, waarop het vervullen van de plicht is gericht, constant aangeduid als 
‘onverschillig’ (�"�������, indifferens. Tenslotte zou bezwaarlijk zijn dat de gerechtigheid 
ziet op het toebedelen van datgene wat conform iemands eigen waardigheid is 
(���´�&�����cuius dignitas), niet een ‘recht’ of iets met een dergelijke connotatie1070. Naast 
deze inhoudelijke problemen confronteert ons dit ook met een op het oog volledig nieuwe 
invulling van de onderzoeksvraag, een onderzoeksvraag die zich niet specifiek op de 
rechtspositie van vrije niet-burgers en slaven concentreert. Op grond hiervan zullen we bij 
wijze van afsluiting van dit hoofdstuk vanuit de werken van Sorabji en Mitsis enkele 
mogelijke aanzetten geven tot verder onderzoek naar een voorganger van de moderne 
mensenrechtenidee in de filosofie van de Oudheid, de werken van Grotius en Donellus, en het 
klassieke Romeinse recht.  

c. Drie perspectieven voor verder onderzoek 

         Filosofie en rechtsbescherming? Arius Didymus  

Interessant voor een voorloper van de moderne mensenrechtenidee lijkt volgens Sorabji en 
Mitsis een bepaalde systematiek die in de Stoa gehanteerd zou zijn, waarin een zekere mate 
van overeenstemming bestaat tussen ‘zedelijke plichten’ (�����������en ‘verkieslijke 
onverschillige zaken’ (�"�������
�� ������1071 aan de ene kant en 
�� ��’passies’) en 
‘onverkieslijke onverschillige zaken’ (�"��������
�
�� �������1072 aan de andere. Op 
meerdere gronden is een uit de tijd van Augustus stammend werk in dezen van bijzondere 
waarde: een bespreking en vergelijking van enkele grote filosofische stromingen door Arius 
Didymus1073. In deze bespreking is een deel ingeruimd voor Stoïsche doctrine, waarschijnlijk 
overgenomen uit een ouder handboek1074. Niet alleen gebruikt Arius Didymus in dit deel de 
������������������������������������������������������������
1067 Sorabji, Animal minds, p. 143-144; Mitsis, Stoic origin, p. 164.  
1068 Sorabji, Animals minds, p. 140, p. 153-155.  
1069 Sorabji, Animal minds, p. 139-141; Mitsis, Stoic origin, p. 164-170.   
1070 Sorabji, Animal minds, p. 143.  
1071 Zie ook Kidd, Moral actions, p. 256-257 en Kidd, Stoic intermediates, p. 153-157, 165-168: alsmede 

(�"�����������
�����������	����en (�"��������������	�����die niet helemaal gelijk aan elkaar 
zijn.  

1072 Zie ook Van Straaten, Panétius, p. 182-190; Inwood, Ethics and action, p. 160-198.  
1073 �����������	���Over de filosofenscholen), overgeleverd vooral via Stobaeus, Eclogae: Pohlenz, Die 

Stoa I, p. 254-255. De methode en oriëntatie van Arius Didymus: Brink, �����	����and ������� �, p. 
135; Hahm, Arius Didymus, p. 3035-3051. �

1074 Mogelijk Chrysippus,����������������Over eendracht): Schofield, The Stoic idea, p. 46, nt. 41.   
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indeling in �������goede zaken)��������slechte zaken) en �"������ (onverschillige zaken) 
als uitgangspunt1075, ook is de behandeling van de �"�������significant groter en 
diepgaander in vergelijking tot de gelijksoortige uiteenzettingen in Cicero, De Finibus III en 
Diogenes Laertius VII. In zekere zin zijn de �"�������in Arius Didymus ook belangrijker: 
de ����������blijken zelfs uit de �"�������te volgen1076 en sommigen worden aangeduid 
als ���´�&���'(���en ������	���'(�). �"����������
�����������	���'(���zijn in eerste 
instantie gezondheid (������), waarneming (���� ���*����� +����en kracht 
���,	����waarin participeren een ´juiste hand´ (,������������een gezond lichaam 
(���������������en een ongeschonden waarneming������ �������
�
 ��	�������Hoewel 
van deze zaken niet gezegd kan worden dat zij ´goed´ zijn in de Stoïsche zin, dat wil zeggen, 
bijdragen aan �����������	������	�����
��als ��������nemen de �"���������
�
�
�� ������in Arius Didymus wel een prominente plaats in: hieruit zou kunnen blijken 
dat de auteur verschillende filosofische stromingen in een enkele doctrine samenvoegde1080.  

Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat in de vroege Stoa een dergelijke prominentie van   
�"�������aanwezig zou zijn geweest, gezien ook de manier van aanduiden als 
´onverschillige zaken´. De nadruk zou kunnen zijn gekomen van Aristo van Chios1081, 
Antipater en Diogenes1082 of Panaetius en Posidonius1083. Maar de theorie van Arius Didymus 
kent een aantal specifieke kenmerken die niet terugkomen bij in de eerste plaats Cicero, De 
finibus III,20-22 en III,50-57 of Diogenes Laertius VII 102-107 waarin waarschijnlijk Zeno 
wordt weergegeven, noch elders in de Stoïsche bronnen over het onderwerp. Cruciaal hierin is 
de weergave van het schenden van �"�������als een misdaad, dat wil dan zeggen de 
�"�������van anderen (Stob. Ecl. 2,93). Arius Didymus� verbindt deze met vrij concrete 
misdragingen, diefstal (���
�), echtbreuk (���,���)� en �#��� (‘geweldpleging’). Een 
dergelijke constructie lijkt vreemd aan de Stoa, hoogstens kan in die context gesproken 
worden van de eigen �"�������die door een 
�����niet of niet correct geselecteerd worden: 
de verhouding doet eerder denken aan de uitwerking van het concept van ‘corrigerende 
gerechtigheid’ door Aristoteles. Er kan als zodanig over getwijfeld worden of Arius Didymus 
hier werkelijk het schenden van �"�������op het oog heeft. Eén en ander wordt verduidelijkt 

������������������������������������������������������������
1075 Stob. Ecl. 2,57, Pomeroy 5a, p. 10, in tegenstelling tot zowel Cicero, De finibus III en Diogenes 

Laertius VII, die beide van de ‘eerste impuls’ uitgaan: Long, Stoic studies, p. 113  
1076 ‘�����	���´; Stob. Ecl. 2,85 (SVF III,494; Pomeroy 8, p. 50): Long, Stoic studies, p. 111. Long gaat 

ervan uit dat Arius Didymus waarschijnlijk vooral Chrysippus weergeeft: Stoic studies, p. 130.  
1077 Stob. Ecl. 2,80 (SVF III,133; Pomeroy 7b, p. 44); Stob. Ecl. 2,83 (SVF III,124; Long/Sedley 58 D; 

Pomeroy 7f, p. 48).   
1078 Stob. Ecl. 2,82 (SVF III,141; Pomeroy 7d, p. 46). Ook: Stob. Ecl. 2,7 (SVF III,140, Long/Sedley 58 C, 

Pomeroy 7a, p. 42); Stob. Ecl. 2,82 (SVF III,142; Long/Sedley 58 C; Pomeroy 7e,  p. 48): 
������	����� 
�� volgens Arius Didymus zijn gezondheid (������), ´scherp waarnemingsvermogen’ 
(������ ���), pijnloosheid (�
������en schoonheid van het lichaam (��������	�������).�� 

1079 De term is echter problematisch, waarschijnlijk zonder achtergrond in de Stoa: Inwood, Ethics and 
action, p. 219-223.  

1080 Hahm, Arius Didymus, p. 3035, p. 3047, p. 3050-3051.   
1081 Pohlenz, Die Stoa I, p. 123.   
1082 Stob. Ecl. 2,76; Long/Sedley 58K.  
1083 Kidd, Stoic intermediates, p. 159.  
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door het kijken naar wat een parallele tekst in de verhandeling over de ethische doctrine van 
de Peripatos in Stobaeus lijkt te zijn. Arius Didymus geeft in deze sectie een omschijving van 
een notie, van groot belang in typisch de Stoïsche ethische doctrine, �����	���1084. Duidelijk 
Peripatetische, althans niet-Stoïsche, elementen in deze bespreking zijn de verbinding tussen 
�����	����en bepaalde goederen (���
�����������	�����als onderwerp daarvan en de 
indeling en classificatie (als �����)�van deze goederen zelf. Echter, hoewel deze 
structurering waarschijnlijk van Peripatetische origine is1085, is de invulling van dit goederen-
begrip mogelijk Stoïsch1086. Los van de exacte bron van de verhandeling werpt deze dan, in 
ieder geval voor de moderne, wetenschap van de wijsbegeerte de vraag op naar het probleem 
van de ‘externe �����	���’, meer accuraat de diepte van de relatie tussen mensen 
onderling1087. �

Als we terugkeren naar de discussie tussen Sorabji en Mitsis kunnen we beginnen met aan te 
geven dat er geen reden is om aan te nemen dat vrije niet-burgers of slaven uitgesloten waren 
van een dergelijk ethisch systeem, althans het overwegend Stoïsche gedeelte. Dit volgt uit het 
������	����-karakter ervan, maar ook uit het herhalen van de paradox tussen slavernij en 
vrijheid1088. In zoverre zou er sprake kunnen zijn van een precedent voor de moderne 
mensenrechtenidee in de ethische doctrine van de Stoa, zoals ook zowel Sorabji als Mitsis 
hebben aangegeven.            
 De eerste aanzet naar een verder onderzoek naar een dergelijk precedent betreft de 
problematiek die Sorabji en Mitsis wel als een obstakel ervoor zien: het bestaan van een 
precedent voor de moderne notie van rechtsbescherming in de filosofie van de Oudheid. De 

������������������������������������������������������������
1084 Görgemanns, Oikeiosis in Arius Didymus,  p. 165: 2,116,19-128,9 
1085 Von Arnim, Abri� der peripatetischen Ethik, p. 3-8, parallellen zijn echter te vinden in Cicero, De 

Finibus V: Görgemanns, Oikeiosis in Arius Didymus, p. 166 (naar de Madvig-editie van De finibus, 
1876) . Deze tekst bestaat uit een discussie tussen een Stoïsche spreker en een aanhanger van de 
(‘Oude’) Academie (bv. V,7), met als voornaam onderwerp de status van�
�"�����������
�����������	����*prima secundum naturam (V,18): (…) in quibus numerant 
incolumitatem conservationemque omnium partium, valitudinem, sensus integros, doloris vacuitatem, 
viris, pulchritudinem, cetera generis eiusdem (…).  De Stoïsche spreker gaat in op de relatie 
"������	� *iustitia en �����	���*commendatio in V,65-67, maar ‘externe relaties’ worden daarin 
voorgesteld als �"��������in tegenstelling tot bijvoorbeeld DL VII,108-109 (SVF III, 495-496; 
Long/Sedley 59 .!�als ������������

1086 Niet volgens Von Arnim, Abri� der peripatetischen Ethik, p. 131-161 (Theophrastus); wel volgens 
Görgemanns, Oikeiosis in Arius Didymus, p. 173-177: naast de overeenkomst met de lijsten in het 
Stoïsche gedeelte ook op grond van onder meer SVF III,96-97: (p. 181) ‘This is basically a late 
Hellenistic text, written by one or more Peripatetic authors who freely used Stoic concepts without 
giving up what they regarded as Peripatetic essentials. The adoption of a Stoic oikeiosis concept can 
very well be a part of this pattern.’      

1087 De relaties die Arius Didymus schetst zijn te ’zwak’: Brink, �����	����and������� �, p. 136-137;                             
Görgemanns, Oikeiosis in Arius Didymus, p. 181-183; Sorabji, Animal minds, p. 150, echter, er zijn 
voorbeelden van teksten waarin deze relatie als gesanctioneerd, als �"�����of ����� ��, wordt 
voorgesteld, met name Porphyrius, De abstinentia III,19 (-25) (= Zeno, SVF I,197), waarover 
Dombrowski, Porphyry and vegetarianism, p. 776-777 en Winkel, Ulpians Definition der 
Gerechtigkeit, p. 673. Hiertoe lijken ook teksten van Chrysippus die handelen over ������die 
‘bevelen’of ‘verplichten’, zoals De finibus III,67 en D. 1,3,2 te behoren: Mitsis, Stoic origin, 175-176. 
Long/Sedley duiden bovendien op een anoniem commentaar op Plato, Theaetus (57 H).  

1088 Stob. Ecl. 2,101 (Pomeroy 11i, p. 76; SVF III,593).  
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Stoïsche ethische leer als plichtenethiek met de nadruk op degene die de plicht moet vervullen 
is op het eerste gezicht niet geschikt om tot een voorganger van de moderne notie van 
bescherming in het recht te kunnen komen, zoals ook Sorabji aangeeft. Mitsis duidt op enkele 
plaatsen in de bronnen waarin het belang van de ontvanger zou worden meegenomen in het 
bepalen van de waarde en de inhoud van een ‘plicht’. Maar hiermee lijken we nog niet tot een 
begrip van rechtsbescherming te komen. Zoals uiteengezet gaat Arius Didymus verder, 
duidelijk in het kader van oudere Stoïsche bronnen, maar daarbij onder invloed van 
waarschijnlijk de Peripatos. Het schenden van de �"�������van een ander lijkt te worden 
voorgesteld als een concrete strafbare misdraging. De schending zou bovendien plaatsvinden 
onder invloed van een 
������zoals Arius Didymus �
��	�����libido) noemt1089. Tenslotte 
wordt het schenden van de �"�������van een ander elders in Arius Didymus geplaatst in een 
vrij specifiek concept van gerechtigheid, namelijk dat gebaseerd op �����	������
� Daarom is onze eerste aanzet voor een verder onderzoek naar een mogelijke voorloper 
van de moderne mensenrechtenidee de vraag of in Arius Didymus of in andere eclectische 
filosofische verhandelingen in de Oudheid in vergelijking tot de ‘orthodoxe’ ethische 
doctrines dichter bij een mogelijk precedent voor de moderne notie van rechtsbescherming 
gekomen kan worden. De systematiek van 
�� ,��"�������en������	����moge hiervoor als 
uitgangspunt fungeren, zoals onze tweede aanzet voor een onderzoek naar een mogelijke 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee aannemelijk zou kunnen maken. �

                Filosofie en rechtsbescherming? Grotius en Donellus 

Er kan namelijk worden gesteld dat een gelijksoortige problematiek van belang is geweest 
voor de vorming van natuurlijke rechten, subjectieve rechten en de mensenrechtenidee in de 
moderne tijd. Hiervoor zijn verschillende gronden, die in zekere zin alle terug te vinden zijn 
in een tekst van Hugo de Groot: De iure belli ac pacis, Prolegomena 8-101090. In de tekst 
wordt een theorie van sanctionering vanwege het schenden van het ius van iemand anders als 
een handelen tegen de menselijke gemeenschap geponeerd 1091. De iura die Grotius op het oog 
heeft corresponderen duidelijk met de subjectieve rechten die ook in de Inleidinge en eerder 
in de geschriften van Donellus zijn voorgekomen1092. Op het eerste gezicht lijkt de tekst door 
Grotius samengesteld met noties uit een aantal willekeurige bronnen uit de Oudheid, 
waaronder Romeins recht en Ciceroniaans-Stoïsche doctrine1093. Er kan daarom aan 
getwijfeld worden of Grotius als object van de iura een bepaalde vorm van �"�������op het 
oog zou hebben. Enige twijfel hieromtrent wordt weggenomen door het discours leidende tot 
het introduceren van de iura, De iure belli ac pacis I,II,I,1-41094: met het aanhalen van Cicero, 
������������������������������������������������������������
1089 Stob. Ecl. 2,88 (SVF I,211; Long/Sedley 65 A; Pomeroy 10, p. 56); Inwood, Ethics and action, p. 143-

144. Stoïsche doctrine is in deze sectie waarschijnlijk vermengd met Platonische elementen (door 
Posidonius?): Inwood, Ethics and action, p. 142.   

1090 Met een mogelijk precedent in De iure praedae: Tuck, Natural rights theories, p.62-63.  
1091 Tuck, Natural rights theories, p. 72-73.   
1092 De iure belli ac pacis I,II,I,5 (vita, membra, libertas), met verwijzing naar Cicero, De officiis III,22: 

Tuck, Natural rights theories, p. 73-74.  
1093 De Editio maior verwijst onder meer naar Seneca, De beneficiis IV,18 en Porphyrius, De abstinentia 

III,26. Alle verwijzingen zijn ingevoegd in de edities van 1642 en 1646.   
1094 Besselink, Cynicism, scepticism and stoicism, p. 183-187.   
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De finibus III,17 en Aulus Gellius 12,5 worden ���
�����������	�����bij naam genoemd 
(1) en onder verwijzing naar Zeno (Juvenalis, Satyren XV, 106-108) worden deze in verband 
gebracht met een primum animi appetitio (2). Vervolgens lijkt in 3-4 een verslag te worden 
gegeven op welke manier een instinct tot het behouden van de �
�����������	������1: 
primumque esse officium ut se quis conservet in naturae statu, deinceps ut ea teneat quae 
secundum naturam sint pellatque contraria) geleidelijk aan zou leiden tot vitae 
membrorumque conservatio als finis belli (4, in de ius naturae-sfeer) en uiteindelijk naar een 
sanctionering van iniuriae ten opzichte van vita, membra en libertas (id est, quae ius alienum 
tollit) in of zelfs als doel van de gemeenschap (5, ratio ac natura societatis).  

Als zodanig lijkt Grotius zonder �"������ of �����	����in deze tekst met name te noemen 
een theorie van de overgang van ‘interne’ naar ‘externe �����	���’ te schetsen die 
overeenkomt met de gangbare moderne reconstructies ervan1095. Het proces, in Prolegomena 
6 expliciet aangeduid als quam �����	��� Stoici appellabant1096, kan verbonden worden met 
de voor Grotius cruciale notie van appetitus societatis: zo kan worden aangesloten bij 
degenen die stellen dat appetitus societatis door Grotius met kennis van zaken overwegend op 
de bronnen van de Oudheid gebaseerd is1097. Vooral de bronnen die Grotius in de tekst noemt 
zouden hier alleen geen directe aanleiding toe geven1098. Zeker ten opzichte van zijn directe 
voorgangers lijkt Grotius namelijk origineel in het expliciet maken van de constructie van het 
schenden van deze �"������ als iniuriae, die de societas verplicht tot het sanctioneren 
ervan1099. Het is niet moeilijk te zien dat juist deze constructie in de eerste plaats essentieel is 
geweest voor de moderne mensenrechtenidee, als ‘natuurlijke rechten’, met de 
zelfverdediging en in zekere zin in de oorlog als ‘rechtsgang’.       
 Bovendien leidt de constructie tot een vrij moderne conceptie van de staat en daarmee 
rechtsbescherming: de staat heeft de plicht tot het bieden van een rechtsgang als een vorm van 
‘overgedragen zelfverdediging’ als ratio ac natura societatis1100. Mogelijk gezien een 
dergelijke tendens met betrekking tot �����	���/appetitus societatis als geheel is in latere 
edities moeite gedaan om ook de sanctionering middels een door een societas verplicht 
verzorgde rechtsgang als een vrij controversieel en vernieuwend aspect van Grotius’ 
constructie als het ware te baseren op de bronnen van de Oudheid. Hiervoor spreekt dat niet 

������������������������������������������������������������
1095 Bv. Engberg-Pedersen, Stoic theory of oikeiosis, p. 73-75, p. 109-115, p. 122-126; Blom/Winkel, 

Introduction, p. 13-15.  
1096 In een latere editie ingevoegd, verwijzingen (p. 7, nt. 4, add. ed. 1642, 1646) naar Marcus Antoni(n)us 

(= Aurelius) en Johannes Chrysostomos: Winkel, Ulpians Definition der Gerechtigkeit, p. 679; Winkel, 
Origines antiques, p. 396-397.  

1097 Winkel, Origines antiques, p. 399-403; Straumann, Oikeiosis and appetitus societatis, p. 40-45.  
1098 In ieder geval noch De finibus III,17, noch Aulus Gellius 12,5. Grotius haalt voor het societas-stadium 

Cicero, De officiis III,22 aan, die wel enigszins zijn constructie weerspiegelt, maar niet te plaatsen valt 
in een �����	���-context. In de tekst wordt wel duidelijk een relatie getrokken tussen een gemeenschap 
(societas hominum) en het middels het recht sanctioneren van schendingen van quod ad usum vitae 
pertineat van de ander: vgl. De officiis III,23.  

1099 Tuck, Natural rights theories, p. 62-74.  
1100 Pohlenz, Die Stoa I, p. 471; Oestreich, Geschichte, p. 38. Vgl. Straumann, Hugo Grotius und die Antike, 

p. 165-173.    
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alleen in de Prolegomena1101, �maar ook in I,II,I,41102 verwijzingen voorkomen naar Boek III 
van Porphyrius, De abstinentia: het bijzondere van deze bron is, dat het niet alleen één van de 
weinige of zelfs de enige bron is waarin �����	����verbonden wordt met "������	� , maar 
dat daarin ook sprake is van een vrij concrete bestraffing bij overtreding met betrekking tot 
anderen.    
 In dit licht schittert Arius Didymus in Stobaeus, Eclogae II,7 door afwezigheid1103. 
Grotius kende deze bron, en dichtte daar ook belang aan toe. Naast het vervaardigen van een 
editie van dicta poetarum ontleend aan het Florilegium1104, citeert Grotius ettelijke malen uit 
Stobaeus zowel in De iure praedae als in De iure belli ac pacis1105. Maar hoewel het 
Florilegium op enkele belangrijke plaatsen wordt aangehaald, komen de Eclogae in De iure 
praedae niet voor. Ook in De iure belli ac pacis figureert het werk nauwelijks. Eclogae II,7 
wordt in het geheel niet aangehaald. Dit zou kunnen betekenen dat Grotius het belang van de 
Eclogae niet heeft ingezien1106 of om een andere reden wars zou zijn geweest van het citeren 
van Arius Didymus1107. Hoe dan ook, van de zeventien Stobaeus-plaatsen in De iure praedae 
die Miller geeft lijken minimaal zeven duidelijk te handelen over gerechtigheid en sancties, 
waarvan vier mogelijk door Grotius zelf aan Stobaeus worden toegeschreven1108: evenmin als 
de citaten uit De iure belli ac pacis lijken deze van belang voor Grotius’ constructie.  

Gezien de inhoudelijke overeenkomsten is er boven al op gewezen dat Grotius de kern van 
zijn constructie, iura in persona ipsa gesanctioneerd door middel van corresponderende 
private en publieke delicten, hoogstwaarschijnlijk ontleend heeft aan Donellus. Het is 
duidelijk dat Donellus deze constructie als het ware inleest in het Romeinse recht: 
problematisch in deze context is dan juist of Donellus in tegenstelling tot Grotius hierin een 
bepaalde relatie ziet tussen het Romeinse recht en de Stoa. In de literatuur is een zekere 
affiniteit aangegeven van Donellus met de (neo-)Stoa1109. Hierbij moet onthouden worden dat 
Donellus in de eerste plaats ernaar streeft het gerecipieerde Romeinse recht weer te geven. 
Daardoor lijkt niet te veel waarde gehecht te kunnen worden aan de positie van slaven in het 
systeem van subjectieve rechten1110, noch aan de constructie van ius naturale/ius gentium1111 

������������������������������������������������������������
1101 Naast Prolegomena 8, p. 9, nt. 4; Prolegomena 7, p. 8, nt. 1 (III,10; III;23, add. ed. 1642, 1646); en 

Prolegomena 24, 15, nt. 6 (III,27, add. ed. 1642, 1646).  
1102 P. 50, nt. 6: III,9 (add. ed. 1642, 1646).  
1103 Opvallend is daarbij het niet opnemen van Cicero, De finibus IV,18: Winkel, Origines antiques, p. 400.  
1104 Miller, Grotius and Stobaeus, p. 6: Dicta poetarum quae apud Io. Stobaeum exstant, Parijs 1623.  
1105 Miller, Grotius and Stobaeus, (resp.) p. 8-11, p. 17-23.  
1106 Miller, Grotius and Stobaeus, p. 12.  
1107 Winkel, Origines antiques, p. 399.  
1108 Classics of international law-editie (1925): II, p. 9; II, p. 17; II, p. 23; VII, p. 71; VIII, p. 91; VIII, p. 93; 

en VIII, p. 103. In de editie van 2009 is nog slechts een enkel citaat van Stobaeus overgebleven: 
Florilegium 9,54 in XIII, p. 63, nt. b. Wat betreft De iure belli ac pacis is wel gesignaleerd een 
mogelijke overeenkomst tussen Prolegomena 44 en Stob. Ecl. 2,93, met name in de relatie tussen 
��  
en misdragingen vallende onder (concrete) crimina/delicta.   

1109 Heise, Einfluss, p. 220-221; Pfister, Donellus, p. 257.   
1110 Zie p. 25-27 en Eyssell, Doneau, p. 223-224, want afhankelijk van de wil van de meester; Heise, 

Einfluss, p. 285-289. Slaven, althans in het positieve (publieke straf)recht, lijken wel een ius op vita te 
hebben (homicidii reus fit) en enigszins incolumitas corporis: Commentarii de iure civili (1595) Tomus 
I, Liber II, Cap. IX: p. 85, 29-59, p. 86, 1-31.  
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en de libertas als facultas naturalis 1112. In deze context lijkt Donellus niet bijster origineel ten 
opzichte van zijn directe voorgangers, en bovendien kan gesteld worden dat hij zich niet met 
‘praecepta moribus’ maar met het ius civile wil bezighouden1113.    
 Toch hoeft dit niet een mogelijke invloed van de Stoa op Donellus te weerspreken: 
naast de Instituten van Justinianus lijkt hij namelijk gebruik te maken van Stoïsche of 
Ciceroniaanse noties in zijn systematisering1114. Interessant zijn verschillende verwijzingen 
naar bronnen uit de Oudheid die overeenstemmen met Romeinse juridische teksten, zoals met 
betrekking tot ius suum cuique tribuere en persona violetur1115. Belangrijker zijn de bronnen 
die Donellus gebruikt met betrekking tot het vormen van een moderne rechtsstaattheorie als 
de staat, gebonden aan zijn eigen wetten1116. De theorie wordt uiteengezet in een lange 
verhandeling over iurisdictio en imperium1117 waarbij het geven van rechtsbescherming als 
een plicht van de magistraat wordt geconstrueerd, vooral met betrekking tot quod nostrum 
cuiusque fit1118. Het bijzondere van de uiteenzetting is dat deze volgt uit een proces van 
zelfverdediging en self-help: dit zijn iurisdictio en imperium overgedragen aan de 
magistraten1119. Gezien het belang van het geldend maken van subjectieve rechten lijkt de 
zelfverdediging aan de basis van dit systeem te staan. Donellus zou daarom op meer punten 
de inspiratiebron van Grotius kunnen zijn  geweest: in zodanige mate zelfs dat we ons af 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1111 Heise, Einfluss, p. 162-169, p. 223-232. Op een (Ciceroniaans-)Stoïsche invloed duidt met name het 

gebruik van het begrip animantium en de gelijkstelling van ius gentium en naturalis ratio: Commentarii 
de iure civili  (1595) Tomus I, Liber I, Cap VI, (zelfde problematiek: oa. p. 13, 17-61), p. 14, 11-15; 
Donellus enucleatus Tomus I, Liber I, Caput VI en VII. Impliciete (iniuria non caedit in bruta) en 
expliciete verwijzingen naar de ‘Stoici’ komen in beide gevallen echter van Hilliger.     

1112 Waider, Ars iuris und suum in persona ipsa, p  60, nt. 59.    
1113 Commentarii de iure civili (1595) Tomus I, Liber I, Cap. V, p. 11, 26-54. Vgl. 35-40: (..) Naturale ius 

omnibus gentibus parendi necessitatem adfert, eoq. et vere ius est. Sed non eo minus ius civile quod 
dicitur, et ipsum ius est; quia esti non omnes huic iuri parere necesse est, tamen ii parere necesse 
habent, quibus statuitur: ut iure civili Atheniensum Athenientes, Romanorum Romani.  Proficiscitur 
haec necessitas duabus his ex rebus: poena legi addita, et constituentis  auctoritate. Poena non adiecta 
si legi non pareas, frustra quid praecipitur, ubi liceat impune iubenti non parere.      

1114 Eyssell, Doneau, p. 165; Waider, Ars iuris und suum in persona ipsa, p 56-58; Heise, Einfluss, p. 79-84; 
Avenarius, Historisierung, p. 72-75. Voor de verspreiding en de (sterke) aanwezigheid in de directe 
kring rondom Donellus (Daneau, Lipsius) van de Tusculanae disputationes, De legibus, De finibus en 
De officiis van Cicero, oa. De clementia van Seneca en de ‘Antologia’ van Stobaeus: Strohm, Ethik,  p. 
117-157.       

1115 Commentarii de iure civili (1595) Tomus I, Liber I, Caput V. (ius quid fit), 8-10 (p. 10): Exsecutio in 
poena exigenda, si quis contra ius fecerit. (…) Iubet ius, ut Deum colere, ius suum cuique tribuere. 
Vetat alterum laedere, vetat caedes, adulteria, furta, latrocinia. Vgl. Waider, Ars iuris und suum in 
persona ipsa, p 59-60; Heise, Einfluss, p. 156-161, p. 175, p. 235-236.  

1116 Dilthey, Anthropologie, p. 440-441; Waider, Ars iuris und suum in persona ipsa, p. 60-64.   
1117 Eyssell, Doneau, p. 227; Strohm, Ethik, p. 214-216.  
1118 Commentarii de iure civili (1595), Tomus III, Liber XVII, Cap. I (Qua fit ratio iuris nostri obtinendi), 

10-15, p. 1: Frustra aliquid nostrum esse, aut ad nos pertinere ius iubet; frustra statuit esse, quod nobis 
debeatur ab alio, et simul huius iuris caussas ostendit; nisi quod nostrum esse statuit, id etiam consequi 
et tenere liceat. Quare cum prius illud constabit, quod nostrum cuiusque fit (…); Commentarii de iure 
civili (1595) Tomus III, Liber XVII, Cap. II (neminem posse quod suum esse, aut sibi deberi putet, 
privata vi et auctoritate cuiquam auferre: sed per iudicem et magistratum  reposcere debere: nisi si qua 
necessitas cogat antevertere), 15-17, p. 5: (…) Non quivis magistratus eam vim interponere potest, 
quam dicimus, ne forte quemlibet magistratum de iure nostro obtinendo nobis adeundum putemus. Eum 
esse oportet, cuius de ea re est iurisdictio. 

1119 Commentarii de iure civili (1595) Tomus III, Liber XVII, Cap. II, 30, p. 3-30, p. 4.  
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kunnen vragen of de �����	���-notie niet reeds in Bourges bekend zou kunnen zijn geweest.
 Gegeven zijn verbindingen tussen rechtsbescherming en iurisdictio is er tenslotte een 
mogelijkheid dat Donellus de �����	���-notie op een grotere schaal in het Romeinse recht 
vertaald zag. Onze tweede aanzet voor verder onderzoek naar een mogelijke voorloper  van de 
moderne mensenrechtenidee is daarom enerzijds een onderzoek naar de Romeinse juridische 
bronnen en anderzijds een onderzoek naar een eventuele filosofische inspiratie voor Grotius 
en Donellus in deze context. Kwamen zij in de eerste plaats autonoom, op grond van de 
juridische, of naar aanleiding van filosofische bronnen uit de Oudheid tot een natuurrecht, 
gelieerd aan of gebaseerd op een principe van zelfverdediging, bepaalde natuurlijke rechten 
en een aan de menselijke rationele natuur eigen vrijheid en gelijkheid?  

               Filosofie en rechtsbescherming? De wetten van de 1e eeuw v.C.  

Hoewel het op dit punt toch lijkt alsof beide juristen autonoom tot een dergelijke idee 
gekomen zouden zijn, kunnen we mede op grond van Donellus’ verhandeling over iurisdictio 
ter afsluiting tot een derde aanzet komen voor verder onderzoek naar een mogelijke voorloper 
van de moderne mensenrechtenidee in de Oudheid. Tegelijk is dit een vraag naar het stroken 
van de opvattingen van de juridisch humanisten van de 16e en 17e eeuw met betrekking tot het 
Romeinse recht met de inhoud van dit recht zelf. We hebben bij Donellus bijvoorbeeld gezien 
dat persoonlijkheidsrechten als het ware kunnen worden ingelezen in verschillende teksten 
van de klassieke Romeinse juristen. Ook hebben we gezien dat dit in zekere zin inderdaad tot 
het Romeinse recht te herleiden valt, althans met betrekking tot wat Donellus incolumitas 
vitae en corporis noemt. Maar een ordening of zelfs systematisering, zoals Donellus deze op 
grond van het Instituten-systeem in het klassieke Romeinse recht ziet, lijkt in dit recht op het 
eerste gezicht te ontbreken. In die zin is een dergelijk systeem gebaseerd op subjectieve of 
persoonlijkheidsrechten een anachronisme. Toch lijkt Donellus dit niet zo te zien: het krijgen 
van rechtsbescherming is verbonden met noties van iurisdictio en wetten. Ook deze lijken wat 
ideaaltypisch geordend. Hoewel er wel aanwijzingen zijn gevonden dat in het klassieke 
Romeinse recht een rechtsgang, of de uitkomst van een rechtsgang, bepaald werd door 
combinaties van persona en res, lijken dit door verschillende juristen gemaakte 
onderscheidingen, die niet de weerspiegeling zijn van een wettelijke of een anderszins 
algemene regeling. Aan de andere kant waren enkele specifieke wetten, dan wel Senatus 
Consulta, wel van toepassing over een ruimere kring van personen dan bijvoorbeeld 
Romeinse burgers. In sommige gevallen zou zelfs gesproken kunnen worden van de 
schepping of vaststelling van een iurisdictio.  

Van dergelijke regelingen zijn in eerdere hoofdstukken enkele voorbeelden gegeven. 
Prominent onder deze voorbeelden is de juridische fictie, met name de fictie van burgerschap. 
Mogelijk kent deze fictie als zodanig een basis in een meer algemene regeling: gelijksoortige 
ficties vinden mogelijk in de lex Rupilia en verschillende andere constitutiones (betreffende 
vrije niet-burgers), de lex Cornelia de falsis (betreffende teruggekeerde krijgsgevangenen) en 
de lex Iunia (betreffende libertini). Dit zijn zeker niet de enige voorbeelden. Maar een 
werkelijke iurisdictio lijkt hiermee niet te zijn gecreëerd, slechts een bestaande competentie 
ad hoc uitgebreid.     
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Vanaf de lex Calpurnia worden in meer absolute zin ook een aantal nieuwe iurisdictiones 
gecreëerd over niet-burgers, wellicht het meest opvallend die van de praefectus urbi over 
slaven. Deze iurisdictiones lijken een lange tijd in hun originele vorm te hebben bestaan. In 
zoverre zou gezegd kunnen worden dat er in het klassieke Romeinse recht sprake is van 
‘natuurlijke rechten’, niet omdat deze iurisdictiones expliciet verbonden worden met een term 
als natura, maar omdat daarmee als het ware op een betekenis van natura in latere bronnen 
geanticipeerd wordt. Naturalia iura worden in de 16e en 17e eeuwse bronnen gebruikt in de 
zin van rechten, die onafhankelijk van de status van de persoon in het recht erkend worden. 
Als zodanig impliceren de geschriften een status naturalis in het klassieke Romeinse recht, 
die hierin niet expliciet kan worden gelezen. Op de mogelijke betekenis van natura in het 
klassieke Romeinse recht is hierboven ingegaan1120. De ontwikkeling van deze status 
naturalis is niet alleen van belang geweest voor het concept van de moderne mensenrechten, 
maar ook voor het moderne rechtenbegrip in het algemeen1121.    
 Toch kan worden onderzocht of er impliciet een status naturalis in het klassieke 
Romeinse recht aanwezig was, wat in zekere zin in eerdere hoofdstukken is gedaan. Het 
bestaan van deze status hangt daarvan af, of de uitbreiding van genoemde iurisdictiones over 
niet-burgers, bijvoorbeeld in het kader van de leges repetundarum, de lex Cornelia de sicariis 
et veneficis en de actio iniuriarum, gedaan is vanwege het zien van de ‘rechten’ waar deze 
rechtsfiguren op zien als ‘natuurlijke rechten’, dat wil zeggen, ‘rechten’ afhankelijk van het 
mens-zijn, niet het burger-zijn. Maar om te kwalificeren als status naturalis, en de ‘rechten’ 
in kwestie als iura naturalia, vergelijkbaar met de moderne natuurlijke rechten, is een zekere 
ordening of zelfs systematiek in deze periode van het klassieke Romeinse recht nodig. Ons 
derde voorstel voor verder onderzoek naar een voorloper van de moderne mensenrechtenidee, 
in het klassieke Romeinse recht, betreft een dergelijke ordening.     

Voor het onderzoeken van een dergelijke ordening zou met name de systematiek van Arius 
Didymus van grote waarde kunnen zijn. Eerder is de vraag gesteld of Arius Didymus daarin 
niet vrij dichtbij ons moderne begrip van rechtsbescherming komt. Bovendien lijken er 
bepaalde overeenkomsten te zitten tussen de inhoud van de �"�������hierin genoemd en de 
‘rechten’ waar de genoemde rechtsfiguren in de ‘uitgebreide’ iurisdictiones op zien, zoals de 
onschendbaarheid van het lichaam. Daarbij zijn zoals gezegd �"�������
�� ������in het 
systeem van Arius Didymus gelieerd aan ����������of ‘zedelijke plichten’. In het Romeinse 
recht van de 1e eeuw v.C. lijken dergelijke ‘zedelijke plichten’ als humanitas en pietas voor 
het eerst hun opwachting te maken. In eerdere hoofdstukken is getoond dat deze begrippen in 
later tijden, al is het op het eerste gezicht ad hoc, ook een zekere werking ten opzichte van 
niet-burgers gehad zouden kunnen hebben. Voor een mogelijke voorloper van de moderne 
mensenrechtenidee is eerder gesteld dat niet zozeer de binding �"�������
�� �������
����������van belang is, maar vooral deze tussen �"��������
�
�� ������van een 
ander en zekere 
�� ��Het is zeer de vraag of het terugkomen van een dergelijke binding in 

������������������������������������������������������������
1120 Bv. op p.  12-13 (nt. 74) naar aanleiding van Talamanca, L’antichità, p. 72-75 en p. 139-143: het 

kenmerk van het toevoegen van het begrip natura aan een rechtsfiguur in het Romeinse recht lijkt het 
ontbreken van rechtsgevolg van die rechtsfiguur te zijn.    

1121 Zie bv. p. 5-6 (Villey, Note critique, p. 695-701).   
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het klassieke Romeinse recht te onderzoeken is. Interessant in dit verband is bijvoorbeeld het 
begrip saevitia. We hebben de term zowel terug zien komen ten opzichte van vrije niet-
burgers in het kader van de lex Iulia repetundarum als slaven in teksten van Seneca, Gaius en 
Ulpianus. In de laatste teksten wordt het gelijk gesteld aan bijvoorbeeld libido en avaritia. 
Een filosofische herkomst ervan is echter twijfelachtig. Hoewel het begrip op enkele 
belangwekkende plaatsen in de bronnen terugkomt1122, wordt saevitia niet als een typisch 
Stoïsch begrip gezien1123. Dit is vreemd, omdat Griekse equivalenten van libido 
(�
��	�����en avaritia (����������)�wel veelvuldig in Stoïsche teksten voorkomen, 
�
��	����als een van de vier ‘passies’ (
�� � en �����������het best te omschrijven als een 
gevolg van deze passie1124. Arius Didymus lijkt ook in deze context belangrijk, aangezien hij 
refereert aan �
��	����en ������	���, maar vooral omdat hij deze verbindt met vrij 
concrete misdragingen, diefstal (���
�), echtbreuk (���,���)� en �#��� (‘geweldpleging’).  

Maar de grenzen van onze onderzoeksvraag hebben we hiermee ruimschoots overschreden. 
Daarom zullen we na deze drie aanzetten tot mogelijk verder onderzoek naar een mogelijke 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee vervolgen met het samenvatten van het 
onderzoek op grond van de onderzoeksvraag, en pogen met betrekking daartoe conclusies te 
trekken. 

������������������������������������������������������������
 1122 Met name Cicero, De officiis II,74 (Lewis/Short); en veelvuldig in In Verrem (Venturini, Crimen 

repetundarum, p. 342-343: bv. II,5,7,15-17) en Seneca, De clementia als gelijksoortig aan crudelitas en 
tegengesteld aan clementia. De in De officiis II,74 geschetste analogie tussen verschillende vormen van 
potestas vormt een centraal thema van Seneca, De clementia: Büchner, Aufbau und Sinn,  p. 210-211.  

1123 Noch in Von Arnim, noch in Van Straaten, noch in Long/Sedley wordt aan saevitia gerefereerd: 
uitzondering is mogelijk SVF III,677 (= Stob. Ecl. 2,103, Pomeroy 11k, p. 80), tenminste als�
�������� ����: ‘wreedheid’)��#�������#����� �, ‘gewelddadigheid’) of� 
��������� (
��������, 
‘tegenwettelijkheid’)�als Griekse equivalenten van saevus gezien kunnen worden.  

1124 Een ‘ziekte’: Stobaeus, Eclogae 2,93 (SVF III,421; Long/Sedley 65 C, Pomeroy 10e, p. 62). Vgl. bv. 
DL VII,111-114; Inwood, Ethics and action, p. 127-140. Cicero, De Finibus III bevat slechts een korte 
paragraaf over 
�� : 35.   
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V. Conclusies 

In dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de vraag of er in het Romeinse recht een 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee geweest is. De moderne idee van 
mensenrechten is gerelateerd aan het bestaan van verschillende andere moderne juridische 
concepten, zoals subjectieve rechten, nationale staten en een internationale rechtsorde. Toch 
zijn in het klassieke Romeinse recht juridische noties te vinden die vergelijkbaar zijn met de 
moderne mensenrechten.  

In het eerste hoofdstuk ben ik ingegaan op de ongelijke behandeling in het klassieke 
Romeinse recht van verschillende groepen mensen. Daardoor is het aannemen van een 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee zeer problematisch. Immers, de idee van de 
menselijke gelijkheid is cruciaal voor de inhoud en werking van de in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Europese Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM) genoemde rechten1125. De juridische ongelijkheid in het klassieke 
Romeinse recht uit zich in het gegeven dat de mate van bescherming afhankelijk is van de 
status van de betreffende persoon: alleen de status van burger (status civitatis) leidt tot een 
vrijwel volledige bescherming in dat recht. Ontbreekt de status van vrij man (status 
libertatis), dan is niet alleen de bescherming, maar zelfs ook de erkenning als persoon in dat 
recht minimaal. Het klassieke Romeinse recht kent geen gelijke bescherming voor de wet. In 
het klassieke Romeinse recht is er namelijk een scheiding tussen recht en rechtsbescherming, 
waarbij het schenden van een bepaald recht niet direct een bescherming in het recht 
impliceert, want deze rechtsbescherming is afhankelijk van de status van degene wiens recht 
is geschonden.           
 Toch zijn van de sanctionering van de schending van bepaalde persoonlijkheids-
rechten, zoals deze in de moderne mensenrechtenverklaringen zijn gesteld, voorlopers te 
vinden in het klassieke Romeinse recht1126. Bovendien speelt het probleem van de menselijke 
gelijkheid voor het klassieke Romeinse recht een rol in de vorming van zowel de vroeg-
moderne mensenrechtenidee als van een theorie van subjectieve rechten1127. In de 16e eeuw 
stelt Donellus dat voor de schending van specifieke rechten een bepaalde rechtsgang of andere 
vorm van rechtsbescherming geboden was, relatief onafhankelijk van de status van de 
gelaedeerde. Het gaat hier om persoonlijkheidsrechten die terugkomen in de latere 
ontwikkelingsgeschiedenis van de mensenrechten: rechten op vita, corpus, libertas en 
existimatio1128. Donellus en Grotius hebben deze rechten verbonden met bepaalde private en 
publieke delicten in het klassieke Romeinse recht. Daarom heb ik de vormen van 

������������������������������������������������������������
1125 Zie hoofdstuk I.b op p. 5, p. 12 ed. Vgl. artikel 1, artikel 2 en artikel 7 UVRM (Bijlage I); artikel 14 

EVRM (bijlage II).  
1126 Bv. het asielrecht; zie artikel 14 lid 1 UVRM (Bijlage I); vgl. Pugliese, Appunti, p. 60-69; Crifò, 

Prospettiva, p. 253-255 en de bespreking van de tempelvlucht in hoofdstuk II.b op p. 65-67. 
1127 Zie hoofdstuk I.c op p. 23-27. 
1128 Zie hoofdstuk I.c op p. 21. Vgl. artikel UVRM (Bijlage I); artikel 2 lid 1, artikel 5 lid 1 en artikel 9 lid 1 

EVRM (Bijlage II).   
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rechtsbescherming met betrekking tot deze rechten onafhankelijk van de status van de 
gelaedeerde in het klassieke Romeinse recht onderzocht.  

In II.a heb ik allereerst de vrije niet-burger in het klassieke Romeinse recht behandeld. De 
categorie van vrije niet-burgers waar de bronnen overwegend aan refereren is die van de 
vreemdeling (peregrinus). Al in de Republiek werd rechtsbescherming in het Romeinse recht 
ook aan deze vrije niet-burgers geboden. Dit geldt voor verschillende delictsacties in het 
bijzonder: een rechtsgang wegens het plegen van een privaat delict tegen een peregrinus 
wordt expliciet in de bronnen genoemd. Op grond daarvan heeft er ten opzichte van vrije niet-
burgers in elk geval met betrekking tot deze delictsacties een bepaalde mate van 
rechtsgelijkheid bestaan1129. Interessant ijkpunt hierin is de uitvaardiging van de Constitutio 
Antoniniana (212 AD). Met dit edict van Caracalla werd het burgerschap toegekend aan alle 
ingezetenen van het Romeinse rijk met uitzondering van de klasse van dediticii en slaven. 
Vrije niet-burgers waren dus in op bepaalde vlakken gelijk aan Romeinse burgers voor het 
Romeinse recht. Deze juridische gelijkheid gold in eerste instantie alleen bepaalde contracts- 
en delictsacties. Vervolgens breidde deze gelijkheid zich uit over andere delen van het 
recht1130.  

Ten opzichte van vrije burgers en vrije niet-burgers valt allereerst de rechteloosheid van de 
slaaf op. De slaaf heeft noch de status van vrij man, noch de status van Romeins burger. Voor 
het bestaan van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee is doorslaggevend in 
hoeverre de slaaf als persoon in het recht is erkend1131. Van groot belang is de juridische relatie 
tussen meester en slaaf. In II.b  heb ik gekeken naar situaties waarin de belangen van de slaaf en 
van de meester uiteenlopen, zoals wanneer er sprake is van een mogelijke begunstiging  van de 
vrijlating (favor libertatis). Ook hebben we verschillende reacties op een mishandeling van de 
slaaf door zijn meester beschouwd. In de Republiek leidde dit mogelijk tot een nota censoria, 
maar hiervoor is in de bronnen niet genoeg bewijs te vinden. Voorts was het de slaaf 
toegestaan asiel te zoeken bij een standbeeld (ad statuam confugere). De juridische 
consequenties van een dergelijke tempelvlucht zijn niet geheel duidelijk. Wel zien we in de 
ontwikkeling van het recht een steeds sterkere bemoeienis van verschillende ‘overheids-
organen’ met de juridische relatie tussen meester en slaaf. Tenminste één tekst laat de praetor 
ambtshalve ingrijpen bij de krenking van een slaaf en staat daarvoor een krenkingsactie toe, 
ook al heeft de meester deze niet ingesteld. Mogelijk is de persoonlijkheid van de slaaf al vrij 
vroeg in het Principaat erkend1132. Ook verschilde de positie van slaven in het publieke 
strafrecht van de positie in het privaatrecht.  

In ieder geval werd in het klassieke Romeinse recht een bepaalde mate van rechtsbescherming 
geboden onafhankelijk van de status van de gelaedeerde. Bovendien is het aannemelijk dat 

������������������������������������������������������������
1129 Zie hoofdstuk II.a op p. 36-45.  
1130 Zie hoofdstuk II.a op p. 45-48.  
1131 Zie hoofdstuk I.c op p. 26-27; vgl. artikel 4 UVRM (Bijlage I) en artikel 4 lid 1 EVRM en de 

formuleringen van de mensenrechtenidee van Oestreich, Geschichte, 34-36; Coing, Zur Geschichte, p. 
75-76 en P. Siewert, Menschenrechte, NP 7, 383 (1999).  

1132 Zie hoofdstuk II.b op p. 73-74: Seneca, De beneficiis III,22,3; vgl. artikel 6 UVRM (Bijlage I).  
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een dergelijke rechtsbescherming gerelateerd is aan de schending van specifieke rechten. Het 
duidelijkst zien we dit in het publieke strafrecht. Voor de doodslag en de fysieke krenking van 
zowel vrije niet-burgers als slaven zijn al vanaf de 1e eeuw AD bepaalde vormen van 
rechtsbescherming aanwezig. Deze kunnen daarom als ‘fundamenteel’ worden gezien. Omdat 
deze vormen van rechtsbescherming niet gerelateerd zijn aan een bepaalde status zijn ze 
indicatief voor de inhoud van een persoons- of mensbegrip in het Romeinse recht. Op deze 
manier kende het Romeinse recht persoonlijkheidsrechten en subjectieve rechten: vanwege de 
vrij directe verhouding tussen geschonden rechtsgoed en rechtsbescherming. Interessant 
genoeg is deze rechtsbescherming in de bronnen het duidelijkst toegepast ten opzichte van 
verschillende Romeinse magistraten1133. De Romeinse overheid speelde dus een sterke rol in 
de totstandkoming van dergelijke regelgeving.       
 Vrije niet-burgers konden bijvoorbeeld zeker aanspraak konden maken op een 
bepaalde mate van rechtsbescherming in het publieke strafrecht (III.a). De oudste vorm 
hiervan zien we in de republikeinse wetten inzake het crimen repetundarum. Door middel van 
een aanklager konden bondgenoten romeinse magistraten wegens dit publieke delict dagen in 
een quaestio-proces. Vanaf een bepaald moment gaat het crimen repetundarum ook 
wreedheid van magistraten omvatten. Blijkens een SC Calvisianum (4 AD) werd dit op grond 
van de lex Iulia repetundarum in een quaestio bestraft. Ver na de Constitutio Antoniniana 
blijft het crimen repetundarum bestaan. Het crimen sanctioneerde de juiste uitoefening van 
het imperium1134. Beslissingen van lokale magistraten konden worden veranderd of beïnvloed, 
op grond van een wets- of regelinterpretatie. Als af en toe genoemde grondslag voor een 
dergelijke correctie kan het begrip humanitas genoemd worden. Dit begrip had met name in 
de rescripten van Marcus Aurelius en de teksten van Papinianus een dergelijke betekenis 

De situatie voor slaven ligt aanmerkelijk gecompliceerder (III.b). De slaaf was vanaf een 
zeker moment als dader in het publieke strafrecht aansprakelijk: minder duidelijk is in 
hoeverre een proces tegen een slaaf een werkelijk oordeel over zijn schuld of onschuld 
inhield. Bij de coercitio van de tresviri capitales in de Republiek volgde vrijwel zeker direct 
een bestraffing. Dit veranderde in het Principaat door het instellen van een magistraat in eerste 
instantie belast met de handhaving van de openbare orde, de praefectus urbi. Al vanaf 20 AD 
was er middels een SC Cottianum sprake van het toepassen van bepaalde processuele normen 
in het publieke strafrecht op slaven1135. Wat betreft de slaaf als slachtoffer moet vervolgens 
een onderscheid gemaakt worden tussen de slaaf als slachtoffer van een misdraging van een 
derde en van zijn meester. Vreemd is, dat de slaaf in de bronnen duidelijker, eerder en meer in 
de tweede hoedanigheid lijkt voor te komen dan in de eerste. In beide gevallen gaat het in 
principe alleen om doodslag (onder de lex Cornelia de sicariis et veneficis) en specifieke 
vormen van fysieke krenking. Bewijs voor een werkelijke rechtsgang in te stellen door de 
slaaf zelf heb ik niet gevonden. In het geval van een doodslag of fysieke krenking van een 
slaaf lag het initiatief voor een procedure voornamelijk bij de meester, en vanaf een zeker 
������������������������������������������������������������
1133 Zie bv. hoofdstuk II.b op p. 69-70 en p. 77-78, en hoofdstuk III.b op p. 119 (krenkingsactie bij de 

excessieve geseling van een slaaf door een magistraat) en hoofdstuk III.a op p. 79-103 (het crimen 
repetundarum ; vgl. artikel 30 UVRM (Bijlage I) en artikel 1 EVRM (Bijlage II).  

1134 Zie hoofdstuk III.a op p. 88-90; vgl. artikel 10 UVRM (Bijlage I) en artikel 6 EVRM (Bijlage II).  
1135 Zie hoofdstuk III.b op p. 106-110; vgl. artikel 5 UVRM (Bijlage I) en artikel 3 EVRM (Bijlage II).  
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moment bij bepaalde magistraten, met name de praefectus urbi. De slaaf kan als aangever 
hebben gefungeerd, in zaken van fysieke krenking. Ook interessant is de procurator als 
mogelijke aanklager in het geval van het doden of het krenken van een slaaf, misschien 
specifiek in het kader van de lex Cornelia de iniuriis. Verder onderzoek is hier geboden.     

Tenslotte zoek ik de achtergrond van de in het Romeinse recht besproken noties in (IV) in de 
Griekse filosofie: in de 17e eeuw meent Grotius namelijk dat het Romeinse recht en de 
Griekse filosofie met elkaar verbonden zijn. Het verband dat Grotius legt is belangrijk voor de 
latere ontwikkeling van de moderne mensenrechtenidee. Bovendien verwijzen verscheidene 
moderne rechtshistorici in verband met de genoemde rechtsfiguren hiernaar. De invloed van 
de Griekse filosofie op het Romeinse recht is zeer omstreden, maar wordt soms aangenomen 
als het gaat om verschillende individuele juristen in de Republiek. Mede daarom is de 
achtergrond van bepaalde juridische controverses in de Griekse filosofie gezocht. Deze 
controverses gaan mogelijk terug op de opvatting van natura en ratio in de Stoa. In de 2e 
eeuw AD is een invloed in meer algemene teksten waarneembaar onder individuele juristen, 
bijvoorbeeld in de invulling van begrippen als cognatio, iustitia, ius naturale en ius gentium.
 Vervolgens onderzocht ik een doorwerking van de Griekse filosofie met betrekking tot 
de positie van vrije niet-burgers in de idee van het ius gentium als ‘alle volkeren’ of ‘alle 
mensen’-recht. Deze idee wordt in een vroeg stadium weergegeven door Cicero in De officiis 
III,69. Een verdere invloed in de late Republiek wordt door de bronnen niet uitdrukkelijk 
bevestigd. Interessant is dan de relatie tussen de filosofische idee van de kosmopolis en het 
ius gentium als het recht in een consociatio humana. De Constitutio Antoniniana was 
mogelijk een belangrijke uiting van de kosmopolitische idee. Maar op grond van de bronnen 
valt de kosmopolitische idee niet overtuigend te verbinden met een bepaalde mate van 
rechtsgelijkheid tussen Romeinse burgers en vrije niet-burgers. Aan de andere kant blijkt de 
inhoud van het recht in de kosmopolis niet duidelijk uit de filosofische teksten.   

Ook slaven konden bij de schending van bepaalde rechten aanspraak maken op 
rechtsbescherming. Een filosofisch precedent is hiervoor niet duidelijk. Hoewel de Stoa 
menselijke gelijkheid predikt blijkt uit de bronnen niet dat dit ook een betere behandeling van 
slaven impliceerde. Doorslaggevend is daarom hoe de invulling van de menselijke gelijkheid 
in de Stoïsche filosofie door de Romeinen is opgevat en eventueel van een rechtsgevolg is 
voorzien. Het rechtsgevolg zie ik in de erkenning van de slaaf als persoon in het publieke 
strafrecht in het geval van doodslag en fysieke krenking. Dit duidt op een meer abstracte 
invulling van het begrip ‘persoon’ als onafhankelijk van status, en daarmee het begrip ‘mens’.
 De besproken vormen van rechtsbescherming gelden dus in ieder geval als een 
voorloper van de moderne mensenrechtenidee gezien de rol die zij gespeeld hebben bij de 
vorming van deze idee in de 16e en 17e eeuw. Zeker zijn er ook inhoudelijke overeenkomsten. 
Bovendien wijst het verlenen van rechtsbescherming in deze gevallen ‘zonder meer’ op een 
opvatting van de onderliggende rechten als aangeboren, onoverdraagbaar en rechtens 
onaantastbaar. Dit impliceert een rechtspleging die zich op een systematische manier 
gebonden voelde aan bepaalde normen afkomstig van buiten het recht. Wellicht is dit het 
meest interessante resultaat van het onderzoek.      
 Tenslotte lijken deze normen vergelijkbaar met de normen die ten grondslag liggen 
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aan de moderne mensenrechtenidee. Naar de laatste inzichten kunnen we in dit kader slechts 
enkele perspectieven voor verder onderzoek geven. De ethiek van de Stoa, het klassieke 
Romeinse recht, Donellus en Grotius, en de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens refereren bijvoorbeeld allemaal aan het bestaan van gelijke rechten inherent aan de 
menselijke waardigheid en het minachten van deze rechten van de mens als de oorzaak van 
wreedheid1136. Ondanks de veranderende juridische, politieke en sociale context zijn deze 
elementen van de mensenrechtenidee over een periode van meer dan tweeduizend jaar 
hetzelfde gebleven. 

������������������������������������������������������������
1136 Zie voor mogelijke aanknopingspunten hoofdstuk IVa. op p. 136-139, hoofdstuk IV.b op p. 141-144 en 

153-154 en hoofdstuk IV.c op p. 155, p. 157-158 en p. 159-160: vgl. de preambules van de UVRM 
(Bijlage I) en het EVRM (Bijlage II).  
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Bijlage I: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)  

    
Preambule
 
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en 
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de 
vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;  
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid 
hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben 
aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en 
geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste 
ideaal van iedere mens;  
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd 
worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste 
instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;  
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke 
betrekkingen tussen de naties te bevorderen;  
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de 
fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de 
gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om 
sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;  
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden 
hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied 
voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te 
bevorderen;  
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze 
verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;  
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken 
ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring 
voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze 
rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en 
internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, 
zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de 
volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:  

Artikel 1 
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met 
verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te 
gedragen.  

Artikel 2 

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder 
enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of 
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere 
status.  
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Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale 
status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, 
trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de 
soevereiniteit bestaat.  

Artikel 3 

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.  

Artikel 4 

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere 
vorm zijn verboden.  

Artikel 5 
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing.  

Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de 
wet.  

Artikel 7 

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming 
door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in 
strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.  

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke 
instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij 
Grondwet of wet.  

Artikel 9 
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.  

Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn 
rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging.  

Artikel 11 
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig 

gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare 
rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.  
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2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond 
van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen 
strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim 
begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde 
van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.  

Artikel 12 
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke 
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting 
van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder 
recht op bescherming door de wet.  

Artikel 13 
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen 

van elke Staat.  
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn 

land terug te keren.  

Artikel 14 
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen 

vervolging.  
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens 

misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en 
beginselen van de Verenigde Naties.  

Artikel 15 
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.  
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden 

ontzegd om van nationaliteit te veranderen.  

Artikel 16 
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en 

vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben 
gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.  

2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de 
aanstaande echtgenoten.  

3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft 
recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.  

Artikel 17 
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.  
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.  
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Artikel 18 
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens 
de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, 
hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of 
overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door 
eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.  

Artikel 19 
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid 
om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen 
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.  

Artikel 20 
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.  
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.  

Artikel 21 
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of 

door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.  
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de 

overheidsdiensten van zijn land.  
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot 

uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden 
krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een 
procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.  

Artikel 22 

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er 
aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en 
overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, 
sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.  

Artikel 23 
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige 

arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.  
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.  
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, 

welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met 
andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.  

4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten 
ter bescherming van zijn belangen.  

Artikel 24 
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking 
van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.  
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Artikel 25 
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en 

het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting 
en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op 
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.  

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet 
wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.  

Artikel 26 

1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager 
en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en 
beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal 
openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.  

2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid 
en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, 
rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de 
Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.  

3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en 
onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.  

Artikel 27
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de 

gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke 
vooruitgang en de vruchten daarvan.  

2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, 
voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft 
voortgebracht.  

Artikel 28 

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale 
orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen 
worden verwezenlijkt.  

Artikel 29 
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige 

ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.  
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan 

die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van 
de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te 
voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het 
algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.  

3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de 
doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.  
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Artikel 30 
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, 
groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of 
handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en 
vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.  
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Bijlage II:  het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), 
 Preambule en Titel I 

 
Rome, 4.XI.1950 
De Regeringen die dit Verdrag hebben ondertekend, zijnde Leden van de Raad van Europa, 
Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december 1948 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is afgekondigd; 
Overwegende, dat deze Verklaring ten doel heeft de universele en daadwerkelijke erkenning 
en toepassing van de Rechten die daarin zijn nedergelegd te verzekeren; 
Overwegende, dat het doel van de Raad van Europa is het bereiken van een grotere eenheid 
tussen zijn Leden en dat een van de middelen om dit doel te bereiken is de handhaving en de 
verdere verwezenlijking van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 
Opnieuw haar diep geloof bevestigende in deze fundamentele vrijheden die de grondslag 
vormen voor gerechtigheid en vrede in de wereld en welker handhaving vooral steunt, 
enerzijds op een waarlijk democratische regeringsvorm, anderzijds op het gemeenschappelijk 
begrip en de gemeenschappelijke eerbiediging van de rechten van de mens waarvan die 
vrijheden afhankelijk zijn; 
Vastbesloten om, als Regeringen van gelijkgestemde Europese staten, die een gemeen-
schappelijk erfdeel bezitten van politieke tradities, idealen, vrijheid en heerschappij van het 
recht, de eerste stappen te doen voor de collectieve handhaving van sommige der in de 
Universele Verklaring vermelde rechten; 
Zijn het volgende overeengekomen: 

Artikel 1 - Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens 

De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder, die ressorteert onder hun 
rechtsmacht, de rechten en vrijheden welke zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag. 

TITEL I - RECHTEN EN VRIJHEDEN 

Artikel 2 - Recht op leven 

1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk 
van het leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk 
vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet. 

2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied 
ingeval zij het gevolg is van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:  
a.  ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld; 
b.  teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand, 

die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen; 
c.  teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken. 

Artikel 3 - Verbod van foltering 
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen. 

Artikel 4 - Verbod van slavernij en dwangarbeid 

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden. 
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. 
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3. Niet als "dwangarbeid of verplichte arbeid" in de zin van dit artikel worden beschouwd:  
a. elk werk dat gewoonlijk wordt vereist van iemand die is gedetineerd overeenkomstig 
  de bepalingen van Artikel 5 van dit Verdrag, of gedurende zijn voorwaardelijke 
  invrijheidstelling; 
b.  elke dienst van militaire aard, of, in geval van gewetensbezwaarden in landen waarin 
  hun gewetensbezwaren worden erkend, diensten die gevorderd kunnen worden in 
  plaats van de verplichte militaire dienst; 
c.  elke dienst die wordt gevorderd in het geval van een noodtoestand of ramp die het 
  leven of het welzijn van de gemeenschap bedreigt; 
d. elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten. 

Artikel 5 - Recht op vrijheid en veiligheid 

1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn 
vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een 
wettelijk voorgeschreven procedure:  
a. indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe 

bevoegde rechter; 
b.  indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het niet naleven 

van een overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde de 
nakoming van een door de wet voorgeschreven verplichting te verzekeren; 

c. indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de 
bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking 
bestaat dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk 
is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft 
begaan; 

d.  in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe te zien op 
zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde hem voor de 
bevoegde instantie te geleiden; 

e. in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding 
van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of 
verdovende middelen of van landlopers; 

f. in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te 
beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon 
waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is. 

2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte 
worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke 
tegen hem zijn ingebracht. 

3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit artikel, moet 
onverwijld voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat die door de wet 
bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een 
redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. 
De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de 
verschijning van de betrokkene ter terechtzitting. 

4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht 
voorziening te vragen bij het gerecht opdat dit spoedig beslist over de rechtmatigheid van 
zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie onrechtmatig is. 

5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met de 
bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling. 
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Artikel 6 - Recht op een eerlijk proces 
1 Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 

gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke 
en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het 
openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het 
publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het 
belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een 
democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming 
van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 
bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de 
openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden. 

2 Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat 
zijn schuld in rechte is komen vast te staan. 

3 Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende 
rechten:  
a.  onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden 

gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; 
b.  te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 

verdediging; 
c.  zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 

keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te 
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, 
indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen; 

d. de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de 
ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden 
als het geval is met de getuigen à charge; 

e.  zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal, die ter terechtzitting 
wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt. 

Artikel 7 - Geen straf zonder wet 
1 Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit 

naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten 
geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van 
het begaan van het strafbare feit van toepassing was. 

2 Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig is 
aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was 
overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden 
erkend. 

Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven 

1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn 
woning en zijn correspondentie. 
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2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, 
dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk 
is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 
welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen. 

Artikel 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 
1 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat 

tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid 
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te 
belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in 
praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. 

2 De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen 
andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een 
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, 
voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting 
1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 

mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 
verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel 
belet Staten niet radio- omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen 
aan een systeem van vergunningen. 

2 Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich 
brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische 
samenleving noodzakelijk (proportioneel en subsidiair) zijn in het belang van de nationale 
veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 
zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding 
van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van 
de rechterlijke macht te waarborgen. 

Artikel 11 - Vrijheid van vergadering en vereniging 

1 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van 
vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich 
bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen. 

2 De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen 
dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving 
noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van 
anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de 
uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het 
ambtelijk apparaat van de Staat. 
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Artikel 12 - Recht te huwen 
Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten 
volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen. 
Artikel 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel 
Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft 
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze 
schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. 

Artikel 14 - Verbod van discriminatie 
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. 

Artikel 15 - Afwijking in geval van noodtoestand 
1 In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene noodtoestand die het bestaan van 

het land bedreigt, kan iedere Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die 
afwijken van zijn verplichtingen ingevolge dit Verdrag, voor zover de ernst van de situatie 
deze maatregelen strikt vereist en op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met andere 
verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht. 

2 De voorgaande bepaling staat geen enkele afwijking toe van Artikel 2, behalve ingeval 
van dood als gevolg van rechtmatige oorlogshandelingen, en van de Artikelen 3, 4 (eerste 
lid), en 7. 

3 Elke Hoge Verdragsluitende Partij die gebruik maakt van dit recht om af te wijken, moet 
de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa volledig op de hoogte houden van de 
genomen maatregelen en van de beweegredenen daarvoor. Zij moet de Secretaris-
Generaal van de Raad van Europa eveneens in kennis stellen van de datum waarop deze 
maatregelen hebben opgehouden van kracht te zijn en de bepalingen van het Verdrag 
opnieuw volledig worden toegepast. 

Artikel 16 - Beperkingen op politieke activiteiten van vreemdelingen 
Geen der bepalingen van de Artikelen 10, 11 en 14 mag beschouwd worden als een beletsel 
voor de Hoge Verdragsluitende Partijen beperkingen op te leggen aan politieke activiteiten 
van vreemdelingen. 

Artikel 17 - Verbod van misbruik van recht 
Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een 
groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te 
verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen 
of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien. 

Artikel 18 - Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten 
De beperkingen die volgens dit Verdrag op de omschreven rechten en vrijheden zijn 
toegestaan, mogen slechts worden toegepast ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn 
gegeven. 
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Synopsis

This dissertation conducts research into the possibility of the presence of a precedent for the 
modern concept of human rights in Roman law. The difficulties with regard to assuming such  
a concept are best described as follows. The human rights idea is related to the existence of 
various other modern legal concepts, such as subjective rights, national states and an 
international legal order. Moreover, human rights possess an ideological quality which at first 
glance cannot be seen in classical Roman law. Yet in Roman law certain legal notions could 
have had a meaning or function comparable to these modern concepts. The question, 
therefore, remains whether the lack of these legal concepts means a precedent for the modern 
idea of human rights cannot be assumed in Roman law or whether this precedent was present, 
even though not easily recognizable as such because the modern legal context is missing.  

The first chapter examines the fundamentally unequal treatment of various groups of persons 
in the classical period of Roman law, and the problem this poses for assuming a precedent for 
the modern idea of human rights in Roman law. Not only is human equality in a rather 
absolute sense part of the content of the Universal Declaration of Human Rights and the 
European Treaty of Human Rights, but this may even be seen as a crucial element of all the 
rights mentioned therein. However, in Roman law the measure of protection provided by the 
court to any given individual depended upon the legal status of that individual: having a status 
civitatis led to a certain measure of legal protection, while full access was only guaranteed to 
those in possession of the status familiae (the ‘pater familias’). If the status libertatis was 
lacking, then not only was legal access or legal protection, but even the recognition of the 
individual as a person in the eyes of the law was minimal. As such, in Roman law there is no 
such thing as equal standing before the law, contrary to the core principles of the Universal 
Declaration of Human Rights. In the classical period of Roman law there appears to have 
been a division between a right and access to a court. The violation of a right did not directly 
imply access to a court, whether or not it was the duty of the government to provide such 
access, it being dependent upon the status of the person whose right was violated. Access to a 
court being implied by the possible violation of a right is at the basis of both the modern 
notions of ´subjective rights´ as well as human rights.     

However, in Roman law there appears to have been certain precedents for providing 
protection against the violation of the material content of specific rights, comparable to those 
stated in the modern human rights declarations. Moreover, the problem of human equality in 
Roman law seems to have been recognized by Donellus and Grotius in their contributions to 
shaping both modern concepts of human rights as well as subjective rights. Donellus seems to 
suggest specific forms of access and protection for the violation of certain rights, relatively 
independent of the status of the person whose right was violated. The rights in question are 
prominent in the later history of the development of human rights: vita, corpus, libertas en 
existimatio. Of importance is that Donellus and Grotius related these rights to several private 
and public delicts from the classical period of Roman law. Consequently, the research carried 
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out in this dissertation necessarily focused upon the provision of legal protection in Roman 
law based on the violation of these rights as relatively independent of the status of the person 
whose right was violated.         

Firstly, in II.a, the various ways in which free non-citizens are recognized in Roman law in 
the classical period have been examined. With respect to the category of free non-citizens, 
those having a status libertatis but lacking a status civitatis, the sources primarily refer to the 
peregrini. This category has been taken as a starting-point, since various Roman legal 
institutions of republican origin can clearly be seen as being applicable to free non-citizens 
such as the praetor peregrinus and the bonae fidei iudicia. This particularly applies to certain 
actions: access to a court for perpetrating a delictum against a peregrinus is mentioned 
explicitly in the sources -through a fiction of citizenship- or implicitly –by way of a praetorian 
actio-. The legal treatises of the period are not the only sources: in the ´constitutions´ of 
various provincial civitates as well as in certain regulations an indication may be found of a 
similar type of structure. On this basis, some form of equality before the law regarding these 
actions also against free non-citizens could be inferred. Harder to determine is whether the 
existence of such a structure means assuming a separation in a more abstract sense between a 
‘universal’ and a ‘particular’ legal order. The position of the 212 AD Constitutio Antoniniana 
could prove to be important in this respect. Through this imperial edict of Caracalla, Roman 
citizenship was extended to all free non-citizens resident in the Roman Empire at the time, 
except for the class of dediticii and, presumably, slaves, who remained non-citizens. 
However, with regard to an earlier disappearance of the division between citizens and non-
citizens, its enactment could also have been a response to the difficulties surrounding the 
universal and particular legal orders. As such, the Constitutio Antoniniana fits a development 
that had already manifested itself long before 212 AD.              

Thus, a measure of equality before the law could be argued with respect to free non-citizens. 
Moreover, this measure of equality relates particularly to specific legal institutions, as for 
instance certain actions, and a certain structural or progressive development could be seen 
with regard to this notion. If the same hypotheses would be applied to slaves as an example of 
a category of non-citizens in Roman law, it is the slave’s lack of rights which stands out at 
first glance. The slave lacks both status libertatis and status civitatis. As such, the mere 
existence of the institute of slavery in a legal order cannot be reconciled with that same legal 
order being founded on a notion of human rights. The classical period of Roman law may, 
therefore, only be referred to in terms of a possible precedent for the modern concept of 
human rights. For the existence of a precedent for the modern idea of human rights the 
measure of the slave’s recognition as a person recognized by the law is decisive. In this 
regard, the legal aspects of the relationship between master and slave are relevant. The 
question then would be in what measure the master is held to certain norms in this 
relationship.  

In II.b an attempt at an answer has been made. An examination was made of those situations 
in which the interests of the master and the slave would, in a manner of speaking, not have 
been parallel, for example in regulating manumission by favor libertatis. Attention has also 
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been paid to various instances of a slave’s maltreatment by his master. This might have been 
curbed by a nota censoria during the Republic, but this remains unconfirmed by the sources 
for this period. Furthermore, a slave was allowed to seek asylum at a temple or statue (ad 
statuam confugere). The legal consequences of seeking asylum however remain unclear, as is 
a more general development towards a more humane legal treatment of the slave. This 
becomes apparent from the case of the slave causing the death of his master. Even though a 
SC Silanianum might have seen to regulate such an event, its ramifications are inhumane to 
say the least. Yet, a progressively stronger interference by the administration in the legal 
relationship between master and slave can be detected. At least one source shows the praetor 
stepping in ex officio in a slave´s violation probably by a third party or even his own master, 
and allows for an actio iniuriarum, even though explicitly uninstituted by the master. The text 
would fit in with an earlier development and is consistent  with a change from the actio legis 
Aquiliae to the actio iniuriarum regarding certain transgressions, most prominently the case 
of castration, typically committed by a master against his own slave. Excessive verberatio as 
well is covered by the actio iniuriarum from the early principate on, in any case when 
perpetrated by magistrates. A possible connection between this development and the praetor 
or the praefectus urbi having become competent in similar cases is of particular interest. This 
would mean the recognition of the slave´s personality in the law quite early on in the 
principate: more pertinent is the possible difference in a normative sense with regard to slaves 
in a private legal and a public criminal context. Thus, when looking for a possible precedent 
for the modern concept of human rights in Roman law, we have to focus on public criminal 
law.  

This has been done with regard to free non-citizens (III.a) and slaves (III.b) respectively. Free 
non-citizens were certainly entitled to a measure of legal protection in public criminal law. 
This protection can be seen for the first time in the republican leges regarding the crimen 
repetundarum. By means of an accuser, allies could hold Roman magistrates accountable for 
this crimen repetundarum in a quaestio-procedure. This crimen also came to entail ‘savage’ 
or ‘cruel’ behavior by magistrates, not specifically related to pecuniary corruption. From a SC 
Calvisianum this appears to have been dealt with under the lex Iulia repetundarum in a 
quaestio-trial. The further development of this public crime in the context of the cognitio-
procedure is unclear. Even after the enactment of the Constitutio Antoniniana the crimen 
repetundarum remained in force. Yet, it appears from the legal treatises of the 2nd century AD 
a procedure had been created which was more integrated into the Roman administrative order. 
In these writings, the crimen repetundarum seems to have seen to the proper execution of 
imperium in a due process. A connection might even be argued with the appeal and per 
libellum-procedures. Thus judgments of local magistrates were liable to be amended or 
influenced through the interpretation of the underlying regulation. As it is mentioned several 
times in a comparable context in the legal texts, leniency in a given judgment, in serious or at 
least public criminal cases, the notion of humanitas, although dealt with only summarily, 
might have operated as a principle behind this. Furthermore, this notion appears to have had a 
similar meaning in the rescripts of the Divi Fratres/Marcus Aurelius and Papinian´s legal 
writings.  
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Whereas the existence of concrete modes of access to the Roman public criminal courts for 
free non-citizens remains clear, the situation for slaves seems to have been rather more 
complicated. A division has to be made between an examination of the slave as a perpetrator, 
the slave as a victim and the slave as a possible party in a public criminal trial. It is highly 
likely that the slave himself was held accountable for a crime he was alledged to have 
committed from the early principate on: in what measure this would have been a full-fledged 
criminal trial is less clear. As a form of coercitio by the tresviri capitales in the republic, the 
slave would probably have been punished directly. This changed during the principate, 
possibly through the institution of an office charged with keeping public order, the praefectus 
urbi. From 20 AD on a SC Cottianum would have arranged for certain forms of due process to 
be applicable also in public criminal trials regarding slaves, even though the senatus 
consultum leaves some room for interpretation. Such forms of due process as applied to slaves 
do appear in later legal texts, for instance in certain restrictions on the torture (quaestio) of 
slaves. In a more general sense the slave´s punishment, whether this was done by a magistrate 
or his master, could have been made dependent on there being a cause (causa) for this 
punishment.           
 Regarding the slave as a victim, another division has to be made between the slave as 
a victim of a violation by a third party or by his own master. Strangely, the sources mention 
the slave in the second instance more clearly, earlier and more often than the first. In both 
categories only cases of manslaughter (under the lex Cornelia de sicariis et veneficis) and 
specific forms of physical violations are examined in this dissertation.  Proof of access to a 
court, given to the slave himself, was not found. In matters of manslaughter or physical 
violations done to the slave the initiative would have primarily been that of the master, and 
from a certain moment on specific offices, such as the praefectus urbi. The slave could have 
functioned as an index, or possibly even a nominis delator, in cases of physical violations. Of 
interest as well is the procurator as a possible plaintiff on behalf of the slave, possibly 
specifically under the lex Cornelia de iniuriis or actio iniuriarum. Further research would 
shed more light on the matter.  
 
In any case, in classical Roman law a certain measure of legal protection was offered which 
was not directly dependent upon the status of the violated party. Moreover, these forms of 
legal protection were related to the violation of specific rights, most obviously in public 
criminal law. Possibly from the 1st century AD on, for manslaughter and physical 
transgressions committed against free non-citizens as well as non-free non-citizens specific 
instances of legal protection had been available. In a sense, these may then be viewed as 
‘fundamental’. Because of their non-dependence on status these might even be indicative of 
the presence of a concept of a ‘person’ or ‘human’ in Roman law. As such, a connection 
could be argued to various modern day concepts, even rights attached to one’s own person or 
subjective rights due to the direct relation between the violated right and the legal protection 
offered. Interestingly, according to the sources, these forms of legal protection were applied 
surprisingly predominately against various Roman magistrates. Though this would suggest 
motives in the vein of ‘upholding the rule of law’ or public order, the Roman administration 
must have been deeply involved in creating them.  
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In IV, there are two reasons for researching the background of the notions in the classical 
period of Roman law examined in this study as being present in Greek philosophy, primarily 
Stoic philosophy. The legal notions and Greek philosophy have been connected by Grotius in 
a manner directly relevant for a possible precedent for the modern concept of human rights, 
and various legal historians have referred in a positive or negative way to Greek philosophy in 
their discussions of these notions. A philosophical influence on Roman law and jurisprudence 
is highly debatable, yet accepted quite generally when it comes to the inspiration of several 
republican jurists. For this reason the background of various legal controversies on specific 
legal instances have been sought in Greek philosophy. These controversies might have been 
influenced by the Stoic notions of natura and ratio. In the 2nd century AD, another sign of 
influence in legal texts with a wider scope might be visible, for example in the 
conceptualization of notions such as cognatio, iustitia, ius naturale and ius gentium. The 
question in what measure the concepts in these texts have found their way into legal practice 
partly determines the scope of this influence, for instance with regard to the position of free 
and non-free non-citizens in the classical period of Roman law. 
 For assuming such an influence regarding free non-citizens the idea of ius gentium as a 
‘law for all peoples’ or ‘law for all mankind’ is crucial. At an early stage this idea was stated 
by Cicero, who in the same text suggests a connection to the form and function of the bonae 
fidei iudicia. The sources do not appear to support any further influence in the late Republic, 
for instance with regard to the praetor peregrinus. Another issue is the possible relationship 
between the philosophical idea of the cosmopolis and the ius gentium as regulating a 
consociatio humana. This might have been manifested prominently in the Constitutio 
Antoniniana. It is argued in this dissertation that the aim of its enactment was definitively 
shifting the emphasis in the Empire from a separation between citizens and non-citizens to a 
universal and a particular legal order. Yet, the sources do not convincingly indicate a 
relationship between the cosmopolitan idea and, for example, an earlier stratification of legal 
orders as based on the legal status of the free non-citizen. On the other hand, this appears to 
be due to a lack of clarity on the part of the philosophical sources regarding the content of the 
regulations overseeing the cosmopolis, even though some guidance on the matter is offered, 
by Aelius Aristides in particular.  
 
Arguably the level of legal protection did not solely depend on legal status, but also on the 
specific right that was allegedly violated. In the case of free non-citizens this resulted in a 
sense in the creation of various legal orders based on the level of legal protection this group 
was offered. For instance, slaves were quite possibly seen as similarly entitled to a higher 
level of legal protection, depending on the nature of the rights that had been allegedly 
violated. Apart from the question whether this constituted a defined legal order regarding 
slaves there does not appear to be a clear philosophical precedent for this. Even though Stoic 
philosophy seems based on a concept of human equality, the sources do not confirm a 
mandate for the better treatment or a higher level of protection for slaves. Therefore, it is 
crucial to determine how the Romans adapted the content of the Stoic concept of human 
equality, possibly even in law. Probably the most important indication that a higher level of 
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protection for slaves might have happened is the recognition of the slave as a person in public 
criminal law in the cases of manslaughter and physical transgressions. On the other hand, the 
slave’s rights protected through the (semi-)public procedures regarding these crimes may 
point to the presence of a more abstract concept of the person as not depending on status, and 
thus the concept of ‘human’.  
 Therefore this dissertation concludes firstly that there was a certain compatibility 
between the Roman legal context and a precedent for the modern idea of human rights. 
Moreover, the forms of legal protection discussed in the dissertation could be seen as 
precedents for the modern idea of human rights through the role they played in the 
construction of this idea in the 16th and 17th century. This role does not really concern any 
connection between legal protection and a concept of natural law, a connection to be regarded 
as stemming from early-modern history. However, if the applicable forms of legal protection 
are indeed related to a concept of the person separate from the individual’s legal status this 
would presume a more direct connection to the modern idea of human rights in classical 
Roman law. Certainly, there are similarities in their respective contents. Furthermore, if legal 
protection in these cases was offered regardless, this points to viewing the underlying rights 
as given at birth as inalienable and legally inviolable. In turn, this would imply a judicial 
order seeing itself as being systematically bound to certain extra-legal norms, which might be 
the most interesting conclusion drawn in this dissertation.  
 Finally, these norms appear to be comparable to the norms underpinning the modern 
concept of human rights. In this context, further research would be necessary. Nonetheless, 
several constant factors in the development of the concept of human rights could be indicated, 
such as the existence of equal rights based on human dignity, these rights being the 
foundation for freedom and justice, disregarding these rights as the cause for cruelty and 
savagery and protecting these rights as basic to the rule of law. Despite the ever-changing 
legal, political and social context even an ideological basis for the idea of human rights over 
time –in Stoic ethics, in classical Roman law, in Donellus and Grotius and the Universal 
Declaration of the Rights of Man- would have remained the same.   
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