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2 Overgang van schulden in het Justiniaanse recht  
 
2.1. Inleiding 
 
Evenals in onze huidige maatschappij bestond in de Romeinse samenleving 
de behoefte aan de mogelijkheid om een bestaande verplichting voor 
rekening van een ander te brengen. De overneming van een schuld werd 
onder meer gebruikt als een wijze van betaling1 en deed zich voor bij de 
verdeling van een nalatenschap of bij de overdracht van een geheel 
vermogen.2  
Omdat de verbintenis in het Romeinse recht als een persoonlijke band werd 
beschouwd, is nimmer de mogelijkheid aanvaard dat een der partijen onder 
instandhouding van de rechtsband zou kunnen worden vervangen.3 Een 
schuldoverneming waarbij de schuld onder bijzondere titel wordt over-
gedragen op de overnemer, paste derhalve niet binnen het stelsel van het 
Romeinse verbintenissenrecht en is om die reden dan ook nooit erkend. 
Wilden de debiteur en de overnemer bewerkstelligen dat de overnemer 
jegens de crediteur werd verbonden om een bestaande schuld te voldoen, 
dan diende de overnemer zich op grond van een zelfstandige verbintenis in 
de plaats van de oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur te verbinden. 
In het Justiniaanse recht kon gebruik worden gemaakt van een aantal 
rechtsfiguren om de overdracht van een schuld op deze wijze tot stand te 
brengen.  
Een eerste mogelijkheid was dat de opvolgend debiteur met de crediteur 
een schuldvernieuwing aanging, waarbij de opvolgend debiteur zich jegens 
de crediteur verbond om de prestatie van de oorspronkelijk debiteur te 
verrichten. Deze mogelijkheid werd reeds door Gaius genoemd: 
 
Een verbintenis gaat bovendien teniet door schuldvernieuwing. Dan laat ik mij bij 
vormelijke mondelinge overeenkomst bijvoorbeeld beloven dat door Titius gegeven zal 
worden wat u mij schuldig bent.4 

 
1 Zie D. 16,1,8,3; D. 46,3,64 en D. 50,17,180. 
2 Zie D. 10,2,20,8; D. 23,3,72; D. 39,5,28. 
3 Kunkel-Honsell, pag. 277; Kaser, RPI, pag. 478; Zimmermann, pag. 58; Vangerow III, 
pag. 100; Cuq, pag. 365, 368; Koch, pag. 28. In de tweede helft van de negentiende eeuw is 
in een aantal studies de opvatting verdedigd dat in het Romeinse recht door middel van de 
novatio weldegelijk een opvolging onder bijzondere titel in de vordering en schuld tot stand 
werd gebracht. In Duitsland werd deze theorie als eerste verdedigd door Salpius (Novation 
und delegation, 1864) en zij is daar onder meer door Danz (Ihering Jahrbuch, band XIX, 
1884, pag. 69-130) overgenomen. In Frankrijk is de theorie verdedigd door Gide (Etudes sur 
la novation, 1879). Deze opvatting is echter in strijd met het uitgangspunt in de Digesten dat 
door de novatie de oude verbintenis teniet gaat en wordt vervangen door een nieuwe (zie 
hoofdstuk 2, § 3). Zij heeft dan ook geen aanhang verworven en zal verder buiten beschou-
wing worden gelaten. 
4 Gaius III, 176: “Praetera novatione tollitur obligatio veluti si quod tu mihi debeas, a Titio 
dari stipulatus sim.” (Vertaling: Spruit, pag. 141). 
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Een tweede mogelijkheid was dat de opvolgend debiteur als procurator in 
rem suam van de oorspronkelijke debiteur in een juridische procedure de 
litis contestatio met de crediteur aanging, zodat een eventuele veroordeling 
op naam van de overnemer kwam te staan.  
Een andere rechtsfiguur die werd gebruikt om de aansprakelijkheid voor 
een schuld te laten overgaan op een derde was de delegatio. In dat geval gaf 
de debiteur aan een derde de opdracht om zich jegens de crediteur te 
verbinden om de schuld van de debiteur te voldoen. Deze derde kon zich  in 
dat geval jegens de crediteur verbinden door middel van een novatio of een 
litis contestatio, maar gebruikelijker was dat hij zich op grond van een 
geheel zelfstandige verbintenis jegens de crediteur verbond.  
Hieronder zullen achtereenvolgens de procuratio in rem suam, de novatio 
en de delegatio worden besproken.  
Voorts kon ook gebruik worden gemaakt van het constitutum debiti alieni 
om te bereiken dat een derde aansprakelijk werd voor de schuld van een 
ander.5 In dit geval stelde de derde zich naast de oorspronkelijk debiteur 
aansprakelijk voor de voldoening van de schuld. Het bewerkte daarmee, 
wat tegenwoordig wordt genoemd, een cumulatieve schuldoverneming. De 
crediteur kon in dat geval naar keuze beide debiteuren aanspreken. Vanuit 
de crediteur gezien fungeerde het constitutum debiti feitelijk als een 
zekerheidsstelling door de derde.6 Justinianus heeft het constitutum debiti 
samengevoegd met het fideiiussio.7 Gezien de grote verwantschap met de 
borgstelling bestond er in het ius commune geen behoefte aan het gebruik 
van het constitutum debiti.8 De rechtsfiguur is in onbruik geraakt en heeft 
op het terrein van de overgang van schulden in het commune recht geen rol 
gespeeld. Om die reden zal het verder buiten beschouwing worden gelaten. 
 
2.2. Procuratio in rem suam 
 
Om te bewerkstelligen dat een derde jegens de schuldeiser werd gebonden 
om de schuld van de debiteur te voldoen, was het mogelijk dat deze derde 
in een proces als lasthebber voor de debiteur optrad. De mogelijkheid 
hiertoe vloeide voort uit de normale regels van procesvertegenwoordiging 
in het Justiniaanse recht. Een derde die als lasthebber optrad voor de 
debiteur kon dit doen als cognitor of als procurator.  

 
5 Zie omtrent het constitutum debiti alieni Kunkel-Honsell, pag. 254; Kaser, RPI, pag. 584 
en 666; Vangerow III, pag. 142 e.v. 
6 Kaser, RPI, pag. 584; Zimmermann, pag. 512; Vangerow III, pag. 143. 
7 Zie C. 4,18,3. Zimmermann, pag. 512. In andere zin Vangerow III, pag. 145, die stelt dat 
beide rechtsfiguren in de Justiniaanse wetgeving nog werden onderscheiden. 
8 Zimmermann, pag. 512. Zie voorts Windscheid-Kipp II, § 476 en Voet, Commentarius, ad 
D. 13,5 no. 14. 



Overgang van schulden in het Justiniaanse recht 
 

 51 

                                                     

De cognitor was de lasthebber die op grond van een formele volmacht was 
gelegitimeerd om voor de eiser of gedaagde in het geding op te treden. 
Omdat de procespartij die zich liet vertegenwoordigen een formele vol-
macht aan de cognitor vertrekte, moest de  vertegenwoordigde procespartij 
de gevolgen van de procesvoering in beginsel tegen zich laten gelden. 9  
Vandaar dat ook in het geval een cognitor voor één van de procespartijen 
optrad, de oorspronkelijke actie van de crediteur door het aangaan van de 
litis contestatio werd geconsumeerd.10 Trad een cognitor op voor de 
debiteur, dan werd een eventuele actio iudicati in beginsel aan de debiteur 
verleend.11 Een uitzondering werd echter gemaakt voor de cognitor die in 
rem suam optrad; in dat geval werd de actio iudicati aan de cognitor 
verleend.12 
De procurator was de lasthebber die weliswaar in opdracht van een 
procespartij in het geding optrad, maar die daartoe geen formele volmacht 
had waarmee hij zich kon legitimeren. Trad de procurator op voor de 
debiteur, dan werd door het aangaan van de litis contestatio door de 
crediteur met de procurator de actie van de eiser geconsumeerd.13 Een 
eventuele actio iudicati werd in dat geval, onverschillig of de procurator die 
voor de debiteur optrad de last in zijn eigen belang (in rem suam) had 
aangenomen,  tegen de procurator verleend.14 
Ging de lasthebber, zij het als cognitor zij het als procurator, de last in zijn 
eigen belang (in rem suam) aan, dan werd in beide gevallen de actio 
iudicati verleend tegen de lasthebber. Omdat met het sluiten van de litis 
contestatio tevens de actie van de crediteur was geconsumeerd, was de 
debiteur vanaf dat moment definitief jegens de crediteur bevrijd. De 
crediteur kon zich niet langer op de debiteur verhalen. Omdat in het geval 
dat de last in rem suam was aangegaan, de lasthebber hetgeen hij op grond 
van het vonnis aan de crediteur moest betalen, evenmin op de debiteur kon 
verhalen, werd op deze wijze feitelijk een overdracht van een schuld onder 

 
9 Kaser-Hackl, pag. 212. 
10 Kaser-Hackl, pag. 212. 
11 De actio iudicati is de actie uit het vonnis. De eiser die een veroordelend vonnis had 
verkregen, kon met deze actie de veroordeelde gedaagde tot betaling aanspreken. 
12 D. 3,3,61; D. 42,1,4,pr. Zie Kaser,-Hackl, pag. 213. 
13 Zie D. 44,2,11,7 in fine. Opvallend is dat, zo wordt althans over het algmeen aangenomen, 
in het geval een lasthebber als procurator in rem suam optrad voor de crediteur in de 
klassieke tijd de actie niet werd geconsumeerd door het aangaan van de litis contestatio. De 
debiteur liep in dat geval het risico dat hij na betaling aan de procurator nogmaals door de 
crediteur werd aangesproken. Waarschijnlijk is reeds vanaf de laat-klassieke periode om 
deze reden aanvaard dat ook in dat geval de actie van de crediteur werd geconsumeerd. Zie 
hierover Kaser-Hackl, pag. 215, 216 en D. 44,2,11,7;  D.5,1,56 jo. 46,3,12,4.  
14 Kaser-Hackl, pag. 216; Endemann, pag. 24. 
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bevrijding van de oorspronkelijke debiteur tot stand gebracht.15 
Door de consumptie van de actie, gevolgd door het verlenen van de actio 
iudicati tegen de lastebber, kwam het risico van insolventie van de last-
hebber op de crediteur te liggen. Om de crediteur te beschermen, diende de 
procurator voorafgaand aan de procedure zekerheid te stellen met de cautio 
iudicatum solvi.16 In het geval een cognitor optrad voor de debiteur, dan 
diende de debiteur zelf de cautio iudicatum solvi stellen.17 
 
Het nadeel van het procesmandaat om een overdracht van de schuld tot 
stand te brengen, was voor de debiteur dat hij pas definitief uit de 
verbintenis was bevrijd als de overnemer de litis contestatio met de 
crediteur was aangegaan. Voor de crediteur was het een nadeel dat hij pas 
op dat moment een aanspraak jegens de overnemer verwierf.  
Werd van het cessiemandaat gebruik gemaakt om de actieve zijde van de 
verbintenis over te dragen, dan werden in het Justiniaanse recht aan deze 
overeenkomst tussen cedent en cessionaris nog voor het aangaan van de 
litis contestatio rechtsgevolgen verbonden in de rechtsverhouding met de 
debitor cessus. Zo werd aan de cessionaris een actio utilis toegekend, 
waarmee hij de debiteur op eigen naam kon aanspreken18 en zo kon 
debiteur op grond van C. 8,41,3 niet meer bevrijdend betalen aan de cedent, 
nadat hem de cessie was medegedeeld.19 
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich echter ten aanzien van afspraken 
die waren gericht op de overdracht van een schuld niet voorgedaan. Met 
betrekking tot de overeenkomst tussen debiteur en overnemer dat laatst-
genoemde de schuld op neemt en daarmee ook als procurator in rem suam 
zou optreden, is vastgehouden aan het beginsel dat overeenkomsten slechts 
tussen partijen werken. In de verhouding met de crediteur werden hieraan 
geen rechtsgevolgen verbonden. 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat niet is aanvaard dat een door de 
crediteur tegen de debiteur ingestelde actie zou kunnen worden ontzegd op 

 
15 Zie omtrent het gebruik van de procuratio in rem suam om de overdracht van een schuld 
tot stand te brengen Kunkel-Honsell, pag. 280; Kaser, RPI, pag. 653; Zimmermann, pag. 60; 
Windscheid, Actio, pag. 202 e.v.; Gaudemet, pag. 116 e.v. Omdat de lasthebber vrijwillig de 
verplichting op zich nam om zich als procurator (in rem suam) voor de oorspronkelijke 
debiteur in de procedure te stellen, is het aannemelijk dat de procedure tussen de crediteur 
en de procurator veelal slechts werd gevoerd om een veroordelend vonnis te verkrijgen, 
waardoor de procurator in plaats van de oorspronkelijke debiteur jegens de crediteur werd 
gebonden.   
16 Gaius 4, 101. Kaser-Hackl, pag. 216. 
17 Gaius 4, 101. Kaser-Hackl, pag. 212. 
18 Zie C. 6,37,18. 
19 Zie voor het cessiemandaat in het Romeinse recht Kunkel-Honsell, pag. 276 e.v.; Kaser, 
RPI, pag. 653; Vangerow III, pag. 100 e.v. 
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grond van een afspraak tussen de debiteur en de procurator in rem suam, 
zonder dat de crediteur aan deze afspraak zijn instemming had gegeven. 
Uitdrukkelijk is dit bepaald in een constitutie uit het jaar 293 van de keizers 
Diocletianus en Maximianus: 
 
Door afspraken tussen de debiteuren kan de vordering van de schuldeisers noch ongedaan 
worden gemaakt noch worden gewijzigd.20 
 
Maar evenmin is aanvaard dat de crediteur, indien hij dit zelf wenste, op 
grond van de lastgeving tussen de debiteur en de overnemer het recht 
verwierf om de overnemer rechtstreeks aan te spreken. Met andere 
woorden, de crediteur had niet de bevoegdheid om, door het verlenen van 
zijn toestemming aan de procuratio in rem suam, voor hemzelf aan deze 
afspraak rechtsgevolgen te binden. Dit volgt onder meer uit D. 23,3,72: 
 
Een vrouw heeft haar gehele vermogen als bruidsschat gegeven. Mijn vraag is of de man net 
als een erfgenaam verplicht is om in te staan voor de lasten. Paulus heeft geantwoord dat de 
man die uit hoofde van de belofte van de bruidsschat alle goederen van de vrouw onder zich 
heeft, weliswaar niet door haar schuldeisers aangesproken kan worden, maar dat de belofte 
inzake het vermogen niet meer omvat dan wat er overblijft na aftrek van de schulden.21 
 
Hoewel blijkens de tekst uit de schenking van het vermogen voortvloeit dat 
de man de schulden uit het vermogen moet voldoen -de schenking omvat 
niet meer dan wat er overblijft na aftrek van de schulden- kan de crediteur 
zich blijkens dit fragment niet rechtstreeks tot de opvolgend debiteur 
wenden tot voldoening van de schuld. Ditzelfde uitgangspunt is ook terug 
te vinden in een constitutie uit het jaar 294 van de keizers Diocletianus en 
Maximianus: 
 
Aangezien u stelt dat u aan uw zoon, die reeds gezagsvrij geworden is, zaken heeft 
geschonken, op voorwaarde dat hij uw crediteur zou betalen: indien u door middel van een 
stipulatie of door een tegelijkertijd gemaakte afspraak hierin hebt voorzien, dan komt echter 
op grond van uw afspraak aan de crediteuren geen actie toe tegen hem, maar tegen u.22 
 
Het bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat de overnemer op grond van 

 
20 C. 2,3,25: “Debitorum pactionibus creditorum petitio nec tolli nec mutari potest.” Zie 
voor een toepassing van dit uitgangspunt C. 4,39,2 en D. 39,5,28. 
21 Paulus libro octavo responsorum: “Mulier bona sua omnia in dotem dedit: quaero, an 
maritus quasi heres oneribus respondere cogatur. Paulus respondit eum quidem, qui tota ex 
repromissione dotis bona molieris retinuit, a creditoribus conveniri eius non posse, sed non 
plus esse in promissione bonorum quam quod superest deducto aere alieno.” (Vertaling: 
Spruit III, pag. 812). 
22 C. 8,54,2: “Cum res filio tuo emancipato ea conditione, ut creditoribus tuis solveret, te 
donasse proponas: si stipulatione, vel incontinenti habito pacto huic rei prospexisti: 
creditoribus quidem non contra eum ex placito vestro, sed adversus te competit actio.” 
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de overeenkomst met de debiteur jegens deze wel gehouden was om zich 
als lasthebber in de procedure te stellen. Maar het was slechts de debiteur 
en niet de crediteur die hem hiertoe kon aanspreken. Zo bepaalt D. 39,5,28: 
 
Een vader heeft aan zijn dochter, die reeds gezagsvrij geworden was, een aan hemzelf 
nagelaten nalatenschap geschonken. De dochter moet dan de boedelschuldeisers betalen of 
zij moet, als zij dit niet doet en de schuldeisers tegen haar vader gaan procederen, door 
middel van de actie met de inleidende omschrijving gedwongen worden haar vader tegen 
hen te verdedigen.23 
 
Volgens Windscheid zouden in het Justiniaanse recht aan de overeenkomst 
tussen de debiteur en de overnemer wel gevolgen zijn verbonden voor de 
crediteur, indien de crediteur de overnemer in rechte tot betaling aansprak 
en de overnemer hiermee instemde. Aan een dergelijke handelwijze van de 
crediteur zouden voor de crediteur rechtsgevolgen zijn verbonden in de 
betrekking tot de oorspronkelijke debiteur. Tot deze conclusie komt 
Windscheid op grond van een constitutie van de keizers Severus en 
Antoninus uit het jaar 202: 
 
Als u kunt bewijzen dat de crediteuren, nadat u de nalatenschap heeft verkocht, tegen de 
kopers hun acties hebben ingesteld, en dat zij die uit vrije wil op zich hebben genomen, dan 
kunt u zich met succes beroepen op een stilzwijgende afspraak.24 
 
In dit fragment wordt aan de debiteur de bevoegdheid gegeven om de 
vordering van de crediteur door middel van een exceptie af te weren, als de 
crediteur de overnemer met  instemming van laatstgenoemde heeft 
aangesproken, waardoor de crediteur blijk heeft gegeven van zijn 
instemming aan de overdracht van de schuld. Hieruit blijkt, aldus 
Windscheid, dat “(...) sein Beitritt zu den Verhandlungen zwischen 
Ueberweiser und Uebernehmer (...) eine Wirkung für ihn habe.”25 Het 
rechtsgevolg dat aldus aan de overeenkomst tussen debiteur en overnemer 
in de verhouding met de crediteur werd toegekend, zou niet zozeer zijn dat 
de crediteur een afdwingbare aanspraak verwierf tegen de overnemer, maar 
veeleer dat hij zijn aanspraken jegens de debiteur verloor als hij de 
overnemer eenmaal, met diens instemming, in rechte had aangesproken.26 

 
23 Papinianus libro tertio responsorum: “Hereditatem pater sibi relictam filiae sui iuris 
effectae donavit: creditoribus hereditariis filia satisfacere debet, vel, si hoc minime faciat et 
creditores contra patrem veniant, cogendam eam per actionem praescriptis verbis patrem 
adversus eos defendere.” (Vertaling: Spruit V, pag. 615) Zie voorts C. 4,39,2. 
24 C.2,3,2: “Post venditionem hereditatis a te factam, si creditores contra emptores actiones 
suas movisse probare poteris, eosque eas spontanea voluntate suscepisse, exceptione taciti 
pacti non inutiliter defenderis.” 
25 Windscheid, Actio, pag. 207.  
26 Windscheid, Actio, pag. 207. 



Overgang van schulden in het Justiniaanse recht 
 

 55 

                                                     

Hieruit volgt volgens Windscheid dat er in het Justiniaanse recht sprake 
was van een “ (...) -wenn auch nur entfernte- Annäherung an das eben nach 
Analogie der Cession vorgezeichnete Recht der Schuldübernahme.”27 
Windscheid ging er vanuit dat de stilzwijgende afspraak, waarop de 
oorspronkelijke debiteur zich kon beroepen, moet worden gezocht in de 
handeling tussen de crediteur en de overnemer. De omstandigheid dat de 
crediteur de overnemer aanspreekt en deze dit ook vrijwillig aanvaardt, 
brengt volgens Windscheid mee dat de crediteur en de overnemer elkaar 
over en weer als partij aanvaarden en dat zij de oorspronkelijke debiteur 
niet langer gebonden achten. Aan deze stilzwijgende afspraak zou de 
debiteur vervolgens een exceptie kunnen ontlenen als hij alsnog werd 
aangesproken. 
Gaudemet achtte deze uitleg echter in strijd met het uitgangspunt van het 
Justiniaanse recht, dat het niet mogelijk was om rechtsgevolgen te ontlenen 
aan een overeenkomst waarbij men geen partij is geweest. 28 Gaudemet is 
daarom van oordeel dat de bevoegdheid van de debiteur om een exceptie in 
te roepen, berust op een stilzwijgende afspraak tussen de crediteur en de 
debiteur zelf. Gaudemet ziet de stilzwijgende afspraak in de mededeling 
van de debiteur aan de crediteur dat de schuld door een ander is over-
genomen, gevolgd door het feit dat de crediteur de overnemer daad-
werkelijk met diens instemming aanspreekt en daardoor met hem in een 
rechtsbetrekking komt te staan.29 Een zwak punt in de opvatting van 
Gaudemet is dat hij de stilzwijgende afspraak tussen crediteur en debiteur 
afleidt uit een hele reeks van feitelijke handelingen, die zich bovendien niet 
allemaal in de verhouding tussen debiteur en crediteur afspelen. Het aan-
spreken van de overnemer door de crediteur en het vrijwillig accepteren 
door de overnemer van de crediteur zijn handelingen waar de debiteur 
buiten staat. Het ligt daarom niet voor de hand om uit deze reeks van 
handelingen een stilzwijgende afspraak tussen de debiteur en de crediteur 
af te leiden. 
Evenals Windscheid zag Noodt het pactum tacitum waarop de debiteur zich 
kon beroepen in een afspraak tussen de crediteur en de overnemer.30 
Daarmee zou de mogelijkheid die C. 2,3,2 aan de debiteur bood, een uit-
zondering hebben gevormd op het beginsel, waaraan ook in het Justiniaanse 
recht is vastgehouden, dat overeenkomsten slechts tussen partijen werken. 
Noodt verklaarde de mogelijkheid van de debiteur om een exceptie te 
ontlenen aan een stilzwijgende afspraak waarbij hijzelf geen partij was 
geweest met een beroep op D. 2,14,21,5: 

 
27 Windscheid, Actio, pag. 207. 
28 Gaudemet, pag. 143 e.v. 
29 Gaudemet, pag. 145. 
30 Noodt, Opera Omnia,  Ad edictum praetoris, De pactis et transactionibus, caput II in fine. 
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Ten aanzien van degenen die hoofdelijk een vorderingsrecht voor hetzelfde geldbedrag 
hebben of hoofdelijk voor dat bedrag schuldenaren zijn, wordt de vraag opgeworpen in 
hoeverre de exceptie van gemaakte afspraak ook aan een ander [dan degene die de afspraak 
maakte] voor- of nadeel brengt.31  
Welnu, zakelijke afspraken komen ten goede aan allen, wier ontslag uit de verbintenis in het 
belang was van degene die de afspraak heeft gemaakt; dientengevolge zal een overeenkomst 
van de schuldenaar zijn borgen voordeel brengen. 
 
Noodt leest D. 2,14,21,5 dus zo, dat op een pactum in rem door een ieder 
een beroep kan worden gedaan, wiens bevrijding uit de verbintenis van 
belang is voor hem die het beding heeft gemaakt.32 In het geval dat in C. 
2,3,2 wordt beschreven, acht Noodt de bevrijding van de oorspronkelijke 
debiteur tot voordeel voor de overnemer, omdat de overnemer dan niet 
langer uit hoofde van regres door de debiteur kan worden aangesproken. 
Immers, zolang de debiteur niet is bevrijd, is het mogelijk dat de crediteur 
hem aanspreekt (hetgeen in het door de Codextekst beschreven geval ook 
gebeurde). Zou de debiteur gehouden zijn om te betalen, dan kan hij zich 
vervolgens verhalen op de overnemer. Als de overnemer nu juist met de 
crediteur had afgesproken dat laatstgenoemde nog slechts de overnemer 
zou aanspreken, omdat hij de verbintenis in de contractuele relatie met de 
crediteur wilde afwikkelen, dan zou door het aanspreken van de debiteur 
deze bedoeling van de overnemer worden doorkruist. Zou de overnemer 
inmiddels ook nog bijkomende afspraken hebben gemaakt met de crediteur 

 
31 Paulus libro tertio ad edictum. In his, qui eiusdem pecuniae exactionem habent in solidum 
vel qui eiusdem pecuniae debitores sunt, quatenus alii quoque prosit vel noceat pacti 
exceptio, quaeritur. (Tot hier vertaling uit Spruit II, pag. 226) Et in rem pacta omnibus 
prosunt, quorum obligationem dissolutam esse eius qui paciscebatur interfuit. itaque 
debitoris conventio fideiussoribus proficiet. 
32 Spruit (Spruit II, pag. 226) geeft een andere vertaling van D. 2,14,21,5. De laatste zin van 
dit fragment wordt door Spruit aldus vertaald: “Welnu, zaaksgerichte afspraken komen allen 
ten goede die belang hebben gehad bij de bevrijding van de verbintenis van degene die de 
afspraak maakte; dientengevolge zal een overeenkomst van de schuldenaar zijn borgen 
voordeel brengen.” Spruit laat de mogelijkheid voor een derde om een beroep te doen op het 
beding niet afhangen van het belang van degene die de afspraak maakte, maar van het 
belang van de derde die er een beroep op doet. Hoewel deze vertaling eveneens grammati-
caal correct is, lijkt zij ons minder vanzelfsprekend. Daar in het Justiniaanse recht het 
uitgangspunt dat overeenkomsten slechts tussen partijen werken, is gehandhaafd, is het op 
zich al uitzonderlijk dat in D. 2,14,21,5 aan een derde die buiten de partij-afspraak staat, de 
mogelijkheid wordt geboden om aan die afspraak een exceptie te ontlenen. Het ligt dan meer 
voor de hand dat het belang van degene die de afspraak maakte, en niet het belang van de 
derde zelf, doorslaggevend is bij het toekennen van een exceptie aan de derde. De door mij 
voorgestande vertaling  strookt met de gebruikelijke uitleg. Niet alleen geeft Noodt aan D. 
2,14,21,5 dezelfde betekenis, maar reeds in de Basilica wordt de tekst in de door ons voor-
gestane zin vertaald; zie BT 631-9 en BS 346-3. Deze interpretatie is ook terug te vinden in 
de vertaling van Fabrotus, liber undecimus, pag. 757c: “Nam si pactum generale & in rem 
sit, omnes pacti exceptione utuntur, a quibus pecuniam non peti eius qui paciscebatur 
interfuit.” Zie hierover ook J.H.A. Lokin, RM Themis 2002, pag. 176 e.v. 
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omtrent bijvoorbeeld het tijdstip van betaling of omtrent de omvang van de 
schuld, dan zou de overnemer hierop geen beroep kunnen doen jegens de 
debiteur, als hij alsnog door de debiteur uit hoofde van regres zou worden 
aangesproken.  
D. 2,14,21,5 biedt aldus uitgelegd inderdaad een goede verklaring voor het 
feit dat in C. 2,3,2 aan de debiteur een exceptie wordt gegeven tegen de 
aanspraak van de crediteur. Wat echter ook de grondslag is geweest van de 
exceptie die de debiteur tegen de crediteur kan inroepen, terecht stelde 
Windscheid dat uit deze Codextekst kan worden afgeleid dat aan een 
overeenkomst tussen debiteur en overnemer tot overdracht van een schuld, 
die was gevolgd door een overeenkomst tussen de opvolgend debiteur en de 
crediteur, consequenties waren verbonden voor de rechtspositie van de 
debiteur. Nog voordat de opvolgend debiteur door middel van een litis 
contestatio jegens de crediteur was verbonden, kon de debiteur niet meer 
met succes worden aangesproken.33 In economisch opzicht vond in dat 
geval dus een overdracht van de schuld plaats. 
 
2.3. Novatio 
 
De novatio was in het Justiniaanse recht de rechtshandeling waarmee een 
bestaande verbintenis kon worden omgezet in een nieuwe. De oorspron-
kelijke verbintenis ging tengevolge van deze handeling teniet.34 Zowel het 
ontstaan als het tenietgaan van de verbintenis vond in één handeling plaats. 
Dit kan onder meer worden gelezen in een tekst van Ulpianus in D. 
46,2,1,pr.: 
 
Schuldvernieuwing is de overgang en verandering van een eerdere schuld in een andere 
verbintenis, hetzij een civiele hetzij een natuurlijke, hetgeen plaatsvindt wanneer uit een 
voorafgaande oorzaak dusdanig een nieuwe tot stand komt, dat de eerste teniet gaat.35   
 
Zoals in D. 46,2,1,pr is aangegeven diende de nieuwe verbintenis ten 
opzichte van de oude ‘iets nieuws’ te bevatten. Deze verandering kon er 

 
33 Uit het feit dat aan de debiteur een exceptie wordt verleend, volgt dat het tussen de 
crediteur en de overnemer nog niet tot een litis contestatio was gekomen. In dat geval zou de 
debiteur bevrijd zijn en zou hij geen exceptie nodig hebben gehad. Zie ook Windscheid, 
Actio, pag. 208 (noot 11). 
34 Kunkel-Honsell, pag. 267; Kaser RPI, pag. 648; Vangerow III, pag. 368; Nijkamp, pag. 
16. 
35 Ulpianus libro quadragensimo sexto as Sabinum: Novatio est prioris debiti in aliam 
obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex 
praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perematur. Zie ook Gaius III,176. Volgens 
Feenstra, pag. 401, werd de term transfusio gebruikt voor een novatie die plaatsvond tussen 
dezelfde personen, terwijl de term translatio werd gebruikt voor de schuldvernieuwing met 
een nieuwe debiteur. 
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onder meer uit bestaan dat een andere debiteur zich tegenover de crediteur 
verbond om een bestaande schuld te voldoen.36 
 
Omdat door de novatie een verbintenis werd omgezet in een nieuwe, was er 
slechts sprake van een geldige novatie als ook de oorspronkelijke 
verbintenis rechtsgeldig bestond. Als achteraf bleek dat deze oorspron-
kelijke verbintenis niet bestond of niet rechtsgeldig was, dan was er ook 
geen nieuwe verbintenis ontstaan.37 Was de novatie gebruikt om de schuld 
op een derde over te laten gaan, dan bracht de ongeldigheid van de eerste 
verbintenis mee dat de overnemer niet jegens de crediteur was gebonden. 
Met andere woorden, de overnemer kon zich beroepen op de ongeldigheid 
van de oorspronkelijke verbintenis. 
 
Kenmerkend voor de novatie was dat met het ontstaan van de nieuwe 
verbintenis de oude verbintenis teniet ging. Dit volgt allereerst uit de tekst 
van D. 46,2,1,pr., waarin expliciet wordt gesteld dat het ontstaan van de 
nieuwe verbintenis het tenietgaan van de oude tot gevolg heeft.38 Het blijkt 
ook uit de Instituten, waarin de schuldvernieuwing wordt genoemd als een 
wijze van tenietgaan van verbintenissen.39 Dit betekent dat in geval van een 
passieve schuldvernieuwing de opvolgende debiteur op grond van een 
nieuwe verbintenis jegens de crediteur werd verbonden. Er was derhalve 
geen sprake van een opvolging onder bijzondere titel in de schuld. De 
schuldvernieuwing kon dus slechts worden gebruikt om in economisch 
opzicht de overdracht van een schuld van de oorspronkelijk debiteur op 
diens overnemer tot stand te brengen.  
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis had in geval van een 
passieve novatie allereerst tot gevolg dat de oorspronkelijke debiteur uit 

 
36 Op deze mogelijkheid wordt gewezen in onder meer D. 46,2,8,2. Voor het vroeg-klassieke 
recht kan worden gewezen op Gaius II, 176. Met de schuldvernieuwing kon ook een 
vervanging van de crediteur tot stand worden gebracht. Veelal wordt aangenomen dat een 
verandering van de prestatie in geval van een schuldvernieuwing in het Romeinse recht niet 
mogelijk was. Een wijziging van het object zou slechts mogelijk zijn geweest indien de 
verandering bestond uit het toevoegen van een termijn of voorwaarde. In deze zin Kaser, 
RPI, pag. 647; Salpius, pag. 159; Gide, pag. 8. Kunkel-Honsell, pag. 269, stelt dat dit 
uitgangspunt ‘nirgendwo belegt’ is. In gelijke zin als Honsell oordeelde ook Vangerow III, 
pag. 371. Zie voorts Schrage, pag. 40; Feenstra, pag. 400. 
37 Zie D. 45,1,91,6: novari autem an possit haec obligatio dubitationis est, quia neque 
hominem qui non est neque pecuniam non debetur stipulari possumus.  Zie omtrent dit 
vereiste: Vangerow III, pag. 368; Windscheid II, pag. 356; Girard, pag. 707; Rutsaert, pag. 
15; Wessels II, pag. 660.  
38 Zie ook Gaius II, 176. Girard, pag. 704, 714; Cuq, pag. 619;  Windscheid II, pag. 348; 
Kaser, RPI, pag. 648;   Kunkel-Honsell, pag. 267. 
39 Inst. 3,29,3: Praetera novatione tollitur obligatio. (Een verbintenis gaat bovendien teniet 
door schuldvernieuwing. Vertaling: Spruit I, pag. 212)   
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zijn verbintenis jegens de crediteur werd bevrijd. Hij kon na de novatie niet 
langer door de crediteur worden aangesproken. Daarmee lag het risico van 
insolventie van de overnemer volledig bij de crediteur.40 
Het tenietgaan van de oorspronkelijke verbintenis had verder tot gevolg dat 
alle aan de verbintenis verbonden accessoire rechten en alle verweer-
middelen met de verbintenis verloren gingen.41  D. 46,2,18: 
 
Tengevolge van een geldig aangegane novatie gaan rechten van hypotheek en pand teniet, 
rentes lopen niet door.42 
  
Wensten partijen dat de aan de oorspronkelijke verbintenis verbonden 
accessoire rechten na de novatie toch door de crediteur jegens de 
opvolgende debiteur konden worden ingeroepen, dan dienden zij in 
beginsel opnieuw te worden gevestigd.43 Uit een aantal Digestenfragmenten 
volgt echter dat de crediteur bij het aangaan van de novatio de mogelijkheid 
had om zich het pandrecht, dat voor de oorspronkelijke verbintenis was 
gevestigd, ten behoeve van de nieuwe verbintenis in stand te houden. In dat 
geval ging het pandrecht door de novatio niet teniet, maar bleef het, met de 
behoud van de rang die de crediteur had, in stand. Een voorbeeld hiervan is 
te vinden in D. 20,4,21: 
 
Titius heeft jegens Seia voor het bedrag, waartoe hij uit hoofde van zijn voogdijbeheer 
jegens haar veroordeeld was, alle goederen die had of nog zou hebben als pand verbonden. 
Daarna leende hij geld van de keizerlijke schatkist en verbond jegens haar al zijn goederen 
als pand. Aan Seia betaalde hij een deel van zijn schuld en zegde haar tevens bij noverende 
stipulatie betaling van de resterende som toe; bij deze verbintenis werd inzake het pand 
hetzelfde overeengekomen als bovenvermeld. De vraag is opgeworpen of Seia voorrang 
heeft boven de keizerlijke schatkist, zowel voor die zaken die Titius ten tijde van de eerste 
verbintenis had als ook voor de zaken die hij ná de eerste verbintenis heeft verworven, totdat 
zij het volledige aan haar verschuldigde bedrag verkrijgt. [Scaevola] heeft geantwoord dat er 
geen enkel argument te berde was gebracht op grond waarvan haar die voorrang niet 
gegeven moest worden.44 

 
40 Girard, pag. 714. 
41 Kunkel-Honsell, pag. 267; Kaser, RPI, pag. 648; Nijkamp, pag. 18; Girard, pag. 714. 
42 Paulus libro quinquagensimo septimo ad edictum: “Novatione legitime facta liberantur 
hypothecae et pignus, usurae non currunt.” Zie ook D. 13,7,11,1 en  D. 46,1,60. 
43 Kunkel-Honsell, pag. 268; Kaser RPI, pag. 648; Girard, pag. 714. Zie voorts D. 20,4,12,5 
en D. 13,7,11,1. 
44 Scaevola libro vicesimo septimo digestorum: “Titius Seiae ob summam, qua ex tutela ei 
condemnatus erat, obligavit pignori omnia bona sua quae habebat quaeque habituruis esset: 
postea mutatus a fisco pecuniam pignori ei res suas omnes obligavit: et intulit Seia partem 
debiti et reliquam summam novatione facta eidem promisit, in qua obligatione similiter ut 
supra de pignore convenit. Quaesitum est, an Seia praeferenda sit fisco et in illis rebus, quas 
Titius tempore prioris obligationis habuit, item in his rebus, quas post priorem obligationem 
adquisiit, donec universum debitum suum consequatur. Respondit nihil proponi, cur non sit 
praeferenda.” (Vertaling: Spruit III, pag. 608.) Zie voorts D. 13,7,11,1; D. 20,4,12,5;  D. 
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De mogelijkheid voor de crediteur om zich de gevestigde pandrechten ook 
voor de nieuwe verbintenis voor te behouden, is volgens Kipp lijnrecht in 
strijd met de uitgangspunten van de novatio. Volgens hem volgt echter uit 
de toekenning van deze bevoegdheid aan de crediteur dat de novatio, 
zonder deze mogelijkheid, niet voldoende tegemoetkwam aan de behoefte 
in het maatschappelijk verkeer om een schuld onder instandhouding van de 
oorspronkelijke verbintenis te kunnen overdragen.45 
   
Door het tenietgaan van de verbintenis gaan excepties in beginsel eveneens 
teniet.46 Wel was het volgens Girard mogelijk voor de overnemer om zich 
te beroepen op de verweermiddelen die de oude debiteur ten dienste 
stonden, indien de overnemer bij de vaststelling van de inhoud van de 
nieuwe verbintenis uitdrukkelijk naar de oude had verwezen (quidquid ex 
vendito dare oportet). Had de overnemer zich echter verbonden tot een 
prestatie zonder de inhoud van de nieuwe verbintenis afhankelijk te stellen 
van die van de oude, doordat bijvoorbeeld de crediteur had gestipuleerd: 
“centum debes?”, dan kon de overnemer zich niet op de verweermiddelen 
van de oorspronkelijke debiteur beroepen.47 
 
In het Justiniaanse recht is vastgehouden aan het vereiste, reeds gesteld in 
het klassieke recht, dat de schuldvernieuwing slechts tot stand kon worden 
gebracht door middel van een stipulatio.48 Dit volgt onder meer uit D. 
46,2,1,1: 
 
 (...) wat het ook voor een verbintenis is die eraan vooraf is gegaan, zij moet door een 
verbale overeenkomst genoveerd worden (...)49 
 
Omdat tengevolge van de passieve novatie een andere debiteur werd ver-
bonden jegens de crediteur en omdat laatstgenoemde daarbij zijn aan-
spraken tegen de oude debiteur verloor, spreekt het voor zich dat voor de 
totstandkoming van deze stipulatio de medewerking van zowel de crediteur 
als de opvolgend debiteur een vereiste was. Daarentegen was het niet nood-
zakelijk dat de oorspronkelijke debiteur zijn medewerking aan de novatie 
verleende. Zijn ontslag uit de verbintenis kon zonder zijn instemming 
plaatsvinden en zelfs tegen zijn wil. Verwezen kan worden naar D. 

 
46,2,18; D. 46,2,30;  D. 16,1,13,1. Hierover Windscheid I, pag. 750; Windscheid-Kipp II, 
pag. 369; Cuq, pag. 619 (nt. 2) en 674 (nt. 3); Salpius, pag. 206 e.v.; Girard, pag. 714.        
45 Windscheid-Kipp  II, pag. 369. 
46 D. 46,2,27; D. 46,2,8. Cuq, pag. 619.  
47 Girard, pag. 714. Hierover ook Feenstra, pag. 407. 
48 Kunkel-Honsell, pag. 268; Nijkamp, pag. 19; Salpius, pag. 146. 
49 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum: “(...) qualiscumque igitur obligatio sit, 
quae praecessit, novari verbis potest (...).” Zie ook D. 46,2,2. 
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46,2,8,5: 
 
Hij die datgene toezegt dat ik verschuldigd ben, bevrijdt mij, zelfs als ik dat niet wil.50 
 
De mogelijkheid om een passieve novatie aan te gaan zonder de 
medewerking of zelfs tegen de wil van de oorspronkelijke debiteur, stemt 
overeen met de bevoegdheid die een derde had om een bevrijdende betaling 
te doen zonder toestemming of zelfs tegen de wil van de debiteur.51  
 
Het aangaan van een stipulatio, waarbij een derde aan de crediteur de 
prestatie toezegt die de oorspronkelijk debiteur verschuldigd is, impliceert 
nog niet dat de crediteur en de derde de bedoeling hebben om de bestaande 
verbintenis om te zetten in een nieuwe, waardoor de oude verbintenis ipso 
iure teniet gaat en de oorspronkelijk debiteur wordt bevrijd. Het kan 
evengoed de bedoeling van de crediteur zijn dat de derde zich naast de 
oorspronkelijk debiteur verbindt voor het voldoen van de schuld. In dat 
geval is de debiteur door het aangaan door de crediteur van een verbintenis 
met een tweede debiteur niet bevrijd, zodat de crediteur in geval van 
insolventie van de overnemer nog steeds de oorspronkelijke debiteur kan 
aanspreken. Ook de overnemer kan de bedoeling hebben om zich slechts 
naast en niet in plaats van de oorspronkelijke debiteur te verbinden, omdat 
hij op deze manier een minder zware verplichting op zich neemt. Vandaar 
dat in het Justiniaanse recht gold dat een novatie slechts tot stand kwam als 
bleek dat partijen bij het aangaan van de stipulatie daadwerkelijk de intentie 
hadden gehad om te noveren.52 D. 46,2,6:  
 
Indien ik als volgt heb gestipuleerd: ‘sta jij borg voor datgene, dat ik minder ik van mijn 
debiteur Titius heb opgeëist?’, dan vindt er geen novatie plaats, aangezien het niet gebeurt 
met de bedoeling om te noveren.53 
 
In het klassieke Romeinse recht hoefden partijen de bedoeling om te 

 
50 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum: “Liberat me is, qui quod debeo 
promittit, etiamsi nolim.” Girard, pag. 712; Rutsaert, pag. 22. Voor de passieve novatie die 
zonder medewerking van de debiteur plaatsvond, wordt vanaf het middeleeuwse geleerde 
recht de term ‘expromissie’ gebruikt. In de Digesten wordt de term ‘expromittere’ echter 
gebruikt voor de novatie in het algemeen. 
51 D. 3,5,38; D. 46,3,53. Hierover Kaser RPI, pag. 636.  
52 Kunkel-Honsell, pag. 268; Kaser, RPI, pag. 648; Girard, pag. 707. Karlowa, pag. 1385, 
stelt daarentegen “(…) beim interventus novae personae wird ohne weiteres die animus 
novandi angenommen.” Deze opvatting is echter niet te verenigen met de tekst van D. 
46,2,6. 
53 Ulpianus libro quadragensimo sexto ad Sabinum. “Si ita fuero stipulatus: ‘quanto minus a 
Titio debitore exegissem, tantum fideiubes?’ non fit novatio, quia non hoc agitur, ut 
novetur.” Zie ook D. 46,2,8,2; D. 46,2,8,3; D. 46,2,8,4. 
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noveren (de animus novandi) niet expliciet tot uitdrukking te brengen. Het 
was voldoende als de animus novandi uit de omstandigheden kon worden 
afgeleid.54 De partijbedoeling is echter een subjectieve aangelegenheid die, 
indien zij niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is verwoord, veelal 
moeilijk is vast te stellen. Dat was ook de opvatting van Justinianus, die aan 
deze onduidelijkheid een einde wilde maken. Inst. 3,29,3a: 
 
Maar terwijl het bij de oude juristen weliswaar vaststond dat een schuldvernieuwing pas dan 
plaatsvond, wanneer men met de bedoeling om te noveren tot de tweede verbintenis was 
overgegaan, was het daardoor twijfelachtig op welk moment men kon zien dat dit met de 
bedoeling om te noveren geschiedde. De verschillende juristen introduceerden in 
verschillende casusposities daaromtrent uiteenlopende rechtsvermoedens. Daarom is Onze 
verordening verschenen, die in alle duidelijkheid vaststelt dat schuldvernieuwing slechts 
plaatsvindt, wanneer tussen de contractspartijen tot uitdrukking is gebracht dat zij het juist 
omwille van de vernieuwing van de vroegere verbintenis eens geworden zijn. Zo niet, dan 
blijft de vroegere verbintenis bestaan en komt de tweede erbij.55 
 
De door hem opgestelde constitutie, waarnaar Justinianus verwijst is die uit 
het jaar 530, opgenomen in C. 8,41,8 en waarin was bepaald: 
 
Et generaliter definimus voluntate solum esse, non lege novandum, etsi non verbis 
exprimatur, ut sine novatione, (…) causa procedat.56 
 
Omtrent de juiste uitleg van deze constitutie bestaat echter 
onduidelijkheid.Veelal wordt de bepaling zo uitgelegd dat op grond van 
deze verordening van Justinianus voor de totstandkoming van een geldige 
novatie was vereist dat partijen de animus novandi uitdrukkelijk moesten 
uitspreken.57 De verordening wordt echter ook wel zo uitgelegd dat 
Justinianus de mogelijkheid uitsloot dat de animus novandi kon worden 
aangenomen op basis van wettelijke vermoedens en dat de aanwezigheid 
van de animus novandi voortaan slechts mocht worden afgeleid uit de 
bedoeling van partijen. Deze partijbedoeling hoefde echter niet expressis 

 
54 Inst. 3,29,3a; Kunkel-Honsell, pag. 269; Kaser, RPII, pag. 450. 
55 Inst. 3,29,3a: Sed cum hoc quidem inter veteres constabat tunc fieri novationem, cum 
novandi animo in secundam obligationem itum fuerat: per hoc autem dubium erat, quando 
novandi animo videretur hoc fieri et quasdam de hoc praesumptiones alii in aliis casibus 
introducebant: ideo nostra processit constitutio, quae apertissime definivit tunc solum fieri 
novationem, quotiens hoc ipsuminter contrahentes expressum fuerit, quod propter 
novationem prioris obligationis convenerunt, alioquin manere et pristinam obligationem et 
secundam ei accedere, (...)” (Vertaling: Spruit I, pag. 212, 213). 
56 De Engelse vertaling van Scott luidt als volgt: “And generally speaking, We decree that 
novation is effected rather by the intention than by law, and if it is not stated in so many 
words that there should be no innovation (…), it shall not take place.”  
57 In deze zin o.m. Kunkel-Honsell, pag. 269; Kaser RPII, pag. 449; Vangerow III, pag. 619; 
Pothier, Obligations II, pag. 108; Wessels II, pag. 658. 
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verbis tot uitdrukking te worden gebracht, maar mocht ook uit vermoedens 
worden afgeleid.58 
 
2.4. Delegatio 
 
2.4.1. Inleiding 
 
Een overnemer verbond zich in de meeste gevallen slechts jegens de 
crediteur om de schuld van de debiteur  te voldoen, omdat hij tot betaling 
daarvan gehouden was op grond van een rechtsverhouding met de 
oorspronkelijke debiteur. Zo was bijvoorbeeld de koper van een nalaten-
schap verplicht om de verkoper te vrijwaren tegen aanspraken van nalaten-
schapscrediteuren. Ook kon het zich voordoen dat een derde met de 
debiteur overeenkwam om diens schuld te voldoen, omdat de derde zelf een 
schuld had aan de debiteur. Overneming van de schuld fungeerde dan als 
een wijze van betaling. 
Hoefde de overnemer in deze gevallen de schuld niet onmiddellijk te 
betalen, dan kon hij zich, bijvoorbeeld door het aangaan van een novatie, 
uit eigen beweging jegens de crediteur verbinden om in plaats van de 
debiteur de schuld te voldoen. De oorspronkelijke debiteur was dan 
onmiddellijk bevrijd. Ook was het mogelijk dat de debiteur uitdrukkelijk 
opdracht verstrekte aan de overnemer om zichzelf in plaats van de debiteur 
jegens de crediteur te verbinden, opdat de oorspronkelijke debiteur zelf niet 
langer kon worden aangesproken. Verbond de overnemer zich op grond van 
een dergelijke opdracht jegens de crediteur, dan was er sprake van een 
speciale toepassing van de delegatie. 
 
2.4.2. De delegatie in het algemeen 
 
De delegatio kan worden omschreven als de rechtsfiguur waarbij de één (de 
delegant) opdracht verstrekt aan de ander (de gedelegeerde) om jegens een 
derde (de delegataris) een prestatie te verrichten.59 Zo kon bijvoorbeeld een 
crediteur aan zijn debiteur de opdracht verstrekken om de verschuldigde 
betaling niet aan de crediteur zelf te voldoen, maar om deze in handen van 
een derde te stellen.60 Eveneens kon de crediteur aan de debiteur opdracht 
geven om zich door middel van een stipulatio zelfstandig jegens de derde in 
plaats van jegens de crediteur te verbinden. In laatstgenoemd geval werd 
door middel van de delegatio feitelijk een overdracht van de vordering van 

 
58 In deze zin o.m. Mühlenbruch, pag. 475; Windscheid II, pag. 353; Gide, pag. 153 e.v. 
59 Kaser, RPI, pag. 650; Kunkel-Honsell, pag. 270; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96; 
Vangerow III, pag. 375; Salpius, pag. 42. 
60 Zie bijv. D. 12,6,57,1; D. 23,3,5,8; D. 44,4,4,26; D. 46,3,96,pr. 
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de crediteur op de derde gerealiseerd.61 
De delegatie op grond waarvan de gedelegeerde verplicht werd om een 
betaling te verrichten wordt tegenwoordig aangeduid met de term delegatio 
ad solvendum, terwijl de delegatie die was gericht op het aangaan van een 
zelfstandige verbintenis met de delegataris de delegatio ad promittendum 
wordt genoemd.62 
 
Uit het bovenstaande volgt dat bij de uitvoering van de delegatie drie 
partijen waren betrokken en dat de delegatie als gevolg had dat de 
gedelegeerde een prestatie verrichtte aan de delegataris. Kenmerkend voor 
de delegatie was echter dat de handeling die de gedelegeerde aan de 
delegataris verrichtte haar grondslag niet vond in een rechtsverhouding 
waarin de gedelegeerde tot de delegataris stond.63 De handeling vond haar 
grondslag daarentegen enerzijds in de rechtsverhouding waarin de delegant 
tot de gedelegeerde stond en anderzijds in de rechtsverhouding waarin de 
delegant tot de delegataris stond.64 Zo kon bijvoorbeeld de crediteur die als 
delegant opdracht gaf aan zijn debiteur om aan een derde (de delegataris) te 
betalen, zelf debiteur van deze delegataris zijn. In dat geval gold de 
betaling door de gedelegeerde aan de delegataris als een betaling door de 
delegant zelf. Tegelijkertijd werd ook de gedelegeerde door de betaling 
bevrijd jegens de delegant. D. 46,3,64: 
 
Als u in mijn opdracht, datgene dat u mij verschuldigd bent, aan mijn crediteur betaalt, dan 
bent u jegens mij en ik jegens mijn crediteur bevrijd.65 
 
De delegant vormde dus de spil in de drie-partijenverhouding, omdat de 
delegatie zowel rechtsgevolgen had in de verhouding van de delegant tot de 
gedelegeerde, als in de verhouding van de delegant tot de delegataris. De 
verhouding waarin de delegant tot de delegataris staat, wordt in de moderne 
literatuur aangeduid als de valutaverhouding, terwijl de relatie tussen 
delegant en gedelegeerde de dekkingsrelatie wordt genoemd.66 Voor een 
geldige delegatie was het echter geenszins noodzakelijk dat de valuta- en 
dekkingsrelatie reeds voorafgaand aan de delegatie aanwezig waren; zij 
konden evengoed eerst door de delegatie zelf in het leven worden geroepen. 

 
61 Kunkel-Honsell, pag. 271; Kaser, RPI, pag. 651; Häberlin, pag. 102. Zie ook Gaius II, 38.  
62 Kunkel-Honsell, pag. 270; Kaser, RPI, pag. 650; Häberlin, pag. 104; Endemann, pag. 7. 
63 Häberlin, pag. 105. 
64 Häberlin, pag. 103; Kunkel-Honsell, pag. 270. 
65 Paulus libro quarto decimo ad Plautium: “Cum iusso meo id, quod mihi debes, solvis 
creditori meo, et tu a me et ego a creditori meo liberor.” Zie ook D. 46,3,56; D. 50,17,180. 
Hierover Häberlin, pag. 109 e.v.; Endemann, pag. 28; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96. 
66 Kunkel-Honsell, pag. 270; Kaser, RPI, pag. 651; Häberlin, pag. 103; Endemann, pag. 8; 
Zwalve, Qui solvit alii, pag. 15; Salpius, pag. 43. 
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Zo kon de bankier, die bereid was een geldsom aan Titius te lenen, deze in 
opdracht van Titius (de delegant) toezeggen aan Maevius (de delegataris). 
Indien de bankier (de gedelegeerde) daartoe een stipulatie aanging met 
Maevius, dan was Titius op grond van de leenverhouding met de bankier 
verplicht om hetgeen de bankier aan Maevius had toegezegd aan de bankier 
te vergoeden. De verbintenis in de dekkingsrelatie tussen Titius (de 
delegant) en de bankier (de gedelegeerde) ontstond dus eerst nadat de 
gedelegeerde uitvoering had gegeven aan de delegatie.67  
Op soortgelijke wijze kon ook de valutaverhouding tussen delegans en 
delegataris eerst door de delegatie in het leven worden geroepen. De 
delegatie kon in dat geval bedoeld zijn als een schenking of als een lening 
van de delegant aan de delegataris.68 Blijkens D. 12,1,9,8 was dit laatste 
een gebruikelijke gang van zaken: 
 
Het komt namelijk dagelijks voor dat wij, wanneer wij van plan zijn geld uit te lenen, aan 
een ander het verzoek doen om in onze naam als schuldeiser aan onze toekomstige 
schuldenaar de uitbetaling te doen.69 
 
Blijkens D. 39,5,2,2 konden de valuta- en dekkingsrelatie ook allebei pas 
door de delegatie ontstaan: 
 
Wanneer ik echter het voornemen heb om aan Titius een geldsom te schenken en aan u, 
omdat u mij een even groot bedrag wilde schenken, de opdracht heb gegeven om dit bij 
stipulatie aan Titius toe te zeggen, is de schenking tussen alle betrokken personen 
voltrokken.70 

 
Omdat de delegatie door één handeling door de gedelegeerde een 
vermogensverschuiving tot stand bracht in zowel de dekkingsrelatie als in 
de valutaverhouding, kon zij een belangrijke rol spelen bij de 
vereenvoudiging van het betalingsverkeer. Vooral in het bankwezen 
speelde zij een belangrijke rol en werd er veel gebruik van gemaakt.71 

 
67 Zie D. 14,3,19,3. De gedelegeerde vond voor de betaling aan de delegataris dekking bij de 
delegans. Zie hierover Kaser, ZS 1960, pag. 467; Häberlin, pag. 115; Vangerow III, pag. 
376. 
68 Kaser, ZS 1960, pag. 467; Häberlin, pag. 114; Vangerow III, pag. 376; Salpius, pag. 44. 
69 Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum: “(…) cum cottidie credituri pecuniam 
mutuam ab alio poscamus, ut nostro nomine creditor numeret futuro debitori nostro.” 
(Vertaling: Spruit III, pag. 55) 
70 Julianus libro sexagensimo digestorum: “Cum vero ego Titio pecuniam donaturus te, qui 
mihi tantundem donare volebas, iussero Titio promittere, inter omnes personas donatio 
perfecta est.” (Vertaling: Spruit V, pag. 605) 
71 Häberlin, pag. 101, die erop wijst dat de delegatie in het huidige betalingsverkeer nog 
steeds een belangrijke rol speelt. Hij wijst op het wissel- en checquerecht, maar ook kan 
worden gedacht aan betalingen via een credit-card. Zie over de rol van de delegatie in het 
betalingsverkeer ook Tatovici, pag. 40. 
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Het initiatief tot de delegatie ging uit van de delegant.72 De opdracht die hij 
aan de gedelegeerde verstrekte werd het iussum genoemd.73 Het iussum 
was een eenzijdige machtiging van de delegant aan de gedelegeerde om 
met de delegataris te handelen. De delegant verbond zich door het iussum 
om de uitvoering van de handeling tegen zich te laten gelden.74  De gedele-
geerde was daarentegen niet verplicht om aan het iussum gevolg te geven.75 
Uit het eenzijdige karakter van het iussum volgde dat het kon worden 
herroepen zolang de gedelegeerde er nog geen uitvoering aan had gegeven. 
D. 15,4,1,2: 
 
Maar mijn vraag is, of men een dergelijke volmacht kan herroepen alvorens de prestatie is 
verricht. Ik meen van wel (...).76 
 
Een gegeven machtiging bracht voor de gedelegeerde dus pas 
rechtsgevolgen mee indien deze daar uitvoering aan had gegeven. Na de 
uitvoering van het iussum was er pas sprake van een delegatie.77 Wel was 
het mogelijk dat de gedelegeerde zich op voorhand door het aangaan van 
een overeenkomst van lastgeving verbond jegens de gedelegeerde om aan 
het iussum gevolg te geven.78 
In veel gevallen gaf de gedelegeerde, ook al was hij daartoe niet verplicht, 
aan het iussum gevolg omdat hij hierdoor bevrijd werd jegens de delegant. 
Was er in de dekkingsrelatie nog geen schuld aanwezig die door de 
delegatie tenietging, dan zal de verstrekking van de opdracht en de 
aanvaarding ervan door de gedelegeerde kunnen worden beschouwd als de 
totstandkoming van een overeenkomst van lastgeving.79 De gedelegeerde 
kon in dat geval met de actio mandati contraria hetgeen hij aan de 
delegataris had betaald van de delegant terugvorderen. Een dergelijke 
mandaatsverhouding kwam echter niet in de plaats van het iussum. Slechts 
op grond van het iussum kwam een delegatie tot stand met onder meer het 

 
72 Endemann, pag. 15. 
73 Kunkel-Honsell, pag. 270; Kaser, RPI, pag. 650; Häberlin, pag. 106; Salpius, pag. 49; 
Gide, pag. 388 (zie ook pag. 458 e.v.); Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 101. Voor het gebruik 
van de term iussum of iubere wordt verwezen naar D. 12,4,9,pr.; D. 18,1,15,2; D. 12,1,32; 
D. 2,14,51,1. Zie ook Gaius II, 38. Ook de term delegare werd wel gebruikt om de opdracht 
aan de gedelegeerde aan te duiden: D. 16,1,24,pr.; D. 39,5,21,pr.; D. 46,2,27. 
74 Kaser, RPI, pag. 650; Häberlin, pag. 107; Endemann, pag. 18; Salpius, pag. 51. 
75 C. 8,41,6. Häberlin, pag. 108; Endemann, pag. 15 en 18; Salpius, pag. 67; Gide, pag. 465. 
76 Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum: “Sed ego quaero, an revocare hoc iussum 
antequam credatur possit: et puto posse (...)” (Vertaling, Spruit III, pag. 293). 
77 Endemann, pag. 28. 
78Zie hierover Häberlin, pag. 107; Endemann, pag. 16, pag. 18 e.v. en pag. 26, waar hij 
spreekt over een pactum de delegando; Salpius, pag. 55 e.v. Rutsaert, pag. 35, betoogt dat 
aan een delegatie altijd een mandaat ten grondslag lag.  
79 Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 101. 
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specifieke rechtsgevolg dat met de betaling door de gedelegeerde een 
schuld in de valutaverhouding werd gekweten.80 
 
2.4.3. De passieve delegatie 
 
Zoals hierboven is aangegeven, kon de delegatie worden gebruikt om de 
verplichting tot betaling van een schuld over te dragen aan een ander. Het 
was in dat geval de debiteur die als delegant opdracht verstrekte aan de 
overnemer (gedelegeerde) om zich in plaats van de delegant jegens de 
crediteur (delegataris) te verbinden om de schuld te voldoen. De delegatie 
had dus de strekking dat de bestaande schuld die de delegant jegens de 
delegataris had in de  valutaverhouding door de gedelegeerde zou worden 
voldaan. Een dergelijke delegatie wordt ook wel aangeduid als een passieve 
delegatie.81 De overnemer (gedelegeerde) kon vervolgens uitvoering geven 
aan de opdracht door het aangaan van een stipulatio of een litis contestatio 
met de crediteur (delegataris), waarin hij toezegde de prestatie van de debi-
teur (delegant) te zullen voldoen. Dit wordt weergegeven in D. 46,2,11,1: 
 
Delegatie komt tot stand door het aangaan van een stipulatie of een procesovereenkomst.82 
 
Een delegatie die de strekking had om de verplichting tot betaling van een 
schuld over te nemen, was altijd een delegatio promittendi en geen 
delegatio solvendi. In het laatste geval werd de schuld immers terstond 
door de gedelegeerde voldaan, waardoor er geen verbintenis ontstond 
tussen de delegataris en de gedelegeerde. Van een overneming van een 
betalingsverplichting was in dat geval geen sprake. 
Ook in het geval dat de delegatie werd gebruikt om een overdracht van de 
schuld tot stand te brengen, gold dat de beoogd opvolger niet verplicht was 
om aan het iussum gevolg te geven. Dat was hij zelfs dan niet, als de 
debiteur (delegant) op zijn beurt crediteur was van de overnemer (gedele-
geerde). Hierop ziet een constitutie uit het jaar 294 van de keizers 
Diocletianus en Maximianus:  
 
Niemand kan tegen zijn zin aan de schuldeiser van zijn eigen schuldeiser worden 
gedelegeerd.83 
 

 
80 Häberlin, pag. 107. 
81 Häberlin, pag. 102. Endemann, pag. 8. Tegenover de passieve delegatie staat de aktieve 
delegatie. Daarvan is sprake indien de delegatie erop is gericht dat de gedelegeerde zich 
verbindt jegens de delegataris om de prestatie waartoe de gedelegeerde op grond van de 
dekkingsrelatie jegens de delegant is gehouden, jegens de delegataris te verrichten.  
82 Ulpianus libro vicensimo septimo ad edictum: “Fit autem delegatio vel per stipulationem 
vel per litis contestationem.” 
83 C. 8,42,6: “Nec creditoris creditori quisquam invitus delegari potest.” 
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Verbond de gedelegeerde zich door middel van een stipulatio in plaats van 
de oorspronkelijke debiteur (delegant) jegens de crediteur, dan brachten de 
uitgangspunten van de delegatie mee dat de oorspronkelijk debiteur uit zijn 
verbintenis jegens de crediteur was bevrijd. De delegatie gold in de 
(valuta)verhouding tussen de debiteur (delegant) en crediteur (delegataris) 
als een betaling door de delegant aan de delegataris. Dit gevolg trad boven-
dien reeds in op het moment dat de opvolgende debiteur (gedelegeerde) 
zich jegens de crediteur (delegataris) verbond en niet eerst op het moment 
dat de opvolgende debiteur daadwerkelijk tot betaling overging. Dit blijkt 
uit een aantal Digestenfragmenten. D. 16,1,8,3: 
 
Want ook wie zijn schuldenaar delegeert, betaalt.84 
 
Hetzelfde uitgangspunt is terug te vinden in D. 50,16,187: 
 
De uitdrukking ‘het opgeëiste geld’ moet niet alleen betrokken worden op betaling, maar 
ook op delegatie.85 
 
Wel moet worden aangenomen dat de delegatie slechts leidde tot het 
tenietgaan van de verbintenis in de valutaverhouding, als de crediteur 
(delegataris) met de opvolgende debiteur (gedelegeerde) handelde in de 
wetenschap dat de verbintenis die de opvolgende debiteur aanging had te 
gelden als een prestatie van de delegant.86 
Omdat de delegatie werd beschouwd als een betaling door de oor-
spronkelijke debiteur, had zij tot gevolg dat laatstgenoemde uit zijn 
verbintenis jegens de crediteur was bevrijd. Dit betekende dat, nadat uit-
voering was gegeven aan de delegatie, nog slechts de overnemende 
debiteur (gedelegeerde) jegens de crediteur (delegataris) was gebonden. Dit 
impliceerde dat het risico van insolventie van de overnemer (gedelegeerde) 
na voltrekking van de delegatie bij de crediteur (delegataris) kwam te 
liggen. Deze kon zich in het geval dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) niet betaalde, niet verhalen op de oorspronkelijke debiteur 
(delegant). D. 21,2,68,1: 
 
De schuldeiser die er in plaats van contante betaling de voorkeur aan gegeven heeft om door 
middel van delegatie met een nieuwe schuldenaar in zee te gaan, zal na uitwinning van de 
pandobjecten, die de oorspronkelijke schuldeiser ontvangen heeft, geen enkele actie hebben 

 
84 Ulpianus libro vicensimo nono ad edictum: “Solvit enim et, qui reum delegat.”  
(Vertaling: Spruit III, pag. 302). 
85 Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum: “Verbum ‘exactae pecuniae’ non solum ad 
solutionem referendum est, verum etiam ad delegationem.” Zie ook D. 46,1,18 en D. 
39,6,18,1. Häberlin, pag. 111; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96; Vangerow III, pag. 376. 
86 Häberlin, pag. 109 (t.a.v. de delegatio ad solvendum); Salpius, pag. 76. 
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tegen de persoon die van zijn schuld is bevrijd.87 
 
Bezwaarlijk was dit gevolg echter niet, omdat de crediteur niet verplicht 
was om de gedelegeerde in plaats van de delegant als zijn debiteur te 
aanvaarden. Ook was het mogelijk voor de delegataris om te bedingen dat 
de delegatie op risico van de delegant werd aangegaan. In dat geval werd 
de delegataris beschouwd als de lasthebber van de delegant, omdat hij door 
zijn medewerking te verlenen aan de delegatie mede in het belang van de 
delegant handelde. De delegataris kon zich dan met de actio mandati 
verhalen op de delegant als de gedelegeerde niet solvabel was. D. 
17,1,22,2: 
 
Soms komt het voor dat ik mijn eigen zaken beheer en toch een aangepaste actie uit 
lastgeving heb, bijv. wanneer mijn schuldenaar op zijn risico zijn schuldenaar aan mij 
delegeert (…); dus wat ik te weinig krijg zal ik met de actie uit lastgeving moeten 
verkrijgen.88 
 
Gaf de overnemer (gedelegeerde) uitvoering aan de delegatie, omdat hij 
zelf debiteur was van de delegant, dan bracht de delegatie in de dekkings-
relatie  mee dat de overnemer werd bevrijd uit zijn verbintenis jegens de 
delegant. Dit blijkt uit D. 50,17,180: 
 
Hetgeen op bevel van een ander wordt betaald, wordt ervoor gehouden alsof het aan hem 
zelf is betaald.89 
 
2.4.4. Over novatie en delegatie 
 
Werd de delegatie gebruikt om de overdracht van een schuld van de 
debiteur (delegant) op de overnemer (gedelegeerde) tot stand te brengen, 
dan kwam de stipulatie waarmee de overnemer zich jegens de crediteur 
(delegataris) verbond, in de plaats van de verbintenis die in de valuta-
verhouding bestond tussen de debiteur (delegant) en de crediteur 
(delegataris). Dit betekende echter niet dat de delegatie in dergelijke 
gevallen, anders dan haar plaatsing in de titel over de novatie doet 

 
87 Papinianus libro undecimo responsorum: “Creditor, qui pro pecunia nomen debitoris per 
delegationem sequi maluit, evictis pignoribus quae prior creditor accepit nullam actionem 
cum eo qui liberatus est habebit.” (Vertaling: Spruit III, pag. 696). Zie Häberlin, pag. 113; 
Endemann, pag. 31; Kunkel-Honsell, pag. 272. 
88 Paulus libro trigensimo secundo ad edictum: “ Interdum evenit, ut meum negotium geram 
et tamen utilem habeam mandati actionem: veluti cum debitor meus periculo suo debitorem 
suum mihi delegat (…) igitur quod minus servavero, consequar mandati actione.” 
(Vertaling: Spruit III, pag. 361). In dezelfde zin D. 17,1,45,7. Zie ook Endemann, pag. 32. 
89 Paulus libro septimo decimo ad Plautium: “Quod iussu alterius solvitur, pro eo est, quasi 
ipsi solutum est.” Zie ook D. 46,3,64. Häberlin, pag.111. 
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vermoeden, noodzakelijkerwijs gepaard ging met een novatie.90 Een 
novatie deed zich slechts voor als bij partijen de animus novandi aanwezig 
was. Daarvan was sprake als de overnemer en de crediteur in de stipulatie 
onder verwijzing naar de oude verbintenis tot uitdrukking brachten dat zij 
de bedoeling hadden dat deze werd omgezet in een nieuwe. Dat deed zich 
bijvoorbeeld voor als de overnemer zich verbond tot datgene waartoe de 
oorspronkelijk debiteur gehouden was doordat de crediteur met hem de 
volgende stipulatie aanging: “spondesne mihi centum dare, quae Secundus 
debet.” De inhoud van de tweede verbintenis werd in dat geval geheel 
bepaald door die van de eerste. Er was sprake van een causale rechts-
handeling. 
Het was echter geenszins noodzakelijk dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) en de crediteur (delegataris) bij het aangaan van de 
verbintenis uitdrukkelijk verwezen naar de verbintenis die in de valuta-
verhouding reeds aanwezig was. Het was voldoende dat het voor de 
crediteur (delegataris) duidelijk was dat de verbintenis in de plaats trad van 
die van de oorspronkelijke debiteur (delegant).91 Voor de geldigheid van de 
delegatie was het daarom ook niet nodig dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) op de hoogte was van de inhoud van de verbintenis in de 
valutaverhouding. Als de opvolgende debiteur en de crediteur bij het 
aangaan van de verbintenis niet de bedoeling hadden dat de nieuwe 
verbintenis in de plaats trad van die tussen de oorspronkelijke debiteur en 
crediteur, en er bij hen dus ook geen animus novandi aanwezig was, dan 
vond er geen novatie plaats. Nemen we als voorbeeld dat de oorspronke-
lijke debiteur Primus en de beoogd opvolgend debiteur Secundus afspreken 
dat laatstgenoemde de schuld van 100 aan Tertius zal overnemen en dat 
Secundus vervolgens uitvoering geeft aan deze opdracht door zich jegens 
Tertius te verbinden tot betaling van 100, waarbij Tertius Secundus als 
volgt laat stipuleren: “spondesne centum dare?”  In dat geval vindt er geen 
directe verwijzing plaats naar de oorspronkelijke verbintenis en blijkt ook 
nergens anders uit dat partijen de bedoeling hebben om de eerste 
verbintenis om te zetten in een nieuwe verbintenis. Een novatie vindt 
derhalve niet plaats. Het gevolg is dat er tussen crediteur en overnemer een 
zelfstandige verbintenis ontstaat, waarvan de inhoud geheel wordt bepaald 
door de tussen hen bestaande rechtsverhouding en de afspraken die zij zelf  
hebben gemaakt. De inhoud en geldigheid van deze verbintenis is niet 
afhankelijk van die van de oorspronkelijke verbintenis die in de valuta-

 
90 Häberlin, pag. 115; Kaser RPI, pag. 652; Vangerow III, pag. 377; Salpius, pag. 75 e.v., 
pag. 103. Kaser, Novation und Delegation, pag. 148, wijst erop dat in de gevallen dat de 
verbintenis in de valutaverhouding pas door de delegatie ontstond, zij niet met een novatie 
gepaard kón gaan. 
91  Häberlin, pag. 115; Salpius, pag. 76. 
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verhouding tussen de debiteur (delegant) en de crediteur (delegataris) heeft  
bestaan. Vandaar dat het aangaan van de nieuwe verbintenis in dit geval als 
een abstracte rechtshandeling wordt getypeerd.92 
Het ontbreken van de noverende werking neemt niet weg dat door het aan-
gaan van de verbintenis door de opvolgend debiteur met de crediteur, de 
oorspronkelijke debiteur wel werd bevrijd. Dit was een gevolg van het feit 
dat de delegatie werd gezien als een wijze van betaling, waardoor de oor-
spronkelijke verbintenis op deze grond tenietging.93 Volgens Endemann 
moet de abstracte delegatie worden gezien als een zelfstandige wijze van 
tenietgaan van verbintenissen, hoewel zij wat betreft haar werking kan 
worden vergeleken met een datio in solutum.94  
Blijkens het bovenstaande waren zowel in het klassieke Romeinse recht als 
in het Justiniaanse recht de novatie en de delegatie twee rechtsfiguren die 
niet noodzakelijkerwijs met elkaar samen hoefden te gaan.95 Een delegatie 
kon gericht zijn op het aangaan van een novatie, maar evenzeer op het ver-
richten van een betaling of op het aangaan van een zelfstandige verbintenis. 
Een novatie kon worden aangegaan op grond van een gegeven iussum, 
maar er kon evengoed een andere rechtsverhouding aan ten grondslag 
liggen. De compilatoren van de Digesten hebben beide rechtsfiguren echter 
bij elkaar gebracht in één titel, waarin beide rechtsfiguren gezamenlijk 
worden behandeld. 96 Wat de reden voor deze samenvoeging is geweest, is 
niet duidelijk. Wellicht was er voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Justiniaanse wetgeving een zodanig nauwe band ontstaan tussen de 
delegatie en de novatie, dat de compilatoren van de Digesten de 
behandeling in een titel gerechtvaardigd achtten. Zoals hierna nog zal 
blijken heeft deze samenvoeging voor de verdere ontwikkeling van het 
begrip delegatie in het ius commune verstrekkende consequenties gehad. 

 
92 Zie omtrent de terminologie causale en abstracte delegatie: Häberlin, pag. 115: “(…) die 
Leistung ist ein reines Abstraktum.” ; Endemann, pag. 11 en pag. 28; Kaser RPI, pag. 652; 
Salpius, pag. 119; Vangerow III, pag. 377; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96. In de Duitse 
literatuur wordt de delegatie met een abstract karakter aangeduid als een ‘reine Delegation’ 
en die met een causaal karakter als een ‘titulierte Delegation’. Zie hierover Häberlin, pag. 
104; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 96; Kaser, Zu Novation und Delegation, pag. 150; 
Karlowa, pag. 1385; Vangerow III, pag. 377. 
93 D. 16,1,8,3.; D. 46,1,18; D. 50,16,187. Häberlin, pag. 116; Vangerow III, pag. 377; 
Salpius, pag. 103. Daarentegen lijken Feenstra en Kaser er, zonder verdere motivering,  
vanuit te gaan dat ook een abstracte delegatie gepaard ging met een novatie. Feenstra, pag. 
411: “Bref, si dans ce cas de délégation on pouvait employer une stipulation sans renvoi (…) 
il faut conclure qu’une novation était possible sans clause de renvoi.” Kaser, Zu Novation 
und Delegation, pag. 155: “Wo die del. auf die Tilgung von Obligationen (…) gerichtet ist, 
gehört zu ihren Bestandteilen eine Novation.” 
94 Endemann, pag. 30. 
95 Kaser, SZ 77, pag. 464 e.v.; Endemann, pag. 23; Salpius, pag. 27; Gide, pag. 386. 
96 D. 46,2: De novationibus et delegationibus. 
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2.4.5. Gebreken in de dekkingsrelatie of in de valutaverhouding 
 
Had de overnemer (gedelegeerde) zich jegens de crediteur verbonden om 
daarmee een eigen schuld in de dekkingsrelatie aan de debiteur (delegant) 
te voldoen, dan kon het voorkomen dat na de delegatie bleek dat er geen 
geldige rechtsbetrekking had bestaan tussen de debiteur en de overnemer. 
In dat geval had de overnemer (gedelegeerde) dus geen verplichting gehad 
jegens de oorspronkelijke debiteur (delegant), zodat er ook geen rechts-
grond aanwezig bleek te zijn geweest voor de overnemer (gedelegeerde) 
om de schuld van de debiteur (delegant) te voldoen. Een dergelijk gebrek in 
de dekkingsrelatie tussen de oorspronkelijke debiteur (delegant) en de 
overnemer (gedelegeerde) had echter geen invloed op de geldigheid van de 
rechtsbetrekking die door de uitvoering van de delegatie tussen de over-
nemer (gedelegeerde) en de crediteur (delegataris) was ontstaan.97 Dat 
betekent dat de overnemer zich niet kon onttrekken aan betaling aan de 
crediteur en dat hij evenmin, als hij reeds had betaald, het betaalde van de 
crediteur kon terugvorderen. Laatstgenoemde had weliswaar feitelijk een 
betaling van de gedelegeerde ontvangen, maar rechtens had hij betaald 
gekregen door de delegant. Hij kon de betaling dus beschouwen als een 
betaling door zijn eigen debiteur (delegant), waardoor hij rechtsgeldig 
betaald had gekregen. D. 12,6,44: 

Geen terugvordering is mogelijk van degene die gekregen heeft wat hem toekomt (...).98 
 
Het was daarentegen de oorspronkelijk debiteur aan wie de overnemer 
zonder rechtsgrond had betaald. Een eventuele condictio indebiti diende hij 
dan ook te richten tot de delegans.99 D. 46,2,13: 
 
Als ik iemand als mijn debiteur delegeer aan mijn crediteur, terwijl hij mijn debiteur niet is, 
dan heeft diegene geen exceptie tegen de crediteur, maar komt hem een condictie toe tegen 
degene die hem heeft gedelegeerd.100 
 
Dat de overnemer (gedelegeerde) zich met een condictio tot de 
oorspronkelijke debiteur (delegant) moest wenden gold niet alleen indien 

 
97 Häberlin, pag. 120; Kunkel-Honsell, pag. 271;  Kaser RPI, pag. 652; Vangerow III, pag. 
376. 
98 Paulus libro tertio ad Plautium: “Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit (...).” 
(Vertaling Spruit III, pag. 119). Hetzelfde uitgangspunt is terug te vinden in  D. 46,2,12 en 
D. 44,5,1,10. 
99 Häberlin, pag. 119; Kunkel-Honsell, pag. 271; Vangerow III, pag. 376; Gide, pag. 407. 
100 Ulpianus libro tringensimo octavo ad edictum: “Si non debitorem quasi debitorem 
delegavero creditori meo, exceptio locum non habebit, sed condictio adversus eum qui 
delegaverit competit.” Toepassing van dit beginsel is ook te vinden in D. 12,4,9,1; D. 
16,1,8,2 en D. 44,4,5,5. 
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hij de delegataris al daadwerkelijk had betaald, maar ook indien hij zich in 
het geval van een delegatio promittendi jegens de delegataris had 
verbonden om de schuld met de delegant te voldoen. Zo bepaalt D. 12,4,9,1 
in een dergelijk geval: 
 
Daarom komt aan de belover de condictie tegen de vrouw toe om wat hij haar echtgenoot 
gegeven heeft van haar terug te vorderen, dan wel bevrijd te worden, als hij nog niet betaald 
heeft.101 
 
Ook kon het zich voordoen dat na de totstandkoming van een passieve 
delegatie bleek dat de rechtsbetrekking in de valutaverhouding niet geldig 
bleek te zijn. In dat geval bestond er dus geen betalingsverplichting van de 
delegant jegens de delegataris. Omdat de betaling door de gedelegeerde 
juridisch had te gelden als een betaling door de delegant, is het de vraag of 
in dat geval de gedelegeerde, die feitelijk de betalingsverplichting van de 
delegant had overgenomen, de mogelijkheid had om zich op de ongeldig-
heid van de verbintenis van de delegant jegens de delegataris te beroepen. 
Voor de beantwoording van deze vraag moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de zogeheten abstracte en de causale delegatie. 
Was er sprake geweest van een causale delegatie, die gepaard was gegaan 
met een novatie van de verbintenis die gold tussen de oorspronkelijke 
debiteur (delegant) en de crediteur (delegataris), dan volgde uit de regels 
van de novatie dat de ongeldigheid van de oorspronkelijke verbintenis aan 
de totstandkoming van een novatie in de weg stond. Daaruit volgde dat er 
ook geen nieuwe verbintenis was ontstaan en dat de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) dus niet jegens de crediteur tot betaling was gehouden, 
zodat hij een gedane betaling als onverschuldigd van de crediteur kon 
terugvorderen. Met andere woorden, de ongeldigheid van de oorspronke-
lijke verbintenis in de valutaverhouding werkte door in de rechtsbetrekking 
tussen de gedelegeerde en de delegataris.102 
Minder duidelijkheid bestaat er omtrent de vraag of in het Justiniaanse 
recht in het geval van een abstracte delegatie de mogelijkheid bestond voor 
de opvolgende debiteur (gedelegeerde) om een beroep te doen op de 
ongeldigheid van de verbintenis in de valutaverhouding. Deze onduide-
lijkheid is een gevolg van het feit dat in de verschillende Digesten-
fragmenten waarin dit vraagstuk wordt behandeld, niet altijd een een-

 
101 Paulus libro septimo decimo ad Plautium: “Itaque adversus mulierem condictio ei 
competit, ut aut repetat ab ea quod marito dedit aut ut liberetur, si nondum solverit.” 
(Vertaling: Spruit III, pag. 97).  Zie ook D. 23,3,78,5. Gide, pag. 453; Endemann, pag. 23; 
Häberlin, pag. 120: “Vor der solutio geht sie auf Schuldbefreiung, nach ihr auf Erstattung 
der solutum.”  
102 Häberlin, pag. 104; Kunkel-Honsell, pag. 272; Kaser, RPI, pag. 652; Vangerow III, pag. 
378. 
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duidige oplossing lijkt te worden gekozen. Daar komt nog bij dat het 
probleem aanzienlijk minder aan de orde wordt gesteld dan de vraag naar 
het gevolg van een gebrek in de dekkingsrelatie. Dit kan wellicht worden 
verklaard door het feit dat de gedelegeerde geen belang had om zich op 
gebreken in de valutaverhouding te beroepen, zolang hij door de uitvoering 
van de delegatie in de dekkingsrelatie zelf bevrijd werd geacht jegens de 
delegant.  
Uitgangspunt lijkt echter te zijn geweest dat er bij een abstracte delegatie 
geen mogelijkheid bestond voor de opvolgende debiteur (gedelegeerde) om 
een beroep te doen op gebreken in de valutaverhouding.103 Dat betekent dat 
de gedelegeerde de betaling aan de delegataris moest verrichten, waardoor 
hij vanzelfsprekend in de dekkingsrelatie werd bevrijd. D. 16,1,8,3:  
 
Soms komt aan de vrouw die zich door intercessie voor een ander verbindt ook de condictie 
toe, bijv. indien zij zich in strijd met het senaatsbesluit verbonden heeft en haar eigen 
schuldenaar gedelegeerd heeft. In dit geval komt haarzelf namelijk de condictie toe, net 
zoals zij de condictie zou kunnen instellen, indien zij de geldsom zelf had betaald. 
 
Hier is de vrouw (delegant) in strijd met het Senatusconsultum Velleianum 
verbonden jegens haar crediteur (delegataris); er is sprake van een gebrek 
in de valutaverhouding. Zij voldoet deze verbintenis door haar debiteur aan 
de crediteur te delegeren. De vrouw is blijkens de tekst in dat geval degene 
die een condictie kan instellen jegens de crediteur. Aan de overnemer 
(gedelegeerde) wordt in deze tekst geen verweermiddel toegekend om een 
vordering tot nakoming af te weren en evenmin een condictie om het 
eventueel betaalde terug te vorderen.104  
Dezelfde benadering zien we in D. 44,5,1,11:  
 
Evenzo, indien een vrijgelatene zijn debiteur aan de patroon gedelegeerd zal hebben, kan de 
patroon door geen enkele exceptie gehinderd worden, maar de vrijgelatene zal het betaalde 
van de patronus met de condictie terugvorderen. 
 
Hier is sprake van een gebrek in de verbintenis tussen de vrijgelatene 
(delegant) en zijn patroon (delegataris).105 Uitdrukkelijk stelt Ulpianus hier 
dat de gedelegeerde debiteur (de overnemer) geen exceptie kan inroepen 
tegen de patroon op grond van het gebrek in de valutaverhouding. Het is 
daarentegen de delegant zelf die hetgeen hij door middel van de delegatie 
aan de delegataris heeft betaald, van laatstgenoemde zal moeten 
terugvorderen. 
De hier gehanteerde benadering strookt ook met het abstracte karakter van 

 
103 In deze zin Häberlin, pag. 125; Vangerow III, pag. 378; Salpius, pag. 119. 
104 Zie ook D. 16,1,8,5. 
105 In deze zin oordeelt ook Schoordijk, Drie-partijen-verhoudingen, pag. 85. 
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de delegatie. De gedelegeerde heeft zich in plaats van de delegant op grond 
van een zelfstandige verbintenis jegens de delegataris verbonden, zonder 
dat er direct een causale relatie is gelegd met de schuld van de delegant. De 
delegatie heeft de strekking dat de delegant jegens de delegataris wordt 
bevrijd en de gedelegeerde jegens de delegant. Zij heeft niet de strekking 
dat de gedelegeerde de plaats inneemt van de delegant in de verhouding 
met de delegataris. Het spreekt dan ook welhaast voor zich dat gebreken in 
de valutaverhouding worden afgewikkeld tussen delegant en delegataris. 
 
In strijd met het hierboven geformuleerde uitgangspunt wordt echter in D. 
16,1,8,4 wel een mogelijkheid geboden aan de opvolgende debiteur 
(gedelegeerde) om zich op een exceptie te beroepen wegens een gebrek in 
de valutaverhouding: 
 
Maar indien de persoon die door de vrouw gedelegeerd is, niet haar schuldenaar was, zal hij, 
net als de borg van de vrouw, gebruik kunnen maken van de exceptie op grond van het 
senaatsbesluit. 
 
Het verschil tussen de hier weergegeven casus en die in D. 16,1,8,3 is dat 
de gedelegeerde in D. 16,1,8,3 voorafgaand aan de delegatie reeds debiteur 
was van de vrouw, terwijl dit in D. 16,1,8,4 niet het geval was. Anders dan 
in de casus van D. 16,1,8,3 ontstaat er ten behoeve van de gedelegeerde 
tegen de vrouw (delegant) een vordering tot terugbetaling. De vrouw kan 
zich in dit geval echter ook tegenover de gedelegeerde beroepen op de 
exceptie van het senatusconsultum Velleianum. Dit betekent dat het gebrek 
in de valutaverhouding zijn weerslag heeft op de dekkingsrelatie en dat de 
gedelegeerde het risico loopt dat hij hetgeen hij betaalt aan de delegataris 
niet bij de delegant kan terugvorderen. Dit rechtvaardigt dat ook de 
gedelegeerde een beroep kan doen op de exceptie die de delegant tegenover 
de delegataris kan inroepen.106 
 
Tot slot kan het zich voordoen dat zowel in de dekkingsrelatie als in de 
valutaverhouding een geldige verbintenis niet aanwezig blijkt te zijn. De 
gedelegeerde verbindt zich in dat geval jegens de crediteur, zonder dat de 
delegatie zijn rechtvaardiging vindt in een rechtsbetrekking van de 
overnemer tot de debiteur en in een rechtsbetrekking van de debiteur tot de 
crediteur. Uit een aantal Digestenteksten volgt dat in dat geval de 
overnemer (de gedelegeerde) niet is gehouden om de betaling aan de 
crediteur te verrichten.107 Een dergelijk geval wordt besproken in D. 
39,5,2,4: 

 
106 Häberlin, pag. 146 e.v. 
107 Salpius, pag. 221; Häberlin, pag. 122; Zwalve, Tekst & Uitleg, pag. 97. 
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Als ik verder in opdracht van u aan degene van wie u dacht dat hij uw schuldeiser was, de 
geldsom waarvan ik [ten onrechte] meende dat ik u die schuldig was, bij stipulatie heb 
toegezegd, zal ik de stipulatiecrediteur, wanneer hij zijn vordering in rechte opeist, met de 
exceptie wegens wangedrag kunnen afweren en bovendien, door tegen de stipulatiecrediteur 
de condictie gericht op een onbepaald object in te stellen, kunnen bereiken dat hij mij door 
vormelijke kwijtschelding van de stipulatie bevrijdt.108 
 
Hoewel uit de tekst niet blijkt dat de overnemer (gedelegeerde) zich door 
middel van een novatie jegens de crediteur (delegataris) heeft verbonden, 
zodat van een causale delegatie geen sprake is, wordt aan de overnemer 
toch de mogelijkheid geboden om zich tegen aanspraken van de crediteur te 
verweren met een exceptio doli, dan wel om de crediteur met een condictio 
te dwingen dat de overnemer uit zijn verbintenis jegens de crediteur wordt 
bevrijd. Häberlin verklaart deze mogelijkheid op grond van praktische 
overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag moeten hebben 
gelegen.109 Zou de overnemer wel gehouden zijn om de prestatie jegens de 
crediteur te verrichten, dan zou dit tot gevolg hebben dat de delegans 
(debiteur) onverschuldigd betaalt aan de delegataris (crediteur) en de 
gedelegeerde (overnemer) aan de delegans (debiteur). De gedelegeerde zou 
derhalve de betaling als onverschuldigd bij de delegans moeten terug-
vorderen en de delegans zou hetzelfde moeten doen van de delegataris. Het 
is daarom praktischer om aan de gedelegeerde (overnemer) de mogelijkheid 
te bieden om betaling te weigeren of, indien hij pas na het aangaan van de 
verbintenis met de delegataris (crediteur) de gebreken in beide 
verhoudingen ontdekt, de bevrijding uit de verbintenis jegens de crediteur 
af te dwingen. 
 
 

 
108 Julianus libro sexagensimo digestorum: “Item si ei, quem creditorem tuum putabas, iussu 
tuo pecuniam, quam me tibi debere existimabam, promissero, petentem doli mali exceptione 
summovebo et amplius incerti agendo cum stipulatore consequar, ut mihi acceptum faciat 
stipulationem.” (Vertaling: Spruit V, pag. 605) In dezelfde zin D. 39,5,2,3. 
109 Häberlin, pag. 122. 


