
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deel I: Rechtshistorisch deel 
 



 

 

 
 



25 

Pandektistiek 
 
9 Bevrijdende verjaring van de revindicatie 
 
Het Romeinse recht krijgt zoals gezegd in 424 na Christus een algemene 
regeling van de verjaring van rechtsvorderingen. Theodosianus stelt de 
verjaringstermijn op dertig jaar. Het rechtsgevolg van het verstrijken van de 
bevrijdende verjaring van de revindicatie laat zich lastig in moderne termen 
vatten. Het eigendomsrecht blijft door het verstrijken van de verjaring van de 
revindicatie onaangetast. Het verstrijken van de verjaring van de revindicatie 
heeft - modern gezegd - geen sterke werking. Wanneer de verjaring van de 
revindicatie verstrijkt kan de bezitter de revindicatie van de eigenaar afweren 
met een aan de verjaring ontleend verweermiddel. Dit verweermiddel gaat over 
op de opvolgers van de bezitter.1 De revindicatie gaat dus niet teniet, zoals in 
een stelsel waarin bevrijdende verjaring zwakke werking heeft, maar wordt 
verlamd. Het blijft in theorie mogelijk dat de eigenaar na het verstrijken van de 
verjaring van de revindicatie zijn zaak met de revindicatie opeist. De 
revindicatie kan uit zijn verlamde toestand, uit zijn stupor, ontwaken. Een 
voorbeeld: 

 
B is gedurende tweeëndertig jaar in het bezit van A’s vaas. Dan 
steelt C de vaas van B.  

 
In dit voorbeeld kan B de revindicatie van eigenaar afweren omdat de 
revindicatie verjaard is. Het verweermiddel dat het rechtsgevolg is van het 
verstrijken van de bevrijdende verjaring gaat over op opvolgers van B. Omdat C 
geen opvolger is van B kan A zijn revindicatie tegen C instellen. Door de 
bezitsverkrijging van C herleeft A’s revindicatie in volle glorie. Omdat 
verkrijgende verjaring alleen mogelijk is wanneer de bezitter te goeder trouw is2 
dreigen bezit en eigendom in verschillende handen te raken wanneer een mala 
fide bezitter lange tijd bezitter van een zaak blijft. Feit (bezit) en recht 
(eigendom) stemmen niet overeen. De bezitter kan de tegen hem gerichte 
revindicatie na het verstrijken van de verjaringstermijn afweren met een aan de 
verjaring ontleend verweermiddel. Dit verweermiddel gaat over op zijn 
opvolgers.  
 
 
 

                                                        
1  Zie uitgebreid hieronder nr 35. 
2  Zie uitgebreid hieronder nr 11-13. 
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10 Verkrijgende trekken van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie  

 
De geschetste regeling is opmerkelijk. Zij vertoont trekken van bevrijdende en 
verkrijgende verjaring. Dat de eigenaar zijn revindicatie kwijtraakt wanneer hij 
deze dertig jaar niet instelt, is een bevrijdende trek van de regeling. Dat de 
revindicatie enkel ten onder gaat in verhouding tot de bezitter en zijn opvolgers 
is te beschouwen als een verkrijgende trek van de regeling. Omdat bevrijdende 
verjaring het leerstuk is dat het einde brengt van een rechtsvordering wanneer 
deze gedurende een bepaalde tijd niet is ingesteld, is de relatieve ondergang die 
het Romeinse recht aannam opmerkelijk te noemen. De revindicatie kan 
herleven, ondanks het gegeven dat de verjaringstermijn is verstreken. Zoals 
hieronder uitvoerig uiteengezet zal worden,3 verkrijgt de bezitter op het 
ogenblik dat de revindicatie verjaart een verweermiddel (een ‘recht’), dat 
overgaat wanneer hij de zaak aan een ander overdraagt. Wanneer iemand nadat 
de verjaring van de revindicatie is verstreken zich eenzijdig in het bezit van de 
zaak stelt, verkrijgt hij het ‘recht’ om de eigenaar af te weren niet. De 
revindicatie herleeft. De occupant kan de eigenaar pas weer afweren wanneer hij 
zelf door dertigjarig bezit het verweermiddel ‘verkrijgt’. Voor de berekening 
van de vereiste dertig jaar geldt iets soortgelijks. Bij het berekenen van de 
vereiste dertig jaar werd de accessio possessionis regel toegepast. Ik heb er 
hiervoor al op gewezen dat deze regel niet bij de bevrijdende verjaring hoort, 
maar bij de verkrijgende verjaring.4 Een voorbeeld: 
 

A is in het bezit van B’s ring. A verkoopt en levert de ring na vijf 
jaar aan C.  

 
B kan de ring van bezitter A opeisen. De verjaring van de revindicatie loopt. 
Wanneer A de ring na vijf jaar aan C verkoopt loopt de verjaring van de 
revindicatie als gevolg van de accessio possessionis regel door. C is opvolger 
onder bijzondere titel van C, C’s bezit wordt daarom met dat van A 
vereenzelvigd. Deze regel vindt zijn oorsprong in het recht betreffende de 
verkrijgende verjaring, usucapio. Voor eigendomsverkrijging door usucapio was 
één bezit vereist. Zonder de accessio possessionis regel was 
eigendomsverkrijging door verjaring alleen mogelijk zijn wanneer een en 
dezelfde bezitter de zaak gedurende de volledige verjaringstermijn bezit. Met 
name roerende zaken gaan vaak van hand tot hand zodat verkrijgende verjaring 
zonder de accessio possessionis regel zelden plaats zal hebben gevonden. Om 
die reden wordt door de keizers Severus en Caracalla aangenomen dat de koper 

                                                        
3  Zie hieronder nr 35. 
4  Zie hiervoor nr 5. 
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die een verjaringsbezitter in het bezit opvolgt de lopende verjaring mag 
voortzetten, indien hij aan de overige eisen voor verjaring voldoet.5 De regel 
wordt ook toegepast bij de berekening van de bevrijdende verjaringstermijn van 
dertig jaar. Als A het bezit aan C verschaft zet C, anders gezegd, de bevrijdende 
verjaring die voor A liep voort. Wanneer D de zaak van C steelt, begint als 
gevolg van toepassing van de accessio possessionis regel een nieuwe 
verjaringstermijn van dertig jaar te lopen. Toepassing van de accessio 
possessionis regel hoort niet bij bevrijdende verjaring, het leerstuk dat iemand 
een rechtsvordering ontneemt omdat hij deze geruime tijd niet heeft ingesteld. 
Wanneer D zich door de zaak van C te stelen in het bezit van de zaak stelt, zou 
de verjaring van B’s revindicatie verder moeten lopen omdat B zijn revindicatie 
niet instelt. 
 
Deze verkrijgende trekken van de regeling van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie vinden hun verklaring in de ontwikkeling die het Romeisne 
verjaringsrecht heeft doorgemaakt. Voor de procesrechtelijke bescherming die 
het verjaren van de revindicatie de bezitter geeft, heeft de praescriptio longi 
temporis model gestaan.6 Deze figuur is hybride. Oorspronkelijk was zij, 
modern gezegd, bevrijdende verjaring, later werd zij tot een tweede vorm van 
verkrijgende verjaring, die de tekortkomingen van de gebruikelijke verkrijgende 
verjaring, de usucapio, moest afdekken. Als gevolg van het hybride karakter van 
de praescriptio longi temporis worden zowel regels op de praescriptio longi 
temporis toegepast die leerstellig gezien bij de bevrijdende verjaring horen, als 
regels die leerstellig gezien bij de verkrijgende verjaring thuishoren. Hetzelfde 
geldt voor de verjaring van de revindicatie waarvoor de praescriptio longi 
temporis zoals gezegd model stond. Voor een goed begrip van de regeling van 
de verjaring van de revindicatie is het daarom noodzakelijk de ontwikkeling van 
de verschillende verjaringsinstituten te schetsen. Na de beschrijving van de 
ontwikkeling van de verschillende verjaringsinstituten komt het Justiniaanse 
verjaringsrecht aan bod. Er zal blijken dat Justinianus de regeling van de 
verjaring van de revindicatie onveranderd liet. Hij accepteerde zo een mogelijke 
blijvende scheiding tussen mala fide bezit en eigendom, die voor de Nederlandse 
wetgever reden was artikel 3:105 in te voeren. Waarom Justinianus de 
verschillende dogmatische mogelijkheden heeft verworpen waarin de mogelijk 
blijvende scheiding van mala fide bezit en eigendom is voorkomen, komt aan 
het slot aan bod.  
 
 

                                                        
5  Zie uitgebreid hierover hieronder nr 22. 
6  De praescriptio longi temporis gaf dezelfde bescherming die de praetor de 

usucapiens a domino bood, daarover, hieronder nr 17 en nr 20. 
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11 De ontwikkeling van de verschillende verjaringsinstituten. Van 
usus auctoritas tot usucapio. Verkrijgende verjaring in 
vogelvlucht7  

 
In de Wet van de XII Tafelen (451 voor Chr.) kwam een vorm van verkrijgende 
verjaring voor die diegene een onaantastbare positie gaf die een roerende zaak 
gedurende één jaar en een onroerende zaak gedurende twee jaar in gebruik had 
gehad. Deze eenvoudige regeling van de verkrijgende verjaring wordt in de 
literatuur naar de bewoordingen waarin zij door Cicero is overgeleverd de usus 
auctoritas regel genoemd.8 De regel gold niet wanneer het ging om een gestolen 
zaak.9 In zijn leerboek vertelt Gaius dat deze regeling van de verkrijgende 
verjaring was ingevoerd om de rechtszekerheid te bevorderen. Steeds wanneer 
de eigenaar voldoende tijd was gegund om de met zijn recht strijdige toestand te 
beëindigen, was verkrijging door verjaring gerechtvaardigd. Volgens Gaius 
waren de één- en tweejarige termijn hiervoor voldoende.10 Of degene die de 
onroerende of roerende zaak in gebruik had of de erfdienstbaarheid uitoefende, 
dacht rechthebbende te zijn of niet deed niet ter zake. Aan deze regeling 
kleefden twee nadelen. Het eerste nadeel bestond erin dat de eigenaar ondanks 
het vereiste tijdsverloop te weinig mogelijkheden had de verkrijging te 
voorkomen. Dit nadeel werd weggenomen door de usus auctoritas regel in 
bepaalde gevallen uit te sluiten. In de Lex Atinia werd het diefstalverbod voor 
roerende zaken aangescherpt, gestolen zaken werden pas weer vatbaar voor 
verjaring wanneer zij in de macht van de eigenaar waren teruggekeerd 
(reversio):  

                                                        
7  Zie over de ontwikkeling van het verjaringsrecht uitgebreid, K.A.D. Unterholzner, 

Verjährungslehre Deel I en II; J.A.R Stintzing, Das Wesen von bona fides und 
titulus in der römischen Usucapionslehre, Heidelberg 1852; Daarnaast, voor een 
literatuuroverzicht over de ontwikkeling van de verkrijgende verjaring,                  
B. Windscheid, Pandektenrecht I, par. 175 p. 913, noot 3; M. Kaser, RP, p. 134-
138; recent A. Piekenbrock, Befristung, Verjährung, p. 30 e.v. 

8  Usus auctoritas fundi biennium esto, ceterarum rerum omnium annus est usus. 
Cicero, Topica 4,23;Tabula, 6,3. Over de precieze werking bestaat veel 
onduidelijkheid zie bijvoorbeeld, F.B.J. Wubbe, Res aliena pignori data, p. 19;     
M. Kaser, Eigentum und Besitz, im älteren römischen Recht, Keulen/Graz 1956,      
p. 89; G. Dyösdi, Ownership in ancient ans preclassical Roman law, Boedapest 
1970, p. 85 e.v; C. C. Dabelow, Über die Verjährung, deel I, Halle 1805, deel II, 
Halle 1807, herdruk Keip Stockstadt am Main 2007, p. 40 e.v. 

9  Tabula, 8,17; Gaius, Instituten II, 45; D.41,3,3pr; M. Kaser, RP, p. 137. 
10  Gaius, Instituten, II 44. Dit lijkt men om die reden algemeen aanvaard te hebben, 

omdat het eigendomsrecht over zaken niet te lang in het onzekere moest worden 
gelaten. Men achtte namelijk een tijdsbestek van een of twee jaar -de tijd die aan de 
bezitter voor verkrijgende verjaring toebedeeld is- voor een eigenaar voldoende om 
zijn zaak op te sporen. Quod ideo receptum videtur, ne rerum dominia diutius in 
incerto essent, cum sufficeret domino ad inquirendam rem suam anni aut biennio 
spatium, quod tempus ad usucapionem possessori tributum est.  
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D.41.3.4.6. Hetgeen de Lex Atinia bepaalt, namelijk dat een 
gestolen zaak niet door verjaring kan worden verkregen, tenzij 
deze terugkeert in de macht van degene bij wie zij is 
weggenomen, heeft men zo opgevat dat de zaak moet terugkeren 
in de macht van de eigenaar en niet noodzakelijkerwijs in die van 
degene aan wie zij is ontnomen. Derhalve moet een zaak die 
weggenomen is bij een crediteur of bij iemand aan wie zij in 
bruikleen is gegeven, in de macht van de eigenaar terugkeren.11 

 
Sabinus en Cassius merken over de terugkeer bij de eigenaar (reversio) het 
volgende op:  
 

D. 50,16,215 Verder zeggen Sabinus en Cassius dat in het geval 
van de Lex Atinia een gestolen zaak geacht wordt reeds dan in de 
macht van de eigenaar te zijn gekomen, als hij de mogelijkheid 
heeft haar met de eigendomsactie op te eisen.12  

 
Wanneer de eigenaar de mogelijkheid om zijn zaak op te eisen onbenut liet gold 
de zaak als teruggekeerd bij de eigenaar en was toepassing van de usus 
auctoritas regel opnieuw mogelijk. Wanneer A B diens gestolen ring ziet dragen 
en nalaat de ring met de revindicatie op te eisen geldt de ring als teruggekeerd 
bij A, en is de ring weer vatbaar voor verjaring. Dit gevaar heeft A aan zichzelf 
te wijten. Hij heeft de mogelijkheid om de ring op te eisen laten passeren. Een 
eventuele verkrijging vindt haar rechtvaardiging in A’s nalatigheid. Voor 
onroerende zaken gold vergelijkbare wetgeving. De zogenoemde Lex Plautia et 
Iulia13 bepaalde dat een onroerende zaak die met geweld in bezit was genomen14 

                                                        
11  Quod autem dicit lex atinia, ut res furtiva non usucapiatur, nisi in potestatem eius, 

cui subrepta est, revertatur, sic acceptum est, ut in domini potestatem debeat 
reverti, non in eius utique, cui subreptum est. igitur creditori subrepta et ei, cui 
commodata est, in potestatem domini redire debet. 

12  (…)  in lege atinia in potestatem domini rem furtivam venisse videri, et si eius 
vindicandae potestatem habuerit, sabinus et cassius aiunt. Er bestaat veel 
onduidelijkheid over de vraag of de XII Tafelen alleen de dief of ook diens 
opvolgers uitsloten van de werking van de verkrijgende verjaring. Gaius stelt in zijn 
Instituten (II, 49) dat de XII Tafelen dief en opvolgers uitsloten. Vgl. M. Kaser, RP, 
p. 137. Zeker is wel dat uiteindelijk de Lex Atinia eigendomsverkrijging van 
gestolen zaken in het geheel uitsloot. Zie over de datering van de Lex Atinia,         
P. Huvelin, Furtum, études sur le furtum dans le très ancien droit romain, Lyon 
1915, p. 263. Hij komt tot de conclusie dat de Lex Atinia in de laatste decennia van 
de 6e eeuw sinds de stichting van de stad is ingevoerd. In onze jaartelling is dat 
tussen 253 en 153 voor Christus. Zie met verwijzingen, F.B. J. Wubbe, Res aliena 
pignori data, p. 20 noot 41. 

13  Oorspronkelijk was er een Lex Plautia de vi die door Caesar of Augustus aangevuld 
werd met een Lex Iulia de vi. De wetten worden gewoontegetrouw samen genoemd 
als de Lex Plautia et Iulia. Zie P.F. Girard, Manuel, p. 332, noot 1. De Lex Plautia 
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pas weer vatbaar werd voor verkrijgende verjaring wanneer deze in de macht 
van de eigenaar was teruggekeerd.15 Een Lex Scribonia16 verbood toepassing 
van de usus auctoritas regel op erfdienstbaarheden.17 Zo werd voorkomen dat 
degene die een erfdienstbaarheid had uitgeoefend al na twee jaar gerechtigde 
werd. Zonder een wettelijk verbod zou brutale usurpatie wat snel worden 
beloond en bovendien zou er zonder een wettelijk verbod een sanctie op goed 
nabuurschap staan.18 De Lex Atinia, Lex Plautia et Iulia en de Lex Scribonia 
beschermden de eigenaar in wiens nadeel toepassing van de usus auctoritas 
regel werkte.  
 
Een ander nadeel van de usus auctoritas regel was gelegen in het volgende. De 
eenvoudige regeling van eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaring 
ondermijnde de eisen die gesteld werden aan andere wijzen van 
eigendomsverkrijging. Omdat degene die de feitelijke heerschappij voor zichzelf  
uitoefende na één of twee jaar in een onaantastbare positie kwam leek het 
onzinnig de eisen die aan andere wijzen van eigendomsverkrijging werden 
gesteld na te leven.19 De usus auctoritas regel werd om dit nadeel weg te nemen 
vervangen door usucapio. Net als de usus auctoritas regel promoveerde 
usucapio een feitelijke toestand die één jaar (roerende zaken) of twee jaar 
(onroerende zaken) had bestaan tot eigendom. De vereiste feitelijke toestand 
werd voortaan possessio, bezit, genoemd. Het bezitsbegrip viel in twee delen 
uiteen.20 Iemand was bezitter wanneer hij de feitelijke heerschappij van een zaak 
voor zichzelf uitoefende. Vereist waren een voldoende feitelijke heerschappij 
over de zaak (corpus-vereiste) en de instelling deze heerschappij voor zichzelf te 

                                                                                                                                  
de vi wordt gedateerd tussen 78 en 63 voor Christus, de Lex Iulia de vi is iets later, 
tijdens de regeerperiode van Caesar of Augustus, uitgevaardigd.  

14  Deze wetgeving was noodzakelijk geworden omdat diefstal van grond niet langer 
mogelijk was. Vgl. D. 47,2,25 en Gaius, Instituten II, 51; Vgl. verder               
J.A.R. Stintzing, Das Wesen von bona fides und titulus in der römischen 
Usucapionslehre, Heidelberg 1852, p. 40-42. 

15  D. 41,3,33,2. 
16  Deze wet wordt gedateerd aan het einde van de Republiek rond 50 voor Christus, 

vgl. D. Nörr, Entstehung der longi temporis praescriptio, p. 55 noot 32 ; M. Kaser, 
RP, p. 444-445. 

17  D. 41,3,33,2. 
18  Degene die de buurman af en toe gebruik laat maken van een weg over zijn erf ziet 

zijn erf al na twee jaar in waarde dalen doordat zijn erf bezwaard raakt met een 
erfdienstbaarheid van weg. In deze zin, H. Dernburg, Pandekten, p. 622. 

19  H.J. Scheltema, Mr H.J. Scheltema’s Inleiding tot het Romeinse recht, Groningen 
1986, p. 148. 

20  Het standaardwerk over het Romeinse bezitsbegrip is nog steeds F.C. Savigny’s 
jeugdwerk, Das Recht des Besitzes. 



PANDEKTISTIEK 

31 

voeren (animus-vereiste).21 Voor bezitsverkrijging diende tegelijkertijd aan deze 
vereisten te zijn voldaan, bezit werd corpore et animo verkregen.22 De vraag of 
iemand bezitter is van een zaak, is voor alles een feitelijke en niet een juridische 
kwestie.23 Bekeken moet worden of iemand voldoende feitelijke heerschappij24 
over een zaak heeft verkregen met de bedoeling deze voor zichzelf te voeren. 
Dieven en rovers zijn dus bezitter alhoewel zij weten dat ze geen enkel recht op 
de gestolen of geroofde zaken kunnen laten gelden en op onrechtmatige wijze in 
het bezit traden: 
 

‘Nicht wesentlich ist der Glaube Eigenthümer zu sein –die opinio 
dominii. Auch der Dieb und Räuber hat daher Eigentumsbesitz, 
obgleich er sein Nichtrecht kennt und in strafbarer Weise in den 
Besitz kam.’25 

 
Een opinio dominii is niet vereist.26 Als gevolg van het lichamelijke karakter 
van bezit kunnen alleen lichamelijke zaken door verjaring worden verkregen. 
Erfdienstbaarheden zijn als onlichamelijke zaken niet vatbaar voor bezit en 
daarom ook niet voor usucapio.27 Anders dan de usus auctoritas regel verheft 
usucapio niet ieder bezit tot eigendom. Zij verheft bezit alleen dan tot eigendom 
wanneer het bezit verkregen is in het kader van een wijze van 
eigendomsverkrijging die mislukt is. De precieze eisen die aan de usucapiens 
worden gesteld verschillen al naar gelang de mislukte wijze van 
eigendomsverkrijging die de usucapio repareert. 
 
12 Usucapio en traditio  
 
Het voor-Justiniaanse recht maakte een onderscheid in res mancipi en res nec 
mancipi. De eerste werden in eigendom overgedragen door mancipatio, de 
tweede door traditio. Usucapio vervulde voor beide wijzen van 
eigendomsoverdracht een rol. Aan eigendomsverkrijging door traditio werden 
drie eisen gesteld. De zaak diende 1) door een beschikkingsbevoegde 2) op 
grond van een titel 3) geleverd te worden aan de accipiens.28 De vereiste 

                                                        
21  In de Digesten wordt gesproken van animus possidendi, D. 12,1,41 of animus 

possidentis, D. 41,2,1,20. 
22  D. 41,2,3,1. 
23  J.H.A. Lokin, Prota, G27. Vgl. D.41,2,1pr. 
24  L. Graf Pininski, Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht, 

deel I, Leipzig, 1885, deel II, Leipzig, 1888. 
25  H. Dernburg, Pandekten, p. 409. 
26  Vgl. F.C. Savigny, Das Recht des Besitzes, p. 110. 
27  D. 8,1,14pr. 
28  De vereiste beschikkingsbevoegdheid is een gevolg van de bekende nemo plus regel 

die inhoudt dat niemand meer recht aan een ander kan overdragen dan hij zelf heeft, 
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levering bestond uit bezitsverschaffing. Wanneer eigendomsverkrijging door 
traditio mislukte omdat de tradens beschikkingsonbevoegd was, kon usucapio 
de mislukte overdracht helen. Daarvoor was vereist dat de accipiens op het 
tijdstip dat hem het bezit van de zaak werd verschaft te goeder trouw29 was ten 
aanzien van de beschikkingsonbevoegdheid van de tradens.30 De teksten geven 
geen duidelijk antwoord op de vraag of voor usucapio een objectief geldige titel 
vereist is, of dat ook een vermeende titel volstaat.31  
 
13 Usucapio en mancipatio  
 
Usucapio repareerde niet alleen een traditio die mislukt was als gevolg van de 
beschikkingsonbevoegdheid van de tradens, maar ook een wegens een 
leveringsgebrek mislukte mancipatio. Res mancipi werden niet door traditio, 
maar door mancipatio in eigendom overgedragen. Mancipatio was een wijze 
van eigendomsoverdracht die met vormvereisten was omkleed. Vervreemder en 
verkrijger dienden in het bijzijn van ten minste vijf mondige getuigen en een in 
lendendoek gehulde libripens in het bijzijn van de zaak bijeen te komen. De 
verkrijger moest de over te dragen zaak met een klompje brons bekloppen en 
formeel stellen dat hij eigenaar van deze zaak was.32 Deze formele 
leveringswijze was tijdrovend en onpraktisch. Steeds vaker werd een res 
mancipi als een res nec mancipi behandeld zodat de levering uit 
bezitsverschaffing bestond. Uiteraard ging de eigendom van de res mancipi als 
gevolg van deze traditio niet over. Daarvoor was overdracht door mancipatio 
vereist. Usucapio maakte ook degene aan wie een res mancipi was getradeerd 

                                                                                                                                  
vgl. D. 50,17,54. Dat daarnaast een geldige titel en levering vereist zijn volgt 
bijvoorbeeld uit D. 41,1,31pr: De enkele bezitsverschaffing doet nooit de eigendom 
overgaan, maar alleen als er een verkoop of een andere geldige reden aan vooraf is 
gegaan, op grond waarvan de bezitsverschaffing volgde. Numquam nuda traditio 
transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua causa praecesserit, propter quam 
traditio sequeretur. Vgl. J.H.A. Lokin, Prota, G 39; M. Kaser, RP, 416-417. 

29  H. Hausmaninger, Die bona fides des Ersitzungsbesitzers im klassischen Römischen 
recht, Wenen-München 1964.  

30  D. 50,16,109. Bona fides was alleen op het ogenblik van bezitsverkrijging vereist, 
later opkomende kwade trouw schaadde niet, vgl. D. 41,1,48; M. Kaser, RP, p. 423; 
H. Hausmaninger, Die bona fides des Ersitzungsbesitzers im klassischen Römischen 
recht, Wenen-München 1964, p. 81 e.v. 

31  Celsus eist een objectief geldige titel, D. 41,3,27. Hij keert zich tegen de opvatting 
dat ook een vermeende titel volstaat. Dit laatste verdedigt bijvoorbeeld Iulianus, 
vgl. D. 41,4,11. Over deze vraag, T. Mayer-Maly, Das Putativtitelproblem bei der 
usucapio, Graz-Keulen 1962; M. Kaser, RP, p. 421 noot 20; A. Ehrhardt, Justa 
causa traditionis, Berlijn-Leipzig 1930, p. 26 e.v.; J.C. van Oven, Leerboek,            
p. 86-87; H. Dernburg, Pandekten, p. 457 e.v.  

32  Gaius, Instituten, I, 119-121; M. Kaser, RP, p. 41-46. 
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uiteindelijk eigenaar.33 Omdat deze vorm van verjaring niet tegen de 
beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder beschermt, wordt zij wel 
usucapio a domino genoemd. Uiteindelijk werd door de vingers gezien dat 
partijen de vormen voor de traditio volgden en niet die voor de mancipatio. De 
bescherming tegen het leveringsgebrek werd daarom alleen geboden wanneer 
aan de eisen voor eigendomsverkrijging door traditio was voldaan.34 Voor 
usucapio a domino was vereist dat het bezit verschaft was op grond van een titel 
door een beschikkingsbevoegde. Men stelde bij de usucapio a domino niet de eis 
dat de verkrijger te goeder trouw moest zijn. Als men dit wel had gedaan zou de 
usucapio a domino niet hebben bestaan. Wanneer bona fides vereist was, zou 
geëist worden dat de verkrijger dacht en mocht denken dat eigendom van een 
res mancipi door traditio wordt overgedragen. Een dergelijke vorm van goede 
trouw houdt een beroep op rechtsdwaling in. Omdat rechtsdwaling niet wordt 
gehonoreerd, zou de usucapio a domino door het stellen van de eis van goede 
trouw onmogelijk worden gemaakt. Men stelde de eis dus niet.35 
  
14 Usucapio en andere wijzen van eigendomsverkrijging  
 
Usucapio repareerde ten slotte ook andere mislukte wijzen van 
eigendomsverkrijging. Degene die ten onrechte dacht en mocht denken een res 
nullius in bezit te hebben genomen en door toe-eigening eigenaar te zijn 
geworden, verjaarde pro derelicto.36 Ook hier richtte de vereiste goede trouw 
zich op het feit dat directe eigendomsverkrijging verhinderde. De usucapiens 
moest gedacht hebben met een res nullius te maken te hebben gehad.37 Degene 
die ten onrechte dacht en mocht denken eigenaar van een zaak te zijn geworden 
door een vindicatielegaat verjaarde pro legato. De vereiste goede trouw ziet op 
de onjuiste veronderstelling dat het vindicatielegaat geldig was.38 Keizer 
Hadrianus schafte een vorm van verkrijgende verjaring af die degene eigenaar 
maakte die zich ten onrechte als erfgenaam had beschouwd, de usucapio pro 
herede.39 
 
 

                                                        
33  Gaius, Instituten, I, 41; G.H. Potjewijd, Beschikkingsbevoegdheid, bekrachtiging,    

p. 20, p. 30; J.H.A. Lokin, Prota, G 48.  
34  H.J. Scheltema, Mr H.J. Scheltema’s Inleiding tot het Romeinse recht, Groningen 

1986, p. 150. 
35  Vgl. D. 22,6,6,4; J.H.A. Lokin, Prota, G 52, p. 164. 
36  D. 41.7.4. 
37  D. 41.7.6. 
38  D. 41.8.9. 
39  Vgl. over deze bijzondere vorm van usucapio waarvoor bona fides niet vereist was 

Gaius, Instituten, II, 52 en III, 201. Over de afschaffing vgl. Gaius, Instituten, II, 57. 
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15 Actio Publiciana 
 
Verjaringsbezitters verkeerden in een overgangspositie. Zij waren bezig 
eigenaar te worden. Tot die tijd ontbrak het verjaringsbezitters aan een zakelijke 
rechtsvordering als de revindicatie. De positie van verjaringsbezitters was 
evenals die van iedere bezitter door bezitsacties gewaarborgd. De bescherming 
die het bezit bood was geregeld in een zogenoemde interdictenprocedure. Zij 
was tijdsgebonden. In een bezitsproces dat over een onroerende zaak werd 
gevoerd beschermde de praetor degene die ten tijde van het aanvragen van de 
procedure bezitter van de zaak was.40 De gewezen bezitter van een roerende 
zaak verloor de mogelijkheid het bezit van de zaak op te eisen wanneer hij in het 
jaar voorafgaand aan de bezitsprocedure korter in het bezit van de zaak was 
geweest dan de huidige bezitter.41 Met name voor verjaringsbezitters van 
roerende zaken zal deze bescherming tekort hebben geschoten.42 Wanneer een 
gewezen verjaringsbezitter zijn zaak na zeven maanden opspoorde was hij 
machteloos. Een praetor Publicius heeft de positie van verjaringsbezitters 
verbeterd door hen te beschermen met een speciale rechtsvordering, de actio 
Publiciana.43 In de formula van de actio Publiciana werd aangenomen dat de 
verjaringsbezitter de verjaring had volgemaakt.44 Als gevolg van de fictie dat de 
verjaringsbezitter de verjaring had volgemaakt, was de verjaringsbezitter 
eigenaar. De actio Publiciana functioneerde daarom op dezelfde wijze als de 
revindicatie: 
 

In het geval van de actio Publiciana zal alles van toepassing zijn, 
wat wij ook bij de rei vindicatio hebben gezegd.45 

 
16 Usucapio a non domino   
 
De actio Publiciana beschermde de usucapiens a non domino niet tegen de 
eigenaar in wiens nadeel verkrijgende verjaring werkte. De actio Publiciana was 
erop gericht de usucapiens a non domino ten opzichte van derden in een zo sterk 
mogelijke positie te brengen. De positie van de eigenaar bleef onaangetast. 
 

                                                        
40  J.H.A. Lokin, Prota, G 36, p. 137. 
41  D. 50,16,156. 
42  J.H.A. Lokin, Prota, G 54, p. 165. 
43  Volgens M. Kaser, RP, p. 438 gaat het om de praetor Q. Publicius die in 67 voor 

Christus praetor was.  
44  Gaius, Instituten, IV,36. 
45  D 6,2,7,8 In Publiciana actione omnia eadem erunt quae et in rei vindicatione 

diximus. Vgl. over deze Digestentekst M. Kaser, RP, p. 439; W.J. Zwalve, 
Hoofdstukken, p. 104-105. 
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Paulus noteert: de exceptie van de eigendom naar ius civile moet 
worden tegengeworpen aan de Publiciaanse actie.  
De Publiciaanse actie is niet gecreëerd met de bedoeling de zaak 
aan de eigenaar te ontnemen –een argument daarvoor is in de 
eerste plaats de billijkheid en vervolgens de exceptie ‘indien de 
zaak niet van de bezitter is’- maar hierom, dat hij die te goeder 
trouw heeft gekocht en op grond daarvan bezit heeft verkregen, 
een sterkere (positie ten aanzien van de) zaak heeft.46 

 
Wanneer de eigenaar door een toeval weer in het bezit van zijn zaak was 
gekomen kon de eigenaar de actio Publiciana van de gewezen usucapiens a non 
domino door middel van de exceptio iusti dominii afweren. Omgekeerd zal 
gegolden hebben dat de eigenaar het bezit van de zaak onder de usucapiens a 
non domino kon opeisen door de revindicatie in te stellen. 
 
17 Usucapio a domino47  
 
De bescherming die de praetor aan de usucapiens a domino bood doet enigszins 
denken aan de bescherming die de bezitter verkrijgt op het ogenblik dat de 
bevrijdende verjaring van de revindicatie verstrijkt. De bezitter verkrijgt zoals 
wij zagen48 op het ogenblik dat de revindicatie verjaart een verweermiddel tegen 
de revindicatie, dat overgaat op zijn opvolgers. De bezitter wordt op 
procesrechtelijke wijze beschermd tegen de eigenaar. De usucapiens a domino 
krijgt een zelfde bescherming. De usucapiens a domino die het bezit van zijn 
zaak verloren was, kon de zaak van de gehele wereld, de eigenaar incluis, 
opeisen door de actio Publiciana in te stellen. Als de zaak bij de eigenaar was 
beland kon deze zich beroepen op zijn eigendomsrecht door de exceptio iusti 
dominii op te werpen. De gewezen verjaringsbezitter a domino kon de exceptio 
iusti dominii ontkrachten door een replicatio op te werpen. Was de zaak aan de 
gewezen usucapiens a domino verkocht dan betrof het de replicatio rei venditae 
et traditae.49 Stelde de eigenaar omgekeerd de revindicatie in tegen de 
verjaringsbezitter dan kon de verjaringsbezitter deze rechtsvordering afweren 

                                                        
46  D. 6,2,16-17 PAULUS notat: Exceptio iusti dominii Publicianae obicienda est. 

Publiciana actio non ideo comparata est, ut res domino auferatur: eiusque rei 
argumentum est primo aequitas, deinde exceptio ‘si es res possessoris non sit’: sed 
ut is qui bona fide emit possessionemque eius ex ea causa nactus est, potius rem 
habeat.  

47  Veel van het onderstaande is ontleend aan J.E. Jansen ‘Usucapio a domino en actio 
Publiciana naar Romeins en Nederlands recht’ in: GROM XXVII (2010), p. 27-45. 

48  Zie hiervoor onder nr 9. 
49  Als de gewezen usucapiens a domino de zaak niet had gekocht stond hem een 

replicatio doli ter beschikking. Vgl. G.H. Potjewijd, Beschikkingsbevoegdheid, 
bekrachtiging, p. 34 noot 113; M. Kaser, RP, p. 403-404. 
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door een verweermiddel. Was de zaak aan de usucapiens a domino verkocht dan 
betrof het de exceptio rei venditae et traditae.50  
 
Uit D. 21,3,3,pr,1 blijkt dat de exceptio rei venditae et traditae overging op 
opvolgers onder algemene en bijzondere titel van de usucapiens a domino. 
Hetzelfde zal gegolden hebben voor de replicatio rei venditae et traditae.51 
Door aan te nemen dat de exceptio en de replicatio overgaan op alle 
rechtsopvolgers van de usucapiens a domino voltooit Hermogenianus de 
verzakelijking van de positie van de usucapiens a domino.52 De bescherming die 
de usucapiens a domino wordt geboden is absoluut en gaat over op 
rechtsopvolgers wanneer voldaan is aan de voorwaarden die gelden voor 
overdracht van een recht. De positie van de usucapio a domino vertoont 
daarmee de trekken van een zakelijk recht. In navolging van Theophilus wordt 
wel gesproken van bonitarische eigendom.53 Deze bonitarische eigendom 
concurreerde met de eigendom van de vervreemder. De vervreemder bleef 
gedurende de verjaringstermijn eigenaar. Hij wordt wel de eigenaar naar 
Quiritisch recht genoemd. Met Gaius wordt in dergelijke gevallen van duplex 
dominium, tweevoudige eigendom, Doppeleigenthum54, gesproken: 
 
Voorts bestaat er bij de Romeinse burgers een tweevoudig eigendomsrecht. 
Want een slaaf wordt iemands eigendom geacht op grond van praetorisch recht 
of van Quiritisch recht of van beide rechten. Welnu, pas als een slaaf naar 
praetorisch recht aan zijn meester toebehoort, zeggen wij dat hij onder diens 
absolute macht staat, ook al behoort hij hem eventueel niet tegelijkertijd naar 
Quiritisch recht toe. Want wie het bloot Quiritisch recht over een slaaf heeft, 
wordt geacht geen absolute macht over hem te hebben.55 
 
Aan dat eigendomsrecht naar Quiritisch recht had de vervreemder weinig tot 
niets. Alleen in het geval waarin de bonitarische eigenaar het bezit van de zaak 

                                                        
50  Als de gewezen usucapiens a domino de zaak niet had gekocht stond hem een 

exceptio doli ter beschikking. G.H. Potjewijd, Beschikkingsbevoegdheid, 
bekrachtiging, p. 30 noot 98. 

51  Vgl. hierover uitgebreid, G.H. Potjewijd, Beschikkingsbevoegdheid, bekrachtiging, 
p. 32 e.v. 

52  H. Krüger, Beiträge zur Lehre von der exceptio doli, Halle 1892, p. 83;                   
H. Dernburg, Pandekten, p. 455-456, noot 7. 

53  Theophilus, Parafrase, 1,5,4.  
54  Vgl. bijvoorbeeld M. Kaser, RP, p. 403 noot 20. 
55  Gaius, Instituten, I, 54: Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium 

(nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse 
intellegitur), ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius 
sit, etiamsi simul ex iure Quiritum eiusdem non sit: Nam qui nudum ius Quiritium in 
servo habet, is potestatem habere non intellegitur. Vgl. ook Gaius, Instituten II, 40. 
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buiten zijn wil verliest doordat iemand de zaak occupeert, zou de Quiritisch 
eigenaar de zaak kunnen opeisen onder deze bezitter. De occupant is geen 
opvolger van de bonitarisch eigenaar en kan de revindicatie dus niet afweren.56 
Dit neemt niet weg dat de gewezen usucapiens a domino het bezit van de zaak 
vervolgens met de actio Publiciana van de Quiritisch eigenaar kan opeisen. 
Dernburg noemt de dubbelzijdige eigendom daarom ‘problematisch und 
fruchtlos’: 
 

‘Jedenfalls hätte der Veräusserer, welche eine derartige 
Vindikation durchgesetzt hätte, die Sache seinem Abkäufer oder 
dessen Rechtsnachfolger restituiren müssen. Jene denkbare 
Wirkung des dem Veräusserer zugeschriebenen Eigenthumes ist 
hiernach problematisch und fruchtlos. Die Rechtslage wird als 
kaum geändert wenn wir den Abkäufer als Eigenthümer 
ansehen.’57  

  
De Quiritische eigendom is nutteloos. Zij is het gevolg van de procesrechtelijke 
functie van de praetor. Het laatste restje (zinledige) eigendom dat achterblijft bij 
degene die een res mancipi heeft getradeerd kon de praetor niet vernietigen. Hij 
kon de verkrijger als baas van het procesrecht door verweermiddelen en 
rechtsvorderingen zoveel als mogelijk in de positie van eigenaar brengen. 
Directe eigendomsovergang kon hij niet bewerkstelligen. 
 
18 Conclusies 
 
Usucapio en de usus auctoritas regel verschillen sterk van elkaar. De usus 
auctoritas regel is een eenvoudige vorm van verjaring die de rechtszekerheid 
dient door bezit zonder veel voorwaarden na één of twee jaar tot een 
onaantastbare positie te verheffen. De rechtvaardiging van deze eenvoudige 
vorm van verkrijgende verjaring was gelegen in de nalatigheid van degene in 
wiens nadeel de usus auctoritas regel werkte. Het vereiste tijdsverloop was 
volgens Gaius voldoende voor een eigenaar om zijn zaken op te sporen.58 
Bescherming voor de eigenaar vormden de Lex Atinia en de Lex Plautia et Iulia 
die toepassing van de usus auctoritas regel uitsloten bij diefstal van roerende 
zaken, en gewelddadige inbezitneming van onroerende zaken. Beide wetten 
bevatten een clausule die bepaalde dat de usus auctoritas regel weer gold vanaf 
het ogenblik dat de zaak in de macht van de eigenaar was teruggekeerd 
(reversio). Zo’n terugkeer hoefde niet steeds feitelijk plaats te vinden: liet de 

                                                        
56  H. Dernburg, Pandekten, p. 509, noot 12. 
57  H. Dernburg, Pandekten, p. 509, noot 12. 
58  Gaius, Instituten, II, 44. 
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eigenaar de mogelijkheid zijn zaak met de eigendomsactie op te eisen onbenut, 
dan werd de zaak als gevolg van deze nalatigheid vatbaar voor verjaring. 
 
De Lex Atinia en de Lex Plautia et Iulia behielden hun gelding voor de opvolger 
van de usus auctoritas regel, de usucapio.59 Door de mogelijkheid de gestolen of 
met geweld in bezit genomen zaak met de eigendomsactie op te eisen onbenut te 
laten, werd de zaak vatbaar voor usucapio. Dat betekende niet dat iedere bezitter 
vanaf dat ogenblik de eigendom kon verkrijgen. Eigendomsverkrijging door 
usucapio werd niet alleen gerechtvaardigd door de nalatigheid van de eigenaar. 
Usucapio promoveert bezit alleen dan tot eigendom als dat bezit verkregen is in 
het kader van een wijze van eigendomsverkrijging. Bovendien geldt - behoudens 
de bijzondere usucapio a domino - dat de usucapiens moet hebben gedacht dat 
deze wijze van eigendomsverkrijging geslaagd was. De usucapiens moet te 
goeder trouw zijn geweest. De rechtvaardiging van eigendomsverkrijging door 
usucapio ligt in het vertrouwen dat de bezitter op zijn recht heeft. Vereist is dat 
de usucapiens het bezit verkrijgt met die instelling dat hij meent eigenaar te 
zijn.60 De goede trouw richtte zich op het feit dat eigendomsverkrijging 
verhinderde. Omdat de bezitter dwaalde ten aanzien van het feit dat 
eigendomsverkrijging verhinderde, meende hij dat hij eigenaar was geworden. 
Hij dacht ten onrechte een res nullius te occuperen, hij dacht ten onrechte dat de 
vervreemder beschikkingsbevoegd was.  
 
Het beslissende gewicht heeft zich zo verplaatst van degene in wiens nadeel 
verkrijgende verjaring werkt naar degene in wiens voordeel verkrijgende 
verjaring werkt. Tegen de mala fide bezitter kon de eigenaar ten eeuwige dage 
optreden. Een vorm van verkrijgende verjaring voor mala fide bezitters bestond 
niet, en ook een regeling van de bevrijdende verjaring ontbrak. Wanneer de 
eigenaar wist te bewijzen dat een zaak gestolen was61 kon hij het bezit van de 
zaak ook van een bona fide bezitter ten eeuwige dage met de revindicatie 
opeisen. Een regeling van de bevrijdende verjaring kwam pas in de 5e eeuw tot 
stand. Deze regeling is gebaseerd op een nieuwe vorm van verjaring die een 
mengvorm is van bevrijdende en verkrijgende verjaring, de praescriptio longi 
temporis. 
 

                                                        
59  Erfdienstbaarheden konden als onlichamelijke zaken niet door usucapio worden 

verkregen. De Lex Scribonia had dus geen functie meer. Vgl. K.A. Vangerow, 
Pandekten, Bd I, Marburg-Leipzig 1845, 3e druk, p. 696. 

60  In D. 6,2,13,1 wordt de pandhouder en de precarist, die naar Romeins recht bezitter 
waren, de actio Publiciana ontzegd omdat zij ‘het bezit niet verkrijgen met die 
instelling dat zij menen eigenaar te zijn.’  

61  F.B.J. Wubbe, Res aliena pignori data, p. 21. 



PANDEKTISTIEK 

39 

19 Praescriptio longi temporis62 
 
Uit het Griekse recht namen de Romeinen de gedachte over dat sommige 
rechtsvorderingen binnen een bepaalde tijd ingesteld dienen te worden.63 Zo 
gold dat degene die een klacht vanwege een testament wilde instellen waarin 
hem als erfgenaam minder dan de legitieme portie was toebedeeld, deze klacht 
binnen vijf jaar moest instellen. Wanneer hij meer dan vijf jaar liet verstrijken 
kon de gedaagde de eis afweren door aan het begin van de formula een 
verweermiddel ontleend aan de tijd, een exceptio temporis, op te schrijven: 
praescribere.64  
 
20 Praescriptio longi temporis en ‘eigendom’  
 
De keizers Septimius Severus en Caracalla maakten het in een rescript van 199 
na Christus mogelijk dat degene die een stuk grond buiten Italië al lang in bezit 
heeft een beroep doet op de praescriptio longi temporis.65 Zij vervulde hier de 
rol die gewoonlijk de usucapio vervulde. Omdat alleen grond in Italië door 
usucapio in eigendom kon worden verkregen,66 was er behoefte aan een 
alternatief. De praescriptio longi temporis werd, anders dan bijvoorbeeld het 
verweermiddel dat de teleurgestelde erfgenaam ten dienste stond, door de 
usucapio beïnvloed. Om een beroep op de praescriptio longi temporis te doen 
was een onafgebroken tien of twintigjarig bona fide67 bezit68 op grond van een 
titel69 vereist. De precieze werking van de praescriptio longi temporis is niet 
geheel duidelijk. Degene die de praescriptio volmaakte kon de eigendom van de 
door hem bezeten grond niet verkrijgen omdat van provinciale grond geen 
eigendom mogelijk was. De meeste schrijvers nemen aan dat degene die de 
praescriptio voltooide in een positie kwam die gelijk stond aan die van 

                                                        
62  Vgl. hierover uitgebreid D. Nörr, Entstehung der longi temporis praescriptio;          

J. Partsch, Die longi temporis praescriptio; M. Amelotti, La prescrizione delle 
azioni; A. Piekenbrock, Befristung, Verjährung, p. 44 e.v.  

63  M. Kaser, RP, p. 424; D. Nörr, Entstehung der longi temporis praescriptio, p. 9 
e.v., p. 31 e.v.; A. Piekenbrock, Befristung, Verjährung, p. 44-51.  

64  D. 5.3.7.1, D. 5.2.8.17, D. 5.2.9, vgl. D. Nörr, Entstehung der longi temporis 
praescriptio, p. 36; M. Amelotti, La prescrizione delle azioni, p. 129 e.v.;              
H. Dernburg, Pandekten, p. 344 noot 6. 

65  Het rescript van Severus en Caracalla is afgedrukt in Fontes Iuris Romani 
Anteiustiniani (FIRA) I, nr 84 en 85. Zie ook M. Amelotti, La prescrizione delle 
azioni, p. 180. 

66  Vgl. Gaius, Instituten, II, 46. 
67  CJ 7.33.2 zie hierover met verwijzingen, M. Kaser, RP, p. 424 noot 70 en 71; zie 

ook A. Pieckenbrock, Befristung, Verjährung, p. 54.  
68  CJ 7.35.7 De termijn van 10 jaar gold wanneer partijen in dezelfde provincie 

woonden, de termijn van 20 jaar wanneer dit niet het geval was. Zie ook C.7.33.12. 
69  CJ 7.32.4. 
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eigendom.70 Dernburg spreekt van ‘Provinzialgrundeigenthum’.71 Degene die de 
praescriptio voltooide kreeg dan ook niet alleen een verweermiddel, maar 
eveneens een rechtsmiddel om er het bezit van de zaak mee op te eisen. De 
ontwikkeling in deze richting blijkt uit de Constitutie waarin Justinianus de 
praescribent een actie geeft om een verloren zaak mee op te eisen: 
  

CJ 7.39.8pr (Justinianus) Voor het geval dat iemand ten titel van 
koop, schenking of een willekeurig ander contract gedurende 10 of 
20 jaar een zaak te goeder trouw in bezit heeft gehad en tegen de 
eigenaren ervan of tegen de schuldeisers die aanspraak maken op 
een hypotheek daarop, de exceptie op grond van langdurig 
tijdsverloop voor zich heeft verkregen en naderhand door een 
ongelukkig toeval het bezit van die zaak heeft verloren, 
verordenen Wij dat hij ook de actie heeft om als eigenaar die zaak 
op te eisen. Dit verordenden immers ook de oude wetten, als 
iemand die nog eens nauwkeurig aan een onderzoek zal hebben 
onderworpen.72  

 
Uit de volgende Digestentekst volgt dat de praescribent verloren gegaan bezit 
voor het voltooien van de praescriptio met een aan de praescriptio ontleend 
rechtsmiddel op kon eisen.   
 

Het verweer van langdurig bezit wordt gewoonlijk niet toegelaten 
voor het verkrijgen van terreinen die naar ius gentium als 
openbaar gelden. Dit kan aan de orde komen als een gebouw dat 
iemand op de kust heeft neergezet volledig ingestort is -bijv. 
omdat hij het neergehaald of prijsgegeven had-, vervolgens op die 
plek een gebouw van een ander verrezen is, en de eerste bouwer 
tegen degene die zich van de plek meester maakt de genoemde 
exceptie wil opwerpen (..)73 

 
Uit de tekst volgt dat degene die langs de weg van de praescriptio longi 
temporis de ‘eigendom’ van een bouwterrein had verkregen, degene tot afgifte 
                                                        
70  H. Dernburg, Pandekten, p. 515 noot 10 en p. 457; M. Kaser, RP, p. 425; D. Nörr, 

Entstehung der longi temporis praescriptio., p. 91 e.v. 
71  H. Dernburg, Pandekten, p. 515. 
72  Si quis emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus titulo rem 

aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi temporis 
exceptionem contra dominos eius vel creditores hypothecam eius praetendentes sibi 
adquisierit posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum 
etiam actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus. hoc enim et veteres 
leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant.  

73  D. 41,3,45pr. Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium 
publica concedi non solet. Quod ita procedit, si quis, aedificio funditus diruto quod 
in litore posuerat (forte quod aut deposuerat aut dereliquerat aedificum) alterius 
postea eodem loco extructo, occupantis, datam exceptionem opponat (…) 
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kon dwingen die dit terrein nadat het gebouw was ingestort had geoccupeerd en 
opnieuw bebouwd. De praescribent kreeg kennelijk niet alleen een 
verweermiddel tegen de ‘eigenaar’, maar ook een rechtsmiddel om het bezit van 
de zaak mee op te eisen. Welk rechtsmiddel? Uit D.6,2,12,2 lijkt te volgen dat 
dit rechtsmiddel de actio Publiciana was: 
 

Voor cijnsplichtige overheidsgronden en andere stukken grond die 
niet door verjaring kunnen worden verkregen, staat de 
Publiciaanse actie ter beschikking in het geval dat de zaak mij is 
overgedragen terwijl ik te goeder trouw ben.74 
 

De praescriptio longi temporis fungeerde op dezelfde wijze als de usucapio a 
non domino, die niet van toepassing was op cijnsplichtige overheidsgrond en 
provinciale grond. Net als de usucapiens werd de praescribent met de actio 
Publiciana beschermd. Wanneer de praescribent het bezit van de grond voor het 
aflopen van de praescriptio kwijtraakte aan de ‘eigenaar’ zal de actio 
Publiciana met een op de exceptio iusti dominii lijkende exceptie zijn 
afgeweerd.75 Wat was rechtens wanneer de praescribent het bezit van de zaak na 
afloop van de praescriptio aan de (vorige) ‘eigenaar’ kwijtraakte? Partsch neemt 
aan dat de praescribent de exceptio iusti dominii kon neutraliseren door middel 
van een replicatio longi temporis.76 In deze zienswijze verkrijgt de praescribent 
de ‘eigendom’ van de grond niet. Hij heeft immers behoefte aan een replicatio 
tegen de exceptio van de ‘eigenaar’. De praescribent verkrijgt dan als het ware 
de praetorische eigendom, die naast de ‘echte’ eigendom bestaat. Het onlogische 
van deze figuur is erin gelegen dat op deze manier twee eigendomsrechten 
blijvend naast elkaar bestaan. De vergelijking met de usucapio a domino leert 
dat de dubbelzijdige eigendom acceptabel is wanneer het om een splitsing van 
tijdelijke aard gaat. De praetorische eigendom versmelt door usucapio a domino 
uiteindelijk met de Quiritische eigendom. De zienswijze van Partsch is niet 
onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat werd 
aangenomen dat de praescribent de ‘eigendom’ ten koste van de vorige 
‘eigenaar’ verkrijgt. De praescribent kreeg het rechtsmiddel toebedeeld dat aan 
                                                        
74  In vectigalibus et in aliis praediis, quae usucapi non possunt, Publiciana competit, 

si forte bona fide mihi tradita est. 
75  Vgl. over de verwantschap tussen de procesrechtelijke bescherming van 

usucapientes en praescribenten, R. Leonhard, ‘In wie weit ist die exceptio rei 
venditae et traditae ein für das heutige gemeine Recht lebensfähiges Institut?’, in: 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 
(Jherings Jahrbücher), Bd 17 (1879), p. 183-221, p. 204. 

76  J. Partsch, Die longi temporis praescriptio, p. 85; K.A.D. Unterholzner, 
Verjährungslehre II, p. 280 e.v.; R. Leonhard, ‘In wie weit ist die exceptio rei 
venditae et traditae ein für das heutige gemeine Recht lebensfähiges Institut?’, in: 
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 
(Jherings Jahrbücher), Bd 17 (1879), p. 204. 
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de ‘eigenaar’ van provinciale grond toekomt. Het is niet duidelijk wanneer deze 
ontwikkeling plaats heeft gevonden. Zeker is dat Justinianus de praescribent de 
actio ad vindicandam toekende: 
 

C7.39.8pr (Justinianus): Voor het geval dat iemand ten titel van 
koop, schenking of een willekeurig ander contract gedurende 10 of 
20 jaar een zaak te goeder trouw in bezit heeft gehad en tegen de 
eigenaren ervan of tegen de schuldeisers die aanspraak maken op 
een hypotheek daarop, de exceptie op grond van langdurig 
tijdsverloop voor zich heeft verkregen en naderhand door een 
ongelukkig toeval het bezit van die zaak heeft verloren, 
verordenen Wij dat hij ook de actie heeft om als eigenaar die zaak 
op te eisen. Dit verordenden immers ook de oude wetten, als 
iemand die nog eens nauwkeurig aan een onderzoek zal hebben 
onderworpen. 77       

 
21 Bevrijdende of verkrijgende verjaring?  
 
Is de praescriptio longi temporis - modern gezegd - verkrijgende of bevrijdende 
verjaring? Deze vraag is anachronistisch omdat keizer Theodosius in 424 na 
Chr. een regeling van de bevrijdende verjaring tot stand heeft gebracht. De 
praescriptio longi temporis wordt genoemd in een rescript van de keizers 
Severus en Caracalla dat ouder is dan de regeling van Theodosius.78 Zo bezien 
kan de praescriptio longi temporis geen bevrijdende verjaring zijn.  
 
Dit neemt niet weg dat het bestaan van de bevrijdende verjaring voor de 
Theodosiaanse algemene regeling mogelijk is. In de inleiding is verkrijgende 
verjaring gedefinieerd als het leerstuk dat een bepaalde blijvende toestand 
uiteindelijk tot recht promoveert. Bevrijdende verjaring is gedefinieerd als het 
leerstuk dat iemand een rechtsvordering of een recht ontneemt omdat hij er 
gedurende lange tijd geen gebruik van heeft gemaakt. Er bestaat zoals gezegd 
een bepaalde verwantschap tussen de beide vormen van verjaring. Wanneer 
iemand op het ogenblik dat de bevrijdende verjaringstermijn verstrijkt een recht 
of een rechtsvordering kwijtraakt, wordt hiermee automatisch de positie van een 
ander sterker. Die verbetering kan als een (spiegelbeeldige) verkrijging worden 
beschouwd. Deze verwantschap heeft vele schrijvers ertoe gebracht de 

                                                        
77  Si quis emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus titulo rem 

aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi temporis 
exceptionem contra dominos eius vel creditores hypothecam eius praetendentes sibi 
adquisierit posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum 
etiam actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus. hoc enim et veteres 
leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant. 

78  Zie hiervoor nr 20. 
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verschillende verjaringsinstituten onder één noemer te brengen. Alle 
verjaringsinstituten zouden uitdrukking zijn van de invloed van de tijd op 
rechten, en aan alle verjaringsinstituten zouden gemeenschappelijke principes 
ten grondslag liggen. Eusthatius vervaardigde, naar wordt aangenomen als 
eerste, een tabula praescriptionum, een opsomming van allerlei vormen van 
verjaring in de volgorde van het tijdsverloop dat voor voltooiing vereist was.79 
Dergelijke opsommingen leiden tot een verwarring en vereenzelviging van de 
verschillende vormen van verjaring.80 Weliswaar is voor beide vormen van 
verjaring tijdsverloop vereist, en weliswaar is het tenietgaan van een recht als 
gevolg van bevrijdende verjaring een spiegelbeeldige verkrijging van een 
voordeel, bevrijdende en verkrijgende verjaring zijn desalniettemin van elkaar 
verschillende leerstukken. De vroege pandektist Thibaut merkt over het verschil 
tussen bevrijdende en verkrijgende verjaring het volgende op:  

 
‘Jedem Recht correspondiren positive und negative 
Verbindlichkeiten, welche mit demselben aufhören müssen. Der 
Verlust eines Rechts von der einen zieht also den Erwerb eines 
Vortheils von der anderen Seite nach sich. Insofern ist denn jede 
Verjährung zugleich erwerbend oder erlöschend. Es kann indess 
dies Erwerben und Erlöschen auf doppelte Art geschehen. 
Nämlich entweder erhält der, welcher durch Verjährung erwirbt: 
1) nur bloss dass, was aus dem Erlöschen des Rechts des andern 
folgt, z.B. wenn eine Servitut erlischt, und dadurch das Gut frey 
wird; oder wenn der Eigenthümer seine rei vindicatio verliert, und 
dem bisherigen Besitzer zwar nicht das Eigenthum der Sache, aber 
doch das, was aus dem Verlust der Klage folgt, d.h. eine Einrede 
gegen den vindizirenden Eigenthümer, gestattet wird. 2) Er erhält 
noch mehr, als aus dem blossen Erlöschen des Rechts des andern 
folgt, z.B. A besitzt die Sache des B, und erlangt durch Verjährung 
ein Eigenthum gegen jeden. Im ersten Fall nennt man die 
Verjährung erlöschende (extinctiva), in diesem die erwerbende 
(acquisitiva).’81   

 
Zo bezien is de praescriptio longi temporis van bevrijdende verjaring tot 
verkrijgende verjaring geworden.82 Oorspronkelijk werd degene die de 

                                                        
79  Uitgegeven door K.S. Zachariae von Lingenthal, Hai rhopai, oder die Schrift über 

die Zeitabschnitte, welche insgemein einem Eustathios, Antecessor zu 
Konstantinopel, zugeschrieben wird, Heidelberg 1836. Over Eustathius vgl.          
W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, II, Londen 
1870, p. 122. 

80  L.C. Hofmann, Zakenrecht, p. 195-196. 
81  A.J.B. Thibaut, Besitz und Verjährung, p. 66.  
82  D. Nörr spreekt van een Annäherung tussen praescriptio en usucapio, Entstehung 

der longi temporis praescriptio, p. 92; J. Partsch, Die longi temporis praescriptio,    
p. 155; Idem, M. Amelotti, La prescrizione delle azioni, p. 205. Anders:                 
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praescriptio voltooid had slechts een verweermiddel verleend waarmee hij de 
‘eigenaar’ af kon weren. Zo werd op procesrechtelijke wijze de rechtsvordering 
die de ‘eigenaar’ tegen de bezitter in kon stellen verlamd. De bezitter verkrijgt 
weliswaar een verweermiddel, toch dient hierin geen verkrijgende verjaring te 
worden gezien. Aan het verweermiddel heeft de bezitter juist behoefte, omdat 
hij geen recht op de zaak verkrijgt. De ‘eigendom’ blijft dus waar hij was. De 
rechtsvordering van de ‘eigenaar’ is verlamd, zijn recht blijft onaangetast. 
Uiteindelijk krijgt de praescribent niet alleen een verweermiddel, maar ook een 
rechtsvordering waarmee hij het bezit van de zaak op kan eisen. Hiermee is de 
praescriptio longi temporis van bevrijdende verjaring verkrijgende verjaring 
geworden. De rechtsvordering die de praescribent wordt toegestaan is alleen 
mogelijk als de praescribent een recht heeft verkregen. De praescriptio is niet 
langer enkel negatief, maar werkt positief. Het doet hierbij niet ter zake of de 
praescribent eigendom verkrijgt die concurreert met die van de eigenaar of 
eigendom die het eigendomsrecht van de vorige eigenaar teniet doet. De 
eigendom van de praescribent is in beide gevallen het sterkste recht. De 
praescribent verkrijgt de ‘eigendom’ in beide gevallen ten koste van de vorige 
‘eigenaar’. Steeds meer was de praescriptio longi temporis op de usucapio gaan 
lijken. De praescriptio longi temporis werd van een zuiver procesrechtelijk 
leerstuk een materieelrechtelijk leerstuk dat leidde tot de verkrijging van een 
recht.83 
 
Er zijn wel degelijk verschillen blijven bestaan tussen praescriptio en usucapio. 
Anders dan bij usucapio werd de loop van de praescriptio longi temporis 
onderbroken wanneer de bezitter door middel van een rechtsvordering 
aangesproken werd het bezit van de zaak af te staan.84 De verklaring voor dit 
verschil is gelegen in de rechtvaardiging van de praescriptio longi temporis. In 
CJ. 4,45,1 wordt de praescriptio longi temporis bijvoorbeeld de praescriptio van 
de lange stilte (praescriptio diuturni silentii) genoemd. In CJ. 7,33,5 wordt 
gesproken van praescriptio van langdurige stilte (longi silentii). Uit deze 
benamingen blijkt dat het stilzwijgen van de zijde van de rechthebbende de 
gedeeltelijke rechtvaardiging vormt van de praescriptio longi temporis. Dat 
stilzwijgen eindigt met het instellen van een rechtsvordering zodat de 
praescriptio vanaf dat ogenblik onderbroken is.85 Bij de usucapio gaat deze 

                                                                                                                                  
G. Demelius, Untersuchungen aus dem römischen Civilrechte, Weimar 1856, p. 82 
e.v. Hij stelt zich op het standpunt dat de praescriptio longi temporis van meet af 
aan verkrijgende verjaring was. 

83  G.F. Puchta, Institutionen II, paragraaf 208, p. 403. 
84  Zie bijvoorbeeld CJ 7,35,7, CJ 7,33,1,2 en 10; M. Kaser, RP, p. 424; D. Nörr, 

Entstehung der longi temporis praescriptio,  p. 90-91. 
85  H. Dernburg, Pfandrecht II, p. 597-598. 
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redenering niet op omdat usucapio een voortdurend bezit tot recht verheft.86 
Zolang verjaringsbezit voortduurt loopt de usucapio door. Het enkele instellen 
van een rechtsvordering betekent geen bezitsverlies zodat de usucapio verder 
loopt. Pas wanneer de verjaringsbezitter de zaak afstaat of het bezit verliest, is 
de usucapio gestuit.87  
 
Omdat praescriptio longi temporis steeds meer verkrijgende verjaring werd, 
dienden regels die bij usucapio golden in principe ook op de praescriptio longi 
temporis te worden toegepast. De eisen waaraan de praescribent moest voldoen 
(bona fides, titel) zijn hier voorbeelden van.88 De oorspronkelijke 
praescriptiones werden na een bepaald tijdsverloop verleend. Of degene aan wie 
het verweermiddel toekwam te goeder of te kwader trouw was, deed niet ter 
zake.  
 
22  Accessio possessionis regel  
 
Usucapio verheft voortdurend bezit tot eigendom. Steeds wanneer een nieuw 
bezit ontstaat, begint daarom - als de nieuwe bezitter aan de andere 
verjaringseisen voldoet89 - een nieuwe usucapio te lopen.90 Wanneer 

                                                        
86  Modestinus geeft in D.41.3.3 de volgende definitie van usucapio: Usucapio is de 

toevoeging van de eigendom door de voortzetting van het bezit gedurende de bij 
wet vastgestelde termijn Usucapio est adjectio dominii per continuationem 
possessionis temporis lege definit. Vgl. in gelijke zin Ulpianus, Fragmenta XIX   
par. 8. 

87  Vgl. D. 41,4,2,21. Om te voorkomen dat de usucapio afliep terwijl de zaak met een 
zakelijke rechtsvordering was opgeëist bestond de mogelijkheid de zaak af te staan 
aan een bewaarder die het verjaringsbezit onderbrak, de zogenoemde sequestratio 
ad usucapionem, D. 41,2,39. De rechter kon ook oordelen op grond van de 
eigendomstoestand ten tijde van het sluiten van de procesovereenkomst, toen de 
usucapio nog niet was afgelopen. Degene die dan intussen de eigendom door 
usucapio had verkregen, moest de zaak dan aan de eiser die ten tijde van de 
procesovereenkomst eigenaar was afstaan, vgl. D. 6,1,18. J.C. van Oven, Leerboek, 
p. 90; zie ook R. Sohm-L. Mitteis-L. Wenger, Institutionen Geschichte und System 
des Römischen Privatrechts, 9e druk, München 1933, p. 300. 

88  Vgl. over de geleidelijke invoering van de bona fides als vereiste, J. Partsch, Die 
longi temporis praescriptio, p. 147 e.v; Vgl. H. Dernburg, Pfandrecht II, p. 597 
‘Das Institut der longi temporis praescriptio trug überhaupt seiner ursprünglichen 
Anlage nach den Charakter einer Klagenverjährung an sich. Zwar könnte man 
hieran um deswillen zweifeln, weil in ihr gleichsam eine Mischung zweier 
Elemente liegt; es genügt zur Begründung der praescriptio nicht das negative 
Moment der Unthätigkeit des dinglich Berechtigten, also die Nichtanstellung der 
Klage, sondern es muss, was der blossen Klagenverjährung fremd ist, als positives 
Element seitens des Präscribirenden hinzukommen Erwerb des Besitzes in gutem 
Glauben und zehnjährige Fortsetzung dieses Besitzes.’ 

89  Vgl.  D. 41,4,2,17; M. Kaser, RP, p. 423 noot 59. 
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verjaringsbezitter A het bezit van de zaak ter uitvoering van een 
koopovereenkomst aan B verschafte, begon B wanneer hij te goeder trouw was 
een nieuwe verjaringstermijn. B’s bezit was ten opzichte van dat van A nieuw. 
Dat is een logisch gevolg van het feitelijk karakter van bezit. Alleen wanneer 
bezit als een recht wordt beschouwd is het mogelijk aan te nemen dat B’s bezit 
het bezit is dat voorheen door A werd uitgeoefend. Die zienswijze was het 
Romeinse recht vreemd:    
 

‘Der Besitz ist ja nicht ein Recht, welches fix und fertig aus der 
einen Hand in die andere übergehen kann, der Besitz ist ein 
Zustand, das bestimmte Verhältnis, in welches sich eine Person zu 
einer Sache setzt, etwas also, was sich der Einzelne erschaffen 
muß, nicht aber etwas, was übertragen werden kann. Der bisherige 
Besitzer kann einem Andern durch Aufgabe seines Besitzes Raum 
lassen, damit dieser Besitz ergreife, insofern läßt sich figürlich von 
einer Uebergabe des Besitzes reden, aber der Besitz des Autors 
kann nicht dem Successor Besitz geben, falls in dessen Person die 
factischen und psychologischen Vorgänge fehlen, welche den 
Besitz constituiren.’91   

 
Bezitsverschaffing leidt steeds tot nieuwe feitelijke heerschappij, 
bezitsverschaffing leidt per definitie tot nieuw bezit.92 Met iedere 
bezitsverschaffing vangt daarom een nieuwe verjaringstermijn aan. Verkrijgende 
verjaring vindt alleen plaats wanneer één bezitter gedurende de 
verjaringstermijn in het bezit van de zaak blijft. De keizers Severus en Caracalla 
brachten op dit punt een verandering. De bona fide koper mocht de bezitstijd 
van zijn voorganger voortaan bij die van hemzelf optellen om de usucapio vol te 
maken:  
                                                                                                                                  
90  Alleen wanneer de verjaringsbezitter overleed zette de erfgenaam een lopende 

verjaring voort, D. 41,4,2,19. Het feit dat de erfgenaam de persoon van de erflater 
voorzette rechtvaardigde deze opvolging in het verjaringsbezit die wel successio in 
possessionem wordt genoemd. Omdat de erfgenaam de persoon van de erflater 
voorzette, was het bezit van de erfgenaam een voortzetting van het bezit van de 
erflater. Dit betekent dat de erfgenaam een lopende verkrijgende verjaring voortzet 
ook als hij zelf niet aan de verjaringeisen voldoet, als hij bijvoorbeeld niet te goeder 
trouw is. Omgekeerd verjaart de bona fide erfgenaam van de mala fide erflater om 
dezelfde redenen niet.  

91  H. Dernburg, Pfandrecht I, p. 63-64. 
92  Uit D. 43.1.2.3. blijkt bijvoorbeeld dat de omvang van het bezit van de koper niet 

overeenkomst met die van de verkoper. H. Dernburg, Pandekten, p. 416 noot 6. Het 
is om deze reden onjuist om de verschillende wijzen van bezitsverkrijging te 
verdelen in originaire en derivatieve. Ieder bezit is nieuw en dus originair, 
derivatieve bezitsverkijging is onmogelijk, de verdeling is zinloos. H. Dernburg, 
Pandekten, p. 415. A. Randa merkt in dit verband op: ‘Ableitung ist nur bei Rechten 
möglich, bei Thatsachen hat sie keinen Sinn.’ Der Besitz nach österreichischem 
Rechte , 4e druk, Leipzig 1895, p. 490 noot 17.  
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De vergoddelijkte Septimius Severus en Antoninus Caracalla 
hebben bij rescript bepaald dat ook de bezitstermijnen van 
verkoper en koper bij elkaar opgeteld moeten worden.93  

   
Deze regel wordt de accessio possessionis regel genoemd. Hij is ontleend aan de 
bezitsinterdictenprocedure waar iets vergelijkbaars gold.94 De accessio 
possessionis regel is een praktische regel die de strenge voorschriften van de 
usucapio enigszins tempert. Zonder de accessio possessionis regel zou 
eigendomsverkrijging door usucapio zoals gezegd alleen mogelijk zijn wanneer 
een bezitter de zaak gedurende de verjaringstermijn bezit. Als gevolg van de 
accessio possessionis regel loopt de verkrijgende verjaring voort wanneer 
verjaringsbezitter A de zaak doorverkoopt aan de bona fide B. Waarom? De 
reden is erin gelegen dat B’s bezit een voortzetting vormt van dat van A. A heeft 
B immers ter uitvoering van een koopovereenkomst in staat gesteld de feitelijke 
heerschappij over de zaak te gaan voeren. Er bestaat een band tussen het bezit 
van A en B. B’s bezit wordt met dat van A vereenzelvigd, A’s bezit wordt als 
het ware door dat van B nagetrokken.95 Omdat B’s bezit met dat van A wordt 
vereenzelvigd kan de voor A lopende verkrijgende verjaring voortlopen. A’s 
bezit duurt voort in dat van B. Als gevolg van verkrijgende verjaring groeit het 
uiteindelijk uit tot recht.  
 
23  Accessio possessionis regel en bevrijdende verjaring? 
 
Toepassing van de accessio possessionis regel lijkt goed te passen bij de 
berekening van de loop van de verjaring van rechtsvorderingen waarmee de 
eigenaar optreedt tegen een bezitter. Dat is schijn. Het doet er bij de berekening 
van de verjaring van een rechtsvordering niet toe tegen wie deze rechtsvordering 
gericht moet worden. Een voorbeeld: Wanneer A’s ring gestolen wordt door B, 
kan A met de revindicatie tegen B optreden. Als B de ring vervolgens aan C 
verkoopt, doet dit voor wat betreft de verjaring van de revindicatie niet ter zake. 
De verjaring van de rechtsvordering loopt verder omdat de eigenaar de 
revindicatie in kon stellen, maar het niet deed. Zolang als er iemand in het bezit 
van de ring is, loopt de bevrijdende verjaring verder. Het doet er niet toe of de 
verschillende bezitters elkaar in het bezit van de zaak stelden of niet. Wanneer 
A’s ring meerdere malen achter elkaar wordt gestolen door B, C, D, en E loopt 

                                                        
93  I. 2,6,13. Inter venditorem quoque et emptorem coniugi tempora divus Severus et 

Antoninus rescripserunt. Vgl. in gelijke zin D. 41,4,2,20. 
94  Vgl. Gaius, Instituten, IV, 151; A. Denzinger, Accessio Possessionis nach den 

römischen und canonischen Rechte, Würzburg 1842, p. 18; J.C. van Oven, 
Leerboek, p. 125.  

95  Accessio is de Latijnse benaming voor het leerstuk dat wij natrekking noemen.  
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de verjaring van de revindicatie vanaf het ogenblik dat B zich in het bezit van de 
ring stelt. Vanaf dat ogenblik is eigenaar A het bezit van zijn zaak kwijt, vanaf 
dat ogenblik kan hij de revindicatie instellen, vanaf dat tijdstip is hij actief 
gelegitimeerd tot het instellen van de revindicatie. Omdat er steeds iemand in 
het bezit van de ring is (achtereenvolgens B, C, D, en E) loopt de verjaring van 
de revindicatie verder. In welke verhouding de verschillende bezitters tot elkaar 
staan, doet niet ter zake voor het berekenen van de verjaringstermijn.   
 
Door de accessio possessionis regel toe te passen wordt geëist dat de bezitters 
elkaars opvolgers zijn. Wanneer zij dit niet zijn begint krachtens de accessio 
possessions regel een nieuwe verjaringstermijn te lopen. De accessio 
possessionis regel lijkt goed te passen bij bevrijdende verjaring door de 
mogelijkheid van het verstrijken van bevrijdende verjaring te vergroten. In 
werkelijkheid vormt de toepassing van de accessio possessionis regel een 
beperking van de gevallen waarin de revindicatie verjaart. Steeds wanneer de 
bezitter het bezit buiten zijn wil verliest, begint als gevolg van de accessio 
possessionis regel een nieuwe verjaringstermijn. Wanneer A veertien jaar in het 
bezit is van B’s ring en dan bestolen wordt door C, begint als gevolg van de 
accessio possessionis regel met C’s bezitsverkrijging een nieuwe 
verjaringstermijn te lopen. Dat is vanuit leerstellig oogpunt bezien onzuiver. 
Omdat er steeds iemand in het bezit is van de ring kan B de revindicatie steeds 
instellen. De verjaring van de revindicatie loopt zolang er iemand in het bezit is. 
Als gevolg van de accessio possessionis regel komt een voor wat betreft de loop 
van de bevrijdende verjaring volstrekt irrelevante vraag centraal te staan. De 
accessio possessionis regel eist een ketting van bezitsverkrijgingen. Wanneer de 
ketting breekt doordat iemand zich eenzijdig in het bezit stelt, begint als gevolg 
van de accessio possessionis regel een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Dat is 
gerechtvaardigd bij verkrijgende verjaring, maar niet bij bevrijdende verjaring.   
 
24 Accessio possessionis regel en praescriptio longi temporis 
 
De accessio possessionis regel werd ook bij het voor praescriptio longi temporis 
vereiste tijdsverloop toegepast.96 Dit is te beschouwen als een verkrijgende trek 
van de praescriptio longi temporis. Met het toepassen van deze regel raakte het 
oorspronkelijke karakter van de praescriptio longi temporis als bevrijdende 
verjaring verder op de achtergrond. Praescriptiones werden steeds toegekend 
wanneer de rechthebbende van een hem toekomende bevoegdheid geen gebruik 
had gemaakt. Of de zaak in verschillende handen overging deed niet ter zake. 
De verlamming van een rechtsvordering is een sanctie voor inactiviteit van de 
                                                        
96  A. Denzinger, Accessio Possessionis nach den römischen und canonischen Rechte, 

Würzburg 1842, p. 38-42. Zie bijvoorbeeld D. 18,1,76,1. 
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zijde van de rechthebbende. De erfgenaam die de querela inofficiosi testamenti 
pas na vijf jaar instelde verloor het proces: de gedaagde ontleende aan de 
periode van vijf jaar een verweermiddel.97     
 
25 Praescriptio longi temporis en zekerheidsrechten  
 
Praescriptio longi temporis werd ook toegepast op andere terreinen waar de 
regeling der usucapio tekortschoot. Eigendomsverkrijging door usucapio liet de 
eventueel op de zaak rustende beperkte rechten onverlet. Wanneer de 
zekerheidsgerechtigde de zaak opspoorde kon hij deze ook van degene die door 
usucapio eigenaar was geworden opeisen door de actio Serviana in te stellen.98 
Eigendomsverkrijging door usucapio bood de usucapiens geen bescherming 
tegen degene die wist te bewijzen dat hij een zekerheidsrecht op de zaak kon 
laten gelden. De praescriptio longi temporis voorzag in de behoefte aan 
dergelijke bescherming. Degene die een met een beperkt zekerheidsrecht 
bezwaarde zaak gedurende tien of twintig jaar99 te goeder trouw en op grond 
van een titel had bezeten, kon de rechtsvordering van de zekerheidsgerechtigde, 
de actio Serviana, afweren door een beroep te doen op praescriptio longi 
temporis. De vereiste goede trouw richt zich op de afwezigheid van een 
zekerheidsrecht. De bezitter was bona fide wanneer hij dacht en mocht denken 
dat de zaak die hij bezat niet met een zekerheidsrecht was bezwaard.100 Stelde 
de zekerheidsgerechtigde voor het aflopen van de tien of twintig jaar de actio 
Serviana in, dan werd hiermee de praescriptio gestuit.101  
 
Het verweermiddel dat tegen de zekerheidsgerechtigde kon worden opgeworpen 
werd gezien als een bevoegdheid die op opvolgers onder bijzondere titel 
overging. Dat maakt de volgende Digestentekst duidelijk: 
 
                                                        
97  D. 5.3.7.1. 
98  Vgl. hierover uitgebreid met verwijzingen J.E. Jansen, ‘Enige opmerkingen en 

mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging’ in: 
GROM XXII (2005), p. 49-69. 

99  CJ 7,33,12. 
100  Vgl. hierover K.A.D. Unterholzner, Verjährungslehre I, p. 405 ‘Wenn man sich 

durch redlichen Besitz gegen Pfandrechte vertheidigen will; so muss man nicht nur 
gegen Eigenthumsanspruche sicher zu sein glauben sondern man muss auch noch 
insbesondere mit den Pfandanspruchen unbekannt gewesen sein gegen welche man 
sich auf die Verjährung beruft. Dagegen ist es der Eigenthumsersitzung keineswegs 
hinderlich wenn mann gewusst hat dass die Sache welche man erwirbt mit einem 
Niessbrauche oder mit einem Pfandrechte behaftet ist.’ Zie verder CJ 7.36.2 (justa 
possessio), D. 41.2.43pr, 1 en 2; H. Dernburg, Pfandrecht II, p. 600; J.E. Jansen, 
‘Enige opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van 
eigendomsverkrijging’ in: GROM XXII (2005) p. 49-69, p. 65-67. 

101  CJ 7,33,2,10. 
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D. 44,3,5,1 Voorgelegd is het volgende geval uit de praktijk: 
iemand heeft, na een zaak in pand te hebben gegeven, deze 
verkocht en zijn erfgenaam heeft haar teruggekocht. De vraag 
wordt opgeworpen of de erfgenaam tegen een op het pand gerichte 
rechtsvervolging van het verweer van langdurig bezit gebruik kan 
maken. Ik zei dat de betrokken erfgenaam, die het pand van een 
derde heeft teruggekocht, deze exceptie kan gebruiken, aangezien 
hij is opgevolgd in de positie van deze derde en niet van degene 
die de zaak in pand gegeven had, net zoals wanneer hij de zaak 
eerst zou hebben teruggekocht en vervolgens in die positie 
erfgenaam zou zijn geworden.102  

De tekst bespreekt het volgende geval: A vestigt tot zekerheid van een 
geldlening hypotheek op een hem toebehorende zaak ten behoeve van B. A 
loopt achter met de betalingen van zijn schuld zodat B gerechtigd is de zaak met 
de actio Serviana op te eisen van de zekerheidsgever A. A heeft uiteraard niets 
aan de praescriptio longi temporis omdat hij niet te goeder trouw is. A weet dat 
de zaak met een zekerheidsrecht is bezwaard: dat heeft hij zelf gevestigd. 
Vervolgens verkoopt A de zaak aan C. C komt wel in aanmerking voor een 
beroep op de praescriptio longi temporis. Als C denkt en mag denken dat er 
geen zekerheidsrecht rust op zijn zaak - en voldoet aan de andere eisen die 
gelden voor praescriptio - is hij praescribent. Wanneer C de zaak vervolgens 
verkoopt aan D, die enig erfgenaam van A is, komt D blijkens de Digestentekst 
een beroep op de exceptie tegen de actio Serviana toe die C heeft verworven, of 
bezig was te verwerven. De reden hiervoor is volgens de Digestentekst gelegen 
in het feit dat D gezien wordt als opvolger onder bijzondere titel van de derde 
(C), en niet als opvolger onder algemene titel van pandgever-erflater (A).  

Wanneer C het verweermiddel nog niet verworven heeft, kan D de praescriptio 
blijkens de tekst voortzetten omdat hij als opvolger onder bijzondere titel van C 
geldt en niet als opvolger onder algemene titel van A. Wanneer D als opvolger 
onder algemene titel van A zou gelden zou de voor het voortzetten van de 
praescriptio vereiste goede trouw ontbreken: de erfgenaam zet de persoon van 
de erflater voort. De erflater (A) was te kwader trouw en dus zou D ook te 
kwader trouw zijn. Nu D geldt als opvolger onder bijzondere titel van C, is 
goede trouw wel mogelijk.  

                                                        
102  Ex facto propositum est quendam, cum rem pignori dedisset, eandem distraxisse 

heredemque eius redemisse: quaeritur, an heres adversus pignoris persecutionem 
exceptione longae possessionis uti possit. dicebam hunc heredem, qui pignus ab 
extraneo redemit, posse exceptione uti, quia in extranei locum successit, non in eius 
qui pignori dederat, quemadmodum si ante redemisset, sic deinde heres exstitisset 
(cursivering in vertaling toegevoegd).  
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Wanneer C het verweermiddel al had verworven, komt het ook D ten goede 
omdat hij als opvolger onder bijzondere titel van C geldt. Wanneer D als 
opvolger onder algemene titel van A gold zou hem het verweermiddel niet ten 
dienste hebben gestaan omdat het A ook niet ten dienste stond. Omdat D 
opvolger onder bijzondere titel van C is, komt hem het verweermiddel wel toe. 
Kennelijk ging de bevoegdheid om de exceptie op te werpen over op opvolgers 
onder bijzondere titel.103 

Uit de hierboven al geciteerde Constitutie van Justinianus blijkt dat de 
praescriptio longi temporis ook voor wat betreft zekerheidsrechten uiteindelijk 
niet alleen resulteerde in een verweermiddel, maar ook in een rechtsmiddel 
waarmee het bezit van de zaak kon worden opgeëist:  

CJ 7,39,8pr Voor het geval dat iemand ten titel van koop, 
schenking of een willekeurig ander contract gedurende 10 of 20 
jaar een zaak te goeder trouw in bezit heeft gehad en tegen de 
eigenaren ervan of tegen de schuldeisers die aanspraak maken op 
een hypotheek daarop, de exceptie op grond van langdurig 
tijdsverloop voor zich heeft verkregen en naderhand door een 
ongelukkig toeval het bezit van die zaak heeft verloren, 
verordenen Wij dat hij ook de actie heeft om als eigenaar die zaak 
op te eisen. Dit verordenden immers ook de oude wetten, als 
iemand die nog eens nauwkeurig aan een onderzoek zal hebben 
onderworpen. 104    

 
26 Verkrijgende of bevrijdende verjaring?  
 
De pandektisten verschillen van mening over het antwoord op de vraag of hier 
sprake is van verkrijgende of bevrijdende verjaring. Windscheid en Arndts 
nemen in hun handboeken aan dat het zekerheidsrecht teniet gaat en dat daarom 
sprake is van verkrijgende verjaring is.105 In een uitvoerig artikel sluit 
Schmithenner zich bij dit standpunt aan. Hij spreekt van ‘Ersitzung der 
Pfandfreiheit’.106 Windscheid stelt dat de praescriptio longi temporis voor 

                                                        
103  Zie verder nog CJ 4,10,7, CJ 4,10,14 en CJ 8,45,19. 
104  Si quis emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus titulo rem 

aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi temporis 
exceptionem contra dominos eius vel creditores hypothecam eius praetendentes sibi 
adquisierit posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum 
etiam actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus. hoc enim et veteres 
leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant.  

105  B. Windscheid, Pandektenrecht, par. 248, noot 17, noot 23 en 24; K.L. Arndts, 
Lehrbuch der Pandekten, München 1868, p. 622 noot 2. 

106  K.R. Schmithenner, ‘Die Ersitzung der Pfandfreiheit’, in: Archiv für practische 
Rechtswissenschaft aus dem Gebiete des Civilrechts, des Civilprozesses und des 
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zekerheidsrechten dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als de praescriptio 
longi temporis voor ‘eigendom’. Hij stelt zich op het standpunt dat door de 
praescribent een rechtsvordering te geven waarmee hij de zaak ook van de 
zekerheidgerechtigde kan opeisen de praescriptio verkrijgende verjaring is 
geworden. Het zekerheidsrecht moet volgens Windscheid ten onder zijn gegaan. 
De eigenaar verkrijgt de onbezwaardheid (Ersitzung der Pfandfreiheit).  
 
Dernburg bestrijdt deze zienswijze. Hij stelt dat de praescriptio longi temporis 
bij zekerheidsrechten geen verkrijgende verjaring is, maar bevrijdende verjaring. 
Hij stelt dat de degene die aan de praescriptio voldoet de rechtsvordering af kan 
weren waarmee de zekerheidsgerechtigde de zaak op kan eisen. De 
rechtsvordering zou zo verlamd worden, het zekerheidsrecht blijft echter 
intact.107 Dat de praescribent de zaak van de zekerheidsgerechtigde op kan eisen 
doet hier niet aan af. Want welk rechtsmiddel geeft Justinianus de praescribent 
tegen de zekerheidsgerechtigde? Justinianus geeft de praescribent geen recht 
met bijbehorend rechtsmiddel om het bezit van de zaak mee op te eisen. Daaraan 
bestaat geen behoefte nu de bezitter of eigenaar of verjaringsbezitter zal zijn. De 
praescribent kan de zaak dus met de revindicatie of de actio Publiciana van de 
zekerheidsgerechtigde opeisen. De zekerheidsgerechtigde zal afgifte weigeren, 
zich beroepend op zijn zekerheidsrecht. Dit verweer kan de praescribent als 
gevolg van Justinianus’ wettelijk ingrijpen met behulp van een replicatio 
neutraliseren. Als gevolg van Justinianus’ wetgeving is een bestaande 
rechtsvordering als het ware sterker geworden. Het gaat hier om een 
procesrechtelijk buiten werking stellen van het zekerheidsrecht dat 
materieelrechtelijk blijft bestaan.108  
 
Uit de bescherming die de praescriptio biedt, volgt dat het zekerheidsrecht niet 
teniet gaat, zoals Windscheid aanneemt, maar in stand blijft, zoals Dernburg 
aanneemt. Wij zagen dat de bescherming die de praescriptio bood tegen een 
zekerheidsgerechtigde bestond uit een verweermiddel dat overging op opvolgers 
onder bijzondere titel. Hieruit blijkt dat het zekerheidsrecht blijft bestaan: de 
praescribent en diens opvolgers kunnen de rechtsvordering van de 
zekerheidsgerechtigde afweren. Wanneer het zekerheidsrecht teniet gaat als de 
praescriptio wordt voltooid, zou geen behoefte bestaan aan een verweermiddel. 
Het feit dat het verweermiddel op opvolgers onder bijzondere titel van de 
praescribent overgaat, is als een verkrijgende trek te beschouwen. Het 

                                                                                                                                  
Criminalrechts, I, 1852, p. 92-107; M. Kaser gebruikt dezelfde term, RP, p. 424 
noot 60, maar laat in het midden of het zekerheidsrecht teniet gaat of niet, RP,        
p. 469 noot 76: ‘Das hat man als Erlöschen des Pfandrechts gedeutet.’ 

107  H. Dernburg, Pfandrecht II, p. 597 e.v. 
108  H. Dernburg, Pfandrecht II, p. 604. 
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verweermiddel dat het gevolg is van praescriptio longi temporis wordt als het 
ware als een recht beschouwd, zodat het overgaat op opvolgers van de 
praescribent. Het verweermiddel krijgt zo zakelijke werking, niet alleen de 
praescribent maar ook zijn opvolgers kunnen het gebruiken. Door het 
verweermiddel als een bevoegdheid te beschouwen die op opvolgers overgaat 
wordt het zekerheidsrecht procesrechtelijk buiten spel gezet.  
 
Ook wanneer het zekerheidsrecht wel teniet zou gaan als gevolg van 
praescriptio zou geen sprake zijn van verkrijgende verjaring, maar van 
bevrijdende verjaring. De bevrijdende verjaring van de actio Serviana zou dan 
sterke werking hebben: niet alleen de rechtsvordering, maar ook het 
zekerheidsrecht gaan teniet. Hier is geen sprake van verkrijgende verjaring 
omdat de bezitter geen recht verkrijgt: de tijd werkt niet positief, maar 
negatief.109 Maakt het veel uit aan te nemen dat een zekerheidsrecht teniet gaat 
of dat de rechtsvordering verlamd wordt en het zekerheidsrecht blijft bestaan? 
Het resultaat lijkt hetzelfde. In het eerste geval gaat het zekerheidsrecht 
materieel teniet, in het tweede geval formeel. In beide gevallen lijkt het 
zekerheidsrecht geen rol meer te spelen. Toch houdt het zekerheidsrecht een 
reden van bestaan wanneer de praescriptio als bevrijdende verjaring wordt 
beschouwd. Een voorbeeld:  
 

A vestigt hypotheek op zijn ring ten behoeve van B tot zekerheid 
van terugbetaling van een lening. A lost de lening niet af zodat B 
gerechtigd is de ring van A op te eisen door de actio Serviana in te 
stellen. C koopt de ring van A zonder te weten van het 
zekerheidsrecht. C en zijn opvolgers kunnen B’s rechtsvordering 
met een beroep op de praescriptio longi temporis na tien (of 
twintig) jaar afweren. Wat echter als D de ring, nadat de 
praescriptio longi temporis voltooid is, van C of een van zijn 
opvolgers steelt?  

 
Wanneer aangenomen wordt dat het zekerheidsrecht als gevolg van de 
praescriptio longi temporis teniet gaat zou B niet tegen D op kunnen treden. Dat 
is zoals hierboven is betoogd onjuist. De praescriptio longi temporis is - anders 
dan bij ‘eigendom’ - bij zekerheidsrechten steeds bevrijdende verjaring 
gebleven. De praescriptio longi temporis voor zekerheidsrechten is te 
beschouwen als bevrijdende verjaring met zwakke werking. De praescriptio 
beïnvloedt immers slechts de rechtsvordering en niet het onderliggende recht. 
Die rechtsvordering wordt verlamd door een exceptie die de praescribent en 
diens opvolgers onder bijzondere titel ten goede komt. Omdat D geen opvolger 

                                                        
109  Vgl. het hiervoor weergegeven citaat van Thibaut, nr 21. 



BEZIT TE KWADER TROUW, VERKRIJGENDE EN BEVRIJDENDE VERJARING 

54 

onder bijzondere titel van C is kan B als zekerheidsgerechtigde de zaak van D 
opeisen. 
De bescherming die de praescriptio bij zekerheidsrechten bood laat zich goed 
vergelijken met de bescherming die de praetor de usucapiens a domino bood. 
Wij zagen dat de usucapiens a domino zijn zaak met de actio Publiciana kon 
opeisen. Als de usucapiens de actio Publiciana tegen de eigenaar instelde wierp 
die eigenaar de exceptio iusti dominii op. Deze exceptie kon de usucapiens 
ontkrachten middels de replicatio rei venditae et traditae. Stelde - omgekeerd - 
de eigenaar de revindicatie in tegen de usucapiens a domino, dan kon de 
usucapiens deze afweren met de exceptio rei venditae et traditae. Uit D. 
21,3,3,pr,1 blijkt dat de exceptio rei venditae et traditae overging op opvolgers 
onder bijzondere titel van de usucapiens a domino. Hetzelfde zal gegolden 
hebben voor de replicatio rei venditae et traditae.110 Zo werd de usucapiens a 
domino op procesrechtelijke wijze in de positie van eigenaar gebracht. Het 
verschil tussen de praescriptio bij zekerheidsrechten en de usucapio a domino is 
erin gelegen dat de usucapiens a domino eigenaar van de zaak wordt wanneer 
hij de usucapio voltooit. De praescriptio bij zekerheidsrechten is steeds louter 
een procesrechtelijke rol blijven spelen.  
 
27  Erfdienstbaarheden en verkrijgende verjaring: longa possessio 

of diuturnus usus  
 
Erfdienstbaarheden konden, zoals wij zagen, niet door usucapio worden 
verkregen omdat van erfdienstbaarheden geen bezit mogelijk was.111 Bij 
erfdienstbaarheden heeft zich uiteindelijk een variant van bezit ontwikkeld die 
de weg heeft geopend naar bezitsbescherming en verkrijgende verjaring. Deze 
vorm van bezit wordt wel quasi-possessio, Rechtsbesitz of Servitutenbesitz 
genoemd om hem te onderscheiden van het klassieke Sachbesitz.112 Eén van de 
verschillen tussen het bezit van een zaak en het quasi-bezit van een 
erfdienstbaarheid bestaat erin dat het taalkundig gezien onjuist is te spreken van 
het quasi-bezit van een erfdienstbaarheid. Omdat een erfdienstbaarheid geen 
lichamelijke zaak is, impliceert deze zegswijze dat het quasi-bezit van een 
erfdienstbaarheid alleen mogelijk is wanneer de erfdienstbaarheid bestaat. Dat is 
onjuist. Savigny wijst er daarom op dat het quasi-bezit een oneigenlijke 
uitdrukking is, en dat het strikt genomen onjuist is te spreken van het quasi-bezit 
van een erfdienstbaarheid.113 In de literatuur stapt men over dit leerstellige 

                                                        
110  Vgl. hierover uitgebreid G.H. Potjewijd, Beschikkingsbevoegdheid, bekrachtiging, 

p. 32 e.v. en hierboven nr 17. 
111  Zie hierboven nr 17. 
112  Zie H. Dernburg, Pandekten, p. 448. 
113  F.C. Savigny, Das Recht des Besitzes, p. 191-193. 
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bezwaar heen en spreekt men van het quasi-bezit van een erfdienstbaarheid. 
Deze gewoonte wordt hier gevolgd. 
Het waren niet zozeer theoretische als wel praktische overwegingen die de 
praetor ertoe brachten degene die een erfdienstbaarheid uitoefende evenals de 
bezitter van een lichamelijke zaak te beschermen. Deze ontwikkeling is 
waarschijnlijk begonnen bij de bescherming die de vruchtgebruiker werd 
geboden.114 Het recht van vruchtgebruik (usus fructus) werd door de Romeinen 
beschouwd als een dienstbaarheid, niet als een erfdienstbaarheid maar als een 
persoonlijke dienstbaarheid. Deze persoonlijke dienstbaarheid werd omschreven 
als het recht om andermans zaak te gebruiken en van die zaak de vruchten te 
trekken.115 Wanneer bijvoorbeeld A zijn boomgaard in vruchtgebruik gaf aan B, 
kon B wanneer hij in het gebruik van de boomgaard door C werd gestoord, niet 
tegen C optreden omdat B geen bezitter was.116 De feitelijke handelingen die 
een bezitter en een vruchtgebruiker van een boomgaard verrichten, verschillen 
echter nauwelijks. Beiden plukken de vruchten, gebruiken de zaak.117 Het is dan 
ook logisch dat de praetor de vruchtgebruiker uit nutsoverwegingen (utilia) als 
quasi-possessor toeliet tot de bezitsbeschermende interdictenprocedures.118 
Langzamerhand ontwikkelden zich ook voor enkele erfdienstbaarheden waarvan 
de uitoefening bestond in het feitelijk gebruik van andermans zaak bijzondere 
interdictenprocedures. De reden hiervan is, net als bij het vruchtgebruik, dat het 
gebruik van een erf, ook wanneer dit gebruik niet als bezit van dat erf kan 
worden beschouwd, als feitelijke toestand bescherming verdient. Om deze 
bescherming te kunnen bieden was voor wat betreft lichamelijke zaken bezit een 
vereiste en daarom ontwikkelde zich de gedachte dat men ook ‘bezitter’ van een 
erfdienstbaarheid kon zijn. Deze gedachte wordt bevestigd door de volgende 
Digestentekst van Iavolenus: 
 

Wanneer een recht van weg of een andere erfdienstbaarheid op 
een perceel grond wordt gekocht, moet, zo meent Labeo, steeds 
een garantie gegeven worden dat door u niets gedaan zal worden 
waardoor de koper dat recht niet kan uitoefenen, aangezien van 
een dergelijk recht geen vrije bezitsverschaffing mogelijk is. Ik 

                                                        
114  Uitgebreid F.C. Savigny, Das Rechts des Besitzes, par. 12 en 45; Zie ook J.C. van 

Oven, Leerboek, p. 161. 
115  Zie voor een definitie D. 7,1,1. 
116  D. 41. 41,2,52,1. De vruchtgebruiker was volgens H. Dernburg, Pfandrecht II, p. 65 

noot 9, geen bezitter omdat zijn gebruiksbevoegdheid geen exclusieve was.  
117  Het verschil tussen de vruchtgebruiker en de eigenaar lag niet zo zeer in het 

handelen als wel in de bevoegdheden. De vruchtgebruiker was verplicht de zaak in 
stand te houden, hij diende de zaak te onderhouden. Tot het aanbrengen van 
veranderingen van wezenlijke aard was hij niet bevoegd, evenmin had de 
vruchtgebruiker bijvoorbeeld het recht de zaak te vernietigen.  

118  Zie met verwijzingen, H. Dernburg, Pandekten, p. 448 noot 2 en p. 637 noot 2 en 3. 
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ben echter van mening dat de uitoefening van een dergelijk recht 
als bezitsverschaffing beschouwd dient te worden en dat is ook de 
reden waarom er interdicten analoog aan de bezitsinterdicten in 
het leven geroepen zijn.119  

 
Het Romeinse recht kende onder andere een interdict dat was toegesneden op 
degene die bezitter was van een recht van overpad,120 op degene die bezitter was 
van het recht water over andermans erf te leiden 121 en op degene die bezitter 
was van het recht een rioolbuis over andermans erf te leiden.122 De eisen die aan 
de quasi-bezitter van een erfdienstbaarheid worden gesteld, komen overeen met 
de eisen die aan de bezitter van een zaak worden gesteld. Net als de bezitter van 
een zaak zal de quasi-bezitter de erfdienstbaarheid moeten uitoefenen (corpus 
vereiste)123 voor zichzelf (animus vereiste).124 Niet iedere quasi-possessor van 
een erfdienstbaarheid kon gebruik maken van deze bijzondere 
interdictenprocedures. Net als in de interdictenprocedure die aangespannen werd 
wanneer de bezitter van een zaak in zijn bezit werd gestoord,125 moest het quasi-
bezit van de erfdienstbaarheid nec vi nec clam nec precario zijn uitgeoefend.126 
Wanneer de quasi-bezitter in het geheim, door middel van geweld of op grond 
van toestemming door de tuin van zijn buurman liep, bestond er geen reden dit 
feitelijke gebruik te beschermen. Verder gaf de praetor de gewenste 
bescherming van het gebruik niet zo maar. Zoals de bezitter van een roerende 
zaak moest bewijzen dat hij en niet zijn tegenstander de litigieuze zaak in het 
jaar direct voorafgaand aan het proces het langst had bezeten,127 moest de quasi-
possessor van de erfdienstbaarheid het recht van overpad minimaal 30 dagen 
hebben uitgeoefend,128 het recht van aquaduct één maal in het afgelopen jaar.129  
 

                                                        
119  D.8,1,20 Quotiens via aut aliquid ius fundi emeretur, cavendum putat esse labeo 

per te non fieri, quo minus eo iure uti possit, quia nulla eiusmodi iuris vacua 
traditio esset. ego puto usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse 
ideoque et interdicta veluti possessoria constituta sunt.  

120  Zie D. 43,19. 
121  Zie D.43,20. 
122  Zie D. 43,23. 
123  De invulling van het corpus-vereiste verschilde al naar gelang de aard van de 

erfdienstbaarheid. Uitgebreid hierover, G. Bossert, Das Wesen des 
Servitutenbesitzes nach römischem Recht, Freiburg 1883.  

124  D. 43, 19, 7. Over de uitleg van het animus-vereiste bestaat onder de pandektisten 
onduidelijkheid, vgl. daarover hieronder in nr 152. 

125  Zie bijvoorbeeld D. 43,17,1,9. 
126  Voor het interdict van overpad: D. 43,20,1pr, voor het interdict van aquaduct:        

D. 43,19,1pr.  
127  Zie bijvoorbeeld, D. 50,16,156. 
128  D. 43,19,1,2. 
129  D. 43,20,1,22. Bovendien gold hier nog dat de uitoefening te goeder trouw moest 

zijn geschied. 
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Nu het quasi-bezit van erfdienstbaarheden mogelijk was, werd ook de 
verkrijgende verjaring mogelijk. Verkrijging door usucapio bleef onmogelijk, 
omdat voor usucapio possessio en geen quasi possessio vereist was.130 
Verkrijgende verjaring bleek echter onontbeerlijk omdat het bewijs van het 
bestaan van een erfdienstbaarheid anders onmogelijk was wanneer de akte van 
de overeenkomst van vestiging van de erfdienstbaarheid zoek was geraakt. 
Degene die gerechtigd was tot een erfdienstbaarheid moest het bestaan van de 
erfdienstbaarheid bewijzen. Er ontstond een verkrijgende verjaring die in de 
Digesten longa possessio of diuturnus usus wordt genoemd: 
 

Indien iemand door langdurig gebruik en door langdurig 
oneigenlijk bezit een recht van waterleiding heeft verkregen, is het 
voor hem niet nodig de rechtstitel te bewijzen op grond waarvan 
zijn servituut van waterleiding gevestigd is, bijv. krachtens legaat 
of op een andere wijze. Maar hij heeft een aangepaste actie om aan 
te tonen dat hij voor een aantal jaren noch door geweld noch 
heimelijk noch ter bede het gebruiksrecht heeft bezeten.131  
 

Vereist was quasi possessio nec vitiosa. Voor wat betreft de termijnen golden de 
termijnen van de praescriptio longi temporis:  
 

Want wij vinden het passender de woonplaats niet alleen tot een 
stad te beperken, maar ook tot de provincie uit te breiden. En 
wanneer dus beiden in dezelfde provincie wonen, dan moet de 
zaak  als één in de buurt worden beschouwd en de eiser door de 
verjaring van tien jaren worden uitgesloten. (..) Hebben partijen 
niet in dezelfde provincie hun woonplaats, maar de ene partij in de 
ene en de andere partij in de andere provincie, dan moet de zaak 
tussen hen als één op afstand worden beschouwd en de 
twintigjarige termijn plaatsvinden. (..) Op grond waarvan het 
voorgaande ook bij zulke rechten in acht moeten worden 
genomen, die niet met de grond samenhangen, maar onlichamelijk 
zijn, die alleen begripsmatig bestaan, zoals vruchtgebruik en alle 
overige dienstbaarheden.132 

                                                        
130  Zie bijvoorbeeld D. 41,3,10,1. 
131  D. 8,5,10pr Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae ducendae 

nactus sit, non est ei necesse docere de iure, quo aqua constituta est, veluti ex 
legato vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot 
usum se non vi non clam non precario possedisse. Zie verder D. 43,19,5,3, D. 
39.3.1, D. 8.2.28. 

132  CJ 7,33,12,4  (...) hoc etenim nobis magis eligendum videtur, ut non civitate 
concludatur domicilium, sed magis provincia, et si uterque domicilium in eadem 
habet provincia, causam inter praesentes esse videri et decennio agentem excludi. 
(...) Sin autem non in eadem provincia uterque domicilium habeat, sed alter in alia, 
alius in altera, tunc ut inter absentes causam disceptari et locum esse viginti 
annorum exceptioni. (...) Eodem observando et si res non soli sint, sed incorporalis, 
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De suggestie is wel gewekt dat de figuur van de diuturnus usus of longa 
possessio geen verkrijgende verjaring is, maar een bewijsrechtelijk vermoeden 
levert. Degene die een erfdienstbaarheid gedurende tien of twintig in quasi-bezit 
heeft gehad is in deze zienswijze ontslagen van het bewijs van vestiging. Het 
staat degene wiens erf gebruikt is dan vrij te bewijzen dat de erfdienstbaarheid 
in werkelijkheid niet bestaat.133 Bewijsproblemen vormden wellicht de 
aanleiding voor de ontwikkeling van wat in de Digesten diuturnus usus of longa 
possessio wordt genoemd. De diuturnus usus of longa possessio levert geen 
weerlegbaar bewijsvermoeden op. Zij leidt blijkens de volgende Digestentekst 
tot het ontstaan van een erfdienstbaarheid. Paulus merkt op dat een open afvoer 
in de eetkamer niet door tijdsverloop uit kan groeien tot een erfdienstbaarheid 
om water over andermans erf af te voeren:  
 

Naar de heersende leer vormt een open afvoer onderin de muur 
van een kamer of eetvertrek, die daar is aangebracht om de stenen 
vloer te kunnen schoonspoelen, niet een recht van goot en wordt 
dit evenmin door tijdsverloop verkregen.134  
 

28 Praescriptio longi temporis en erfdienstbaarheden? 
 
Praescriptio longi temporis beschermt de bona fide bezitter na tien of twintig 
jaar tegen eventueel op de zaak rustende zekerheidsrechten. De bona fide 
bezitter en diens opvolgers onder bijzondere titel kunnen de rechtsvordering 
waarmee de zekerheidsgerechtigde de zaak kan opeisen, de actio Serviana, 
afweren met een verweermiddel. De bescherming die de praescriptio longi 
temporis voor wat betreft zekerheidsrechten biedt, is voor wat betreft 
erfdienstbaarheden overbodig. Erfdienstbaarheden bleven weliswaar net als 
zekerheidsrechten in stand wanneer het erf door usucapio werd verkregen.135 
Toch hoefde de eigenaar zich geen zorgen te maken over erfdienstbaarheden die 
weliswaar lange tijd niet uitgeoefend waren, maar desondanks op het erf blijven 
rusten. Erfdienstbaarheden gingen als gevolg van non usus teniet wanneer zij 

                                                                                                                                  
quae in iure consistunt, veluti usus fructus et ceterae servitutes. Vgl. verder           
CJ 3,34,2. 

133  M.L. Hedemann, Über den Erwerb und Schutz der Servituten nach römischen 
Recht, Berlijn 1864, p. 13 e.v. 

134  D. 8.2.28 Foramen in imo pariete conclavis vel triclinii, quod esset proluendi 
pavimenti causa, id neque flumen esse neque tempore adquiri placuit. H. Dernburg, 
Pandekten, p. 622, noot 4.  

135  Het voortbestaan van zakelijke rechten vindt zijn verklaring in het feit dat zakelijke 
rechten op de zaak rusten. Eigendomsverkrijging van het erf deert daarom de 
beperkte rechten niet: de zaak blijft bestaan. Kort en bondig A. Randa, Das 
Eigenthumsrecht nach Ősterreichischem Rechte, I Hälfte, Leipzig 1884, p. 246, 
noot 18: ‘Das die iura in re fortdauern, erklärt sich aus der Unmittelbarkeit des 
dinglichen Rechts an der Sache.’  
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gedurende twee jaar niet waren uitgeoefend. De figuur van non usus maakte de 
bescherming die de praescriptio longi temporis tegen de actio Serviana biedt 
voor wat betreft de rechtsvordering waarmee de gerechtigde tot een 
erfdienstbaarheid uitoefening van zijn recht kan afdwingen, de actio 
confessoria, overbodig. 
 
Aan de korte termijn van twee jaar is de herkomst van de figuur van de non usus 
te herkennen. Voor eigendomsverkrijging van onroerende zaken op grond van 
de usus auctoritas regel gold een termijn van twee jaar. Omdat 
erfdienstbaarheden op onroerende zaken rusten, gold voor non usus ook een 
termijn van twee jaar.  Non usus is het spiegelbeeld van de usus auctoritas regel. 
De Lex Scribonia verbood verkrijging van een erfdienstbaarheid langs de weg 
van de voorloper van de usucapio. De regeling van de non usus bleef wel 
bestaan. De Lex Scribonia schafte alleen het ontstaan van erfdienstbaarheden 
door verjaring af: 
 

D.41,3,7,28 De meest juiste zienswijze is dat vrijdom van 
erfdienstbaarheden door verjaring verkregen kan worden. De Lex 
Scribonia heeft namelijk alleen die verjaring opgeheven die een 
erfdienstbaarheid pleegt te vestigen, maar niet tevens die welke 
vrijdom daarvan bewerkstelligt doordat de erfdienstbaarheid 
tenietgedaan is. Indien ik derhalve, terwijl ik u een 
erfdienstbaarheid verschuldigd was - bijv. dat het mij niet was 
toegestaan hoger te bouwen - gedurende de wettelijk vastgestelde 
termijn een te hoog gebouw heb gehad, zal de erfdienstbaarheid 
teniet zijn gedaan.136  
 

De werking van de non usus verschilde al naar gelang het type 
erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheden die de gerechtigde de bevoegdheid geven 
iets te doen gaan teniet wanneer de gerechtigde van deze bevoegdheid 
gedurende twee jaar geen gebruik maakt. Een recht van overpad gaat 
bijvoorbeeld teniet wanneer er gedurende twee jaar geen gebruik van het pad 
wordt gemaakt. Voor erfdienstbaarheden die ertoe strekken dat een ander iets 
niet mag doen geldt als vanzelf een ander regime. Een erfdienstbaarheid die 
ertoe sterkt dat een ander iets niet doet, bestaat - bezien vanuit de gerechtigde tot 
een dergelijk servituut - uit de mogelijkheid die ander bepaald gedrag te 
verbieden. Wanneer op B’s erf een erfdienstbaarheid rust niet hoger te bouwen 

                                                        
136  Libertatem servitutium usucapi posse verius est, quia eam usucapionem sustulit lex 

scribonia, quae servitutem constituebat, non etiam eam, quae libertatem praestat 
sublata servitute. itaque si, cum tibi servitutem deberem, ne mihi puta liceret altius 
aedificare, et per statutum tempus altius aedificatum habuero, sublata erit servitus. 
De Lex Scribonia verbood verkrijging van een erfdienstbaarheid langs de weg van 
de voorloper van de usucapio, de usus auctoritas regel. Daarover hiervoor nr 11. 
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dan vier meter ten gunste van A’s erf, dan kan A afbraak vorderen, zo gauw als 
een bouwsel van B de vier meter overtreft. Pas vanaf het ogenblik dat B boven 
de vier meter bouwt is te zeggen dat A geen gebruik maakt van zijn 
erfdienstbaarheid. Pas vanaf het ogenblik dat B boven de vier meter bouwt is 
sprake van non usus door A. De termijn van non usus begint bij 
erfdienstbaarheden die strekken tot een niet-doen daarom te lopen vanaf het 
ogenblik dat er een met de uitoefening van die erfdienstbaarheid strijdige 
toestand is ontstaan:     
 

Deze dienstbaarheden gaan net zo als die op landelijke percelen 
grond door niet-uitoefening gedurende een bepaalde periode 
teniet, zij het met dit verschil, dat ze niet onder alle 
omstandigheden tenietgaan door niet-uitoefening, maar alleen dan 
als de buurman tegelijkertijd door verjaring vrijdom verkrijgt. 
Indien bijv. uw huis aan het mijne dienstbaar is, in die zin dat het 
niet hoger gebouwd mag worden om te voorkomen dat de 
lichtinval van mijn huis belemmerd wordt, en ik gedurende de 
wettelijk vastgestelde termijn mijn vensters geblindeerd of 
dichtgespijkerd zou hebben, verlies ik mijn recht alleen als u in die 
periode uw huis hoger hebt opgebouwd. Anders, als u geen 
verandering hebt aangebracht, behoud ik de erfdienstbaarheid. 
Evenzo verlies ik, als uw huis onderworpen is aan een servituut 
van inbalking en ik de desbetreffende balk weggenomen heb, 
alleen dan mijn recht, als u het gat waaruit de balk is 
weggenomen, hebt dichtgemaakt en het gedurende de wettelijk 
vastgelegde termijn in die toestand gehouden hebt. Anders, als u 
geen verandering hebt aangebracht, blijft het intact.137     

 
Wanneer de met de uitoefening van de erfdienstbaarheid strijdige toestand 
ontstaan is als gevolg van toestemming van de gerechtigde tot de 
erfdienstbaarheid begint de tweejarige termijn niet te lopen. Een voorbeeld: Op 
het erf van B rust een erfdienstbaarheid die eruit bestaat dat hij niet hoger dan 
vier meter mag bouwen zodat A uitzicht houdt op het nabijgelegen woud. 
Wanneer B A toestemming vraagt om een schuur te bouwen die hoger dan vier 

                                                        
137  D. 8,2,6 Haec autem iura similiter ut rusticorum quoque praediorum certo tempore 

non utendo pereunt: nisi quod haec dissimilitudo est, quod non omnimodo pereunt 
non utendo, sed ita, si vicinus simul libertatem usucapiat. veluti si aedes tuae 
aedibus meis serviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum aedium officiatur, 
et ego per statutum tempus fenestras meas praefixas habuero vel obstruxero, ita 
demum ius meum amitto, si tu per hoc tempus aedes tuas altius sublatas habueris: 
alioquin si nihil novi feceris, retineo servitutem. item si tigni immissi aedes tuae 
servitutem debent et ego exemero tignum, ita demum amitto ius meum, si tu 
foramen, unde exemptum est tignum, obturaveris et per constitutum tempus ita 
habueris: alioquin si nihil novi feceris integrum ius suum permanent. Zie ook        
D. 8,6,32pr. 
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meter is en A deze verleent, wordt door beide partijen rekening gehouden met de 
erfdienstbaarheid. De tweejarige termijn begint dan niet te lopen. Uit D. 8,4,17 
blijkt dat de reden hiervoor erin gelegen is dat A het quasi bezit van zijn 
erfdienstbaarheid niet kwijtraakt wanneer hij B toestemming geeft hoger dan 
vier meter te bouwen: 
 

(…) Maar als iemand die met een erfdienstbaarheid te uwen 
gunste belast was, op zijn eigen grond met uw vrijelijk in te 
trekken toestemming een tuinmuur heeft opgetrokken, zal er door 
hem geen vrijdom van servituut verworven worden en zal er met 
succes tegen hem geprocedeerd worden met het interdict ‘Omdat 
gij ter bede bezit (…).138 

 
De tweejarige termijn begint te lopen wanneer de gerechtigde tot de 
erfdienstbaarheid het quasi bezit van die erfdienstbaarheid verloren is. Wanneer 
de tot de erfdienstbaarheid gerechtigde toestemming verleent tot het in het leven 
roepen van de strijdige toestand begint de tweejarige termijn niet te lopen. De tot 
de erfdienstbaarheid gerechtigde kan dan niet met een op handhaving van het 
servituut toegesneden interdictenprocedure tegen de stoornis optreden, omdat hij 
het bezit van de erfdienstbaarheid heeft behouden. De termijn van twee jaar 
begint pas te lopen wanneer de tot een erfdienstbaarheid gerechtigde het bezit 
van de erfdienstbaarheid verliest. Het bezit van een erfdienstbaarheid gaat 
verloren wanneer de uitoefening van de erfdienstbaarheid blijvend onmogelijk 
wordt.139 Of die toestand door middel van geweld of heimelijk is verkregen doet 
niet ter zake.140 In de teksten over dergelijke gevallen wordt het tenietgaan van 
erfdienstbaarheden die strekken tot een niet doen usucapio libertatis 
(verkrijgende verjaring van vrijdom, verkrijgende verjaring van 
onbezwaardheid) genoemd. Deze benaming kan de indruk wekken dat het hier 
verkrijgende verjaring betreft. De verkrijging zou er dan in bestaan dat de 
eigenaar van het dienende erf voortaan eigenaar is van een onbezwaard erf. Die 
indruk is onjuist. Het tenietgaan van een erfdienstbaarheid die strekt tot een niet-
doen door usucapio libertatis geeft sterke werking aan de bevrijdende verjaring 

                                                        
138  D. 8,4,17 Si precario vicinus in tuo maceriam duxerit, interdicto “quod precario 

habet" agi non poterit, nec maceria posita donatio servitutis perfecta intellegitur, 
nec utiliter intendetur ius sibi esse invito te aedificatum habere, cum aedificium soli 
condicionem secutum inutilem faciat intentionem. ceterum si in suo maceriam 
precario, qui servitutem tibi debuit, duxerit, neque libertas usucapietur et interdicto 
"quod precario habet" utiliter cum eo agetur. D. 8,6,32pr geeft een soortgelijk 
geval. 

139  B. Windscheid, Pandektenrecht, par 163 noot 11-13; G. Bossert, Das Wesen des 
Servitutenbesitzes nach römischem Recht, Freiburg 1883, p. 36 e.v.  

140  H. Dernburg, Pandekten, p. 629; A. Brinz, Lehrbuch der Pandekten, 2e druk, 
Erlangen 1873, p. 796. 
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van de rechtsvordering waarmee de gerechtigde tot een dergelijke 
erfdienstbaarheid uitoefening van zijn recht mogelijk maakt: de actio 
confessoria. Wanneer de gerechtigde tot een dergelijke erfdienstbaarheid de 
actio confessoria in kan stellen omdat er een met de uitoefening van zijn recht 
strijdige toestand is ontstaan, deze mogelijkheid gedurende twee jaar onbenut 
laat, raakt hij niet alleen zijn rechtsvordering, maar ook zijn recht kwijt.141 De 
rechtvaardiging voor dit verlies is gelegen in zijn nalatigheid: door te berusten in 
een met de uitoefening van zijn recht strijdige toestand is zijn verlies van recht 
gerechtvaardigd.  
 
De usucapio libertatis laat zich op dit punt vergelijken met de rol die de 
praescriptio longi temporis voor wat betreft zekerheidsrechten speelt. De 
zekerheidsgerechtigde die de actio Serviana kan instellen maar dit niet doet 
loopt een risico, net als de gerechtigde tot een erfdienstbaarheid die strekt tot een 
niet-doen die de actio confessoria kan instellen. Het risico dat de 
zekerheidsgerechtigde loopt is iets minder groot dan het risico dat de 
gerechtigde tot een erfdienstbaarheid die strekt tot een niet doen loopt. De 
gerechtigde tot een erfdienstbaarheid die strekt tot een niet doen die nalaat de 
actio confessoria in te stellen raakt na twee jaar niet alleen zijn rechtsvordering 
kwijt, maar ook zijn recht. De zekerheidsgerechtigde die nalaat de actio 
Serviana in te stellen, loopt het risico dat zijn rechtsvordering verlamd wordt 
door een exceptie. Het enkele feit dat de zekerheidsgerechtigde de actio 
Serviana had kunnen instellen is, zoals wij zagen, niet voldoende voor het 
ontstaan van het verweermiddel. Daarvoor was bona fide bezit vereist. De 
rechtvaardiging van de praescriptio longi temporis voor wat betreft 
zekerheidsrechten ligt slechts gedeeltelijk in het stilzitten van de gerechtigde. 
Naast diens stilzitten is bona fide bezit nodig. De figuur van de usucapio 
libertatis is een zuiverder vorm van bevrijdende verjaring dan de praescriptio 
longi temporis. Berusting door de gerechtigde tot de erfdienstbaarheid is de 
énige rechtvaardiging van het verlies van recht dat de usucapio libertatis voor 
hem betekent. De met de uitoefening van zijn recht strijdige toestand hoeft 
bijvoorbeeld niet te goeder trouw ontstaan te zijn. Een voorbeeld: B trekt willens 
en wetens in strijd met een erfdienstbaarheid van uitzicht een muur op die A het 
uitzicht op de baai ontneemt. Als A twee jaar lang nalaat op te treden tegen deze 
toestand, raakt hij zijn erfdienstbaarheid kwijt.   
 

                                                        
141  H. Dernburg, Pandekten, p. 629: ‘Denn in der Grund handelt es sich um Untergang 

der Servitut durch Nichtgebrauch, welcher hier nur die besondere Form der 
Duldung der Ersitzung des entgegengesetzten Zustandes haben muss.’ (cursivering 
toegevoegd). 
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Het tenietgaan door non usus van een erfdienstbaarheid die bestaat uit een doen 
gaat een stap verder dan usucapio libertatis en de praescriptio longi temporis 
voor wat betreft zekerheidsrechten. Een erfdienstbaarheid die bestaat uit een 
doen, zoals een recht van overpad, gaat ook teniet wanneer de mogelijkheid de 
erfdienstbaarheid uit te oefenen steeds bestond. Degene die een hem toekomend 
recht van overpad twee jaar ongebruikt laat, verliest dit recht. Het doet niet ter 
zake of hij gedurende die twee jaar gebruik van het pad kon maken of niet. Ook 
wanneer het pad steeds openlijk toegankelijk was, gaat de erfdienstbaarheid na 
twee jaar door non usus teniet. Als gevolg van deze strenge regel wordt de 
gerechtigde tot een erfdienstbaarheid als het ware verplicht om ten minste één 
maal gedurende iedere twee jaar gebruik van zijn recht te maken. Doet hij dit 
niet, dan raakt hij zijn recht kwijt. Deze nalatigheid is minder groot dan de 
nalatigheid die de (gedeeltelijke) rechtvaardiging vormt van het tenietgaan van 
een erfdienstbaarheid door usucapio libertatis of van de verlamming van de 
actio Serviana als gevolg van de praescriptio longi temporis. In die gevallen kan 
de gerechtigde er een verwijt van worden gemaakt dat hij nalaat de uitoefening 
van zijn recht mogelijk te maken door een rechtsvordering in te stellen. 
Erfdienstbaarheden die strekken tot een doen gaan ook teniet als uitoefening van 
de erfdienstbaarheid steeds mogelijk was, en de enige nalatigheid eruit bestond 
dat de erfdienstbaarheid niet is uitgeoefend. Deze beperkte nalatigheid vormde 
de rechtvaardiging van dit verlies dat modern gezegd te beschouwen is als 
bevrijdende verjaring met sterke werking. Het tijdsverloop werkt hier negatief, 
de tijd ontneemt de gerechtigde tot de erfdienstbaarheid zijn recht, en daarmee 
ook de rechtsvordering waarmee hij uitoefening van dat recht kan afdwingen.  
 
29 Praescriptio longissimi temporis  
 
Bij de hierboven beschreven verjaringsinstituten heeft zich nog de praescriptio 
longissimi temporis gevoegd. Over deze figuur is betrekkelijk weinig bekend. 
Uit een terloopse verwijzing in CJ. 7.39.2 wordt duidelijk dat zij is ingevoerd 
door keizer Constantijn:             
     

Eigenaren van stukken grond worden slecht behandeld als aan 
degenen die houden een zo groot voorrecht wordt verleend dat het 
na de termijn van veertig jaar, niet meer geoorloofd zou zijn hen 
met een proces lastig te vallen, omdat een wet van keizer 
Constantinus bepaalt dat bij diegenen die veeleer voor zichzelf dan 
voor een ander hebben bezeten, het begin van hun bezit niet wordt 
onderzocht; het is evenwel niet passend diegenen ‘bezitters’ te 
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noemen die een zaak zo onder zich houden dat zij wegens dit 
houden de gebruikelijke pachtsom betalen. 142    

 
Het rechtsgevolg van de praescriptio longissmi temporis is onduidelijk. Uit 
bovenstaande Codextekst lijkt te volgen dat het rechtsgevolg van de praescriptio 
longissmi temporis bestaat in een verweermiddel waarmee de bezitter de 
revindicatie afweert.143 Grondeigenaren worden er in de tekst voor 
gewaarschuwd dat zij de mogelijkheid een proces aan te spannen (het instellen 
van de revindicatie) kunnen verliezen wanneer zij veertig jaar laten verstrijken 
nadat de houder van de grond zich in het bezit van de grond heeft gesteld. Bij 
bezitsverkrijging door een houder geldt ter bescherming van de eigenaar de 
regel dat een houder zich niet eenzijdig tot bezitter van een zaak kan maken. 
Daarvoor is een tegenspraak van het recht van de bezitter nodig. Uit de tekst 
volgt dat een pachter in ieder geval de betaling van de pachtsom moet staken. 
Dat de pachter die het recht van de verpachter tegenspreekt en de betaling van 
de pachtsom staakt niet te goeder trouw is, doet voor de praescriptio longissmi 
temporis blijkens de tekst niet ter zake. Anders dan bij de praescriptio longi 
temporis wordt de juistheid van bezitsverkrijging (iustum initium) bij de 
praescriptio longissimi temporis niet onderzocht. Modern gezegd zou de 
praescriptio longissimi temporis bevrijdende verjaring zijn waarvan het 
rechtsgevolg bestaat uit een verweermiddel tegen de revindicatie. Een dergelijk 
verweermiddel werd zoals wij zagen beschouwd als een bevoegdheid die 
overging op opvolgers onder bijzondere titel.144 De praescriptio longissimi 
temporis verlamt de revindicatie van de eigenaar. De eigenaar kan het bezit van 
zijn zaak alleen opeisen wanneer de praescribent het bezit van zijn zaak buiten 
zijn wil verliest. De eigenaar kan het bezit van zijn zaak dus alleen opeisen van 
degene die zich door inbezitneming in het bezit van de zaak stelde.145 Het 
rechtsgevolg van de praescriptio longissimi temporis lijkt te bestaan uit een 
verweermiddel. Wanneer de bezitter die de praescriptio longissmi temporis had 
volgemaakt het bezit van de zaak verloor, stond hem blijkens de Codextekst 

                                                        
142  Male agitur cum dominis praediorum, si tanta precario possidentibus praerogativa 

defertur, ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet ratione decursa 
inquietare non liceat, cum lex Constantiniana iubeat ab his possessionis initium non 
requiri, qui sibi potius quam alteri possederunt, eos autem possessores non 
convenit appellari, qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare 
mercedem. 

143  In deze zin P.F. Girard, Manuel, p. 325-326; W.J. Zwalve, Tekst en uitleg, p. 89; 
H.J. Wieling, Nuda Propietas, p. 2521. 

144  Vgl. hierboven over over de precieze werking van de praescriptio longi temporis 
voor zekerheidsrechten, nr 25. Voor de exceptio rei traditae et venditae gold 
hetzelfde, zie nr 17. 

145  P.F. Girard, Manuel, p. 326; G. Demelius, Untersuchungen aus dem römischen 
Civilrechte, Weimar 1856, p. 82. 
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geen rechtsvordering ten dienste waarmee hij het bezit van de zaak kon opeisen. 
De praescriptio longissmi temporis is, zo bezien, een ‘zuivere vorm van 
bevrijdende verjaring.’146   
 
Deze zienswijze lijkt in strijd met het vervolg van de Codextekst. De eigenaar 
wordt er in het vervolg voor gewaarschuwd dat de pachter zich het 
eigendomsrecht kan toeëigenen, ius sibi proprietatis usurpet.147 Uit deze 
zegswijze zou blijken dat de praescriptio longissmi temporis niet alleen een 
verweermiddel geeft tegen de revindicatie, maar dat de praescribent eigenaar 
van de door hem bezeten zaak wordt. Praescriptio longissimi temporis zou geen 
negatief werkend leerstuk zijn, geen bevrijdende verjaring, maar een positief 
werkend leerstuk, verkrijgende verjaring.148 Het is onwaarschijnlijk dat de 
praescriptio longissmi temporis meer is geweest dan bevrijdende verjaring. Ten 
eerste is het onwaarschijnlijk dat de praescriptio longissimi temporis tot een 
verkrijging leidde omdat eigendomsverkrijging door mala fide bezitters een 
breuk met zowel het verleden als de toekomst van het Romeinse recht zou 
betekenen. Eigendomsverkrijging door usucapio was steeds voorbehouden aan 
bona fide bezitters. Justinianus hanteert, zoals wij hieronder zullen zien, 
dezelfde regel. Wanneer de Constantijnse praescriptio longissimi temporis een 
wijze van eigendomsverkrijging was, heeft Justinianus zich in ieder geval niet 
bij deze regeling aangesloten. Het is ten tweede onwaarschijnlijk dat de 
praescriptio longissimi temporis tot een verkrijging leidde omdat de 
praescriptio longissmi temporis - met enkele tussenstappen - model heeft 

                                                        
146  G.F. Puchta, Institutionen II, p. 404: ‘ (…) es war also eine reine Klagverjährung’. 
147  CJ 7.39.1. Derhalve kan niemand die als pachter tot bezit is gekomen, zich door 

langdurig andermans zaken onder zich te houden het eigendomsrecht toeëigenen 
(…) Nemo igitur, qui ad possessionem conductor accedit, diu alienas res tenendo 
ius sibi proprietatis usurpet (..) Vgl. hierover W.J. Zwalve, Tekst en Uitleg, p. 89; 
W.J. Zwalve, Hoofdstukken, p. 265. 

148  Mede op grond van een papyrus dat voor het eerst gepubliceerd werd in 1937 wordt 
wel aangenomen dat de praescriptio longissimi temporis een wijze van 
eigendomsverkrijging was. Vgl. over het papyrus M. Amelotti, La prescrizione 
delle azioni, p. 199; D. Nörr, Entstehung der longi temporis praescriptio, p. 92-93; 
E. Levy, Vulgar Law, p. 190-191. In het papyrus wordt een proces beschreven dat 
in 340 na Christus speelt. In dat proces worden grondeigenaren door de fiscus 
aangesproken tot betaling van bepaalde belastingen. De eigenaren verweren zich 
door te stellen dat anderen de praescriptio longissimi temporis hebben volgemaakt. 
Die anderen zouden als gevolg van de praescriptio longissimi temporis de 
eigendom van de grond verkregen hebben en daarom belastingplichtig zijn. Nörr 
stelt, Entstehung der longi temporis praescriptio, p. 77, 78 en 102, dat deze 
bijzondere vorm van verkrijgende verjaring juist met het oog op deze belastingen 
werd ingevoerd. De rechtszekerheid ten aanzien van de eigendom van grond diende 
zo groot als mogelijk te zijn omdat de eigendom van grond belangrijke 
belastinginkomsten opleverde. Daarom profiteerde zelfs de bezitter te kwader trouw 
van deze vorm van verkrijgende verjaring. 
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gestaan voor de regeling van bevrijdende verjaring van keizer Theodosius. Uit 
de Codex Theodosianus blijkt dat de veertigjarige praescriptio longissimi 
temporis niet alleen op de revindicatie, maar ook op andere zakelijke 
rechtsvorderingen werd toegepast.149  De termijn werd in de 4e eeuw verkort 
van veertig naar dertig jaar.150 Theodosius neemt deze dertigjarige praescriptio 
voor zakelijke acties tot uitgangspunt van zijn regeling van bevrijdende 
verjaring:151 

 
Zoals de op een zaak betrekking hebbende bijzondere acties, 
moeten ook de acties betreffende een geheel vermogen en de 
persoonlijke acties zich niet verder uitstrekken dan over een 
termijn van dertig jaar. Maar in het geval dat een zaak of enigerlei 
recht wordt opgeëist of een persoon met ongeacht welke actie of 
rechtsvervolging wordt aangesproken, zal evenzeer voor diegene 
die als eiser optreedt het verweer van 30 jaar te vrezen zijn. 
Dezelfde regel geldt ook ten aanzien van de persoon van degene 
die zich moeite geeft om een pand of hypotheek op te eisen, niet 
van zijn schuldenaar, maar van een ander die gedurende een 
langdurige periode het bezit heeft.152 
 

Omdat de uiteindelijk tot dertig jaar verkorte praescriptio longissimi temporis 
blijkens deze tekst model stond voor Theodosius’ regeling van de bevrijdende 
verjaring is het waarschijnlijk dat de praescriptio longissimi temporis een 
negatief werkend leerstuk was, dat leidde tot niet meer dan een verweermiddel 
tegen de rechtsvordering waarmee de eigenaar zijn zaak opeist.  
 
 

                                                        
149  In CT 4,11,2 wordt bepaald dat de praescriptio quadraginta annorum wel geldt 

voor zakelijke rechtsvorderingen, maar niet voor persoonlijke rechtsvorderingen. 
150  M. Kaser, RP, p. 286; E. Levy, Vulgar Law, p. 184 noot 392, p. 188 noot 423;       

G.F. Puchta, Insitutionen, II, par 208 noot r, p. 404; K.A.D. Unterholzner, 
Verjährungslehre I, p. 54 e.v. Unterholzner wijst er op dat in de Epistulae van 
Symmachus (V, 52) sprake is van een dertigjarige praescriptio die in het voordeel 
werkt van mala fide bezitters, p. 54 en 55 noot 53.   

151  A. Ascoli, ‘Prescrizione estintiva e rei vindicatio’, in: Studi di diritto romano, di 
diritto moderno e di storia del diritto in onore di Vittorio Scialoja, Milaan 1905, 
deel I, p. 473-483, p. 477. ‘La prescrizione estintiva generale di Theodosio ha un’ 
altra origine: essa si ricongiunge alla prescrizione dell’ azione di rivendicazione e 
piu particolarmente alla praescriptio longi temporis.’ P.F. Girard, Manuel, p. 325; 
G.F. Puchta, Institutionen II, p. 404. 

152  Zie CT 4,14,1=CJ 7,39,3. Sicut in rem speciales, ita de universitate ac personales 
actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. sed si qua res vel ius 
aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione pulsetur, 
nihilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in 
eius valente persona, qui pignus vel vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio 
per longum tempus possidente nititur vindicare. (cursivering toegevoegd) 
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30 Justiniaans verjaringsrecht 
 
Justinianus hervormde het verjaringsrecht ingrijpend. Er zijn voortaan drie 
varianten van verkrijgende verjaring die allen voorbehouden zijn aan bona fide 
bezitters. Usucapio is de naam van verkrijgende verjaring die gold voor 
roerende zaken.153 Naast bona fides154 zijn een titel155 en drie jaar 
ononderbroken bezit156 vereist. Praescriptio longi temporis is voortaan van 
toepassing op onroerende zaken.157 Of het grond in Italië betreft, of provinciale 
grond doet niet langer ter zake, dit onderscheid schafte Justinianus af.158 Naast 
bona fides zijn een titel159 en tien- of twintigjarig ononderbroken bezit vereist.160 
Praescriptio longissimi temporis is op roerende en onroerende zaken van 
toepassing. Ook deze figuur leidt tot een verkrijging, degene die de praescriptio 
longissmi temporis voltooit krijgt - anders dan voor de Constantiaanse 
praescriptio longissmi gold - een rechtsvordering waarmee hij het bezit van de 
zaak op kan eisen. Praescriptio longissimi temporis leidt dus tot een verkrijging. 
Omdat een mala fide bezitter een dergelijke verkrijging onwaardig is, wordt 
voor de praescriptio longissimi temporis goede trouw geëist.161 Daarnaast is een 
dertigjarig, en in sommige gevallen, veertigjarig bezit vereist.162  
 
De mala fide bezitter profiteert zoals gezegd niet van enige variant van 
verkrijgende verjaring. De mala fide bezitter is in de woorden van Justinianus 
een rechtsvordering om het bezit van de zaak mee op te eisen onwaardig. 
Waarom? Misschien dat Justinianus net als het voor-Justiniaanse recht wilde 
voorkomen dat dieven en rovers profiteren van verkrijgende verjaring. De vóór-
Justiniaanse wetgeving die verkrijgende verjaring na diefstal en gewelddadige 
inbezitneming verbood, blijft in het Justinaanse recht dan ook gelden.163 Het 
lijkt onwaarschijnlijk dat Justinianus mala fide bezitters om hun kwade trouw 
van verjaring wilde aanluiten: Net als in het vóór-Justiniaanse recht is 

                                                        
153  CJ 7,31,2. 
154  CJ 7,31,2. 
155  I 2,6pr en 2,6,11.  
156  CJ 7,31,2. 
157  CJ 7,31,1. 
158  CJ 7,31,1. 
159  CJ 7,33,4, CJ 7,34,4 zie ook CJ 7,21,8. 
160  CJ 7,33,12 De termijn van tien jaar gold als eigenaar en praescribent in dezelfde 

provincie woonden, de twintigjarige termijn wanneer dit niet zo was. Vgl.              
M. Kaser, RP, p. 286 noot 14. 

161  CJ. 7,39,8,1. E. Levy, Vulgar Law, p. 191: ‘This additional factor of bona fides in 
the acquisition of possession is an innovation by Justinian who sought thereby to 
assimilate this praescriptio with the ten or twenty-year praescriptio revived by him.’ 

162  CJ 7,39,8,1. 
163  I 2,6,12. 
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verkrijging van een erfdienstbaarheid, die niet gestolen of geroofd kan worden, 
door een mala fide bezitter wel mogelijk. Alleen bona fide bezitters krijgen door 
verkrijgende verjaring een rechtsvordering waarmee zij het bezit van de zaak 
kunnen opeisen. Uit de volgende constitutie blijkt dat mala fide bezitters wel 
profiteren van verjaring van de revindicatie en de actio Serviana. De 
bevrijdende verjaring geeft de mala fide bezitter een verweermiddel tegen deze 
rechtsvorderingen. Wanneer de zaak echter door een toeval weer in het bezit van 
de eigenaar of de zekerheidsgerechtigde komt, staat de gewezen mala fide 
bezitter met lege handen:  
 

Maar voor het geval dat iemand zou ophouden die zaak te bezitten 
waarvan de eigenaar of degene die er een hypotheek op had met 
de exceptie op grond van tijdsverloop van 30 of 40 jaar is 
afgeweerd, besluiten Wij het voornoemde hulpmiddel niet zonder 
onderscheid te doen toekomen, en wel aldus: als deze die zaak van 
meet af aan te goeder trouw onder zich heeft gekregen, kan hij 
gebruik maken van een soortgelijk middel; mocht hij deze zaak 
echter te kwader trouw hebben verworven, dan wordt hij dit 
hulpmiddel onwaardig geacht, met als gevolg dat de nieuwe 
bezitter, als deze oorspronkelijk zelf eigenaar van de zaak is 
geweest of er een hypotheek op had en eerder onder dwang van 
voormelde exceptie is afgeweerd, het voordeel van het 
houderschap voor zich verkrijgt.164  

 
31 Leerstellige verwarring  
 
Naast drie varianten van verkrijgende verjaring kent het Justiniaanse recht een 
algemene regeling van de verjaring van rechtsvorderingen. Als gevolg van het 
bijzondere karakter van de vóór-Justiniaanse praescriptio longi temporis dreigt 
leerstellige verwarring. De vóór-Justiniaanse praescriptio longi temporis 
vertoont zowel verkrijgende als bevrijdende trekken. Twee voorbeelden: Een 
bevrijdende trek van de vóór-Justiniaanse praescriptio longi temporis bestond er 
bijvoorbeeld uit dat de loop van de vóór-Justiniaanse praescriptio longi temporis 
door het instellen van een rechtsvordering werd onderbroken. De loop van de 
usucapio werd door het instellen van een rechtsvordering niet onderbroken. Het 
instellen van de revindicatie laat de zaak in het bezit van de usucapiens: de 
                                                        
164  CJ 7,39,8, 1. Quod si quis eam rem desierit possidere, cuius dominus vel is qui 

suppositam earn habebat exceptione triginta vel quadraginta annorum expulsus est, 
praedictum auxilium non indiscrete, sed cum moderata divisione ei praestare 
censemus, ut, si quidem bona fide ab initio eam rem tenuit, simili possit uti 
praesidio, sin vero mala fide eam adeptus est, indignus eo videatur, ita tamen, ut 
novus possessor, si quidem ipse rei dominus ab initio fuit vel suppositam eam 
habebat et memoratae exceptionis necessitate expulsus est, commodum detentionis 
sibi adquirat.  
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verjaringstermijn loopt daarom door.165 Een verkrijgende trek van de vóór-
Justiniaanse praescriptio longi temporis bestond eruit dat voor de berekening 
van het vereiste tijdsverloop de accessio possessionis regel gold. Deze regel 
hoort bij verkrijgende verjaring. Als gevolg van de accessio possessionis regel 
wordt het bezit dat verkregen wordt met instemming van een verjaringsbezitter 
met het verjaringsbezit vereenzelvigd. Als gevolg van deze vereenzelviging 
loopt de verjaring die het verjaringsbezit tot recht verheft door: het 
verjaringsbezit duurt als gevolg van de vereenzelviging voort. Wanneer de vóór-
Justiniaanse praescriptio longi temporis tot uitgangspunt wordt genomen voor 
zowel de verkrijgende verjaring voor onroerende zaken als de regeling van de 
bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen dreigt dus leerstellige verwarring. 
De vóór-Justiniaanse praescriptio longi temporis is immers geen zuivere 
verkrijgende verjaring, noch zuivere bevrijdende verjaring.    

Justinianus stond voor de opgave te bepalen welke regels voortaan zouden 
gelden voor verkrijgende verjaring en welke zouden gelden voor bevrijdende 
verjaring. Justinianus heeft vanuit leerstellig oogpunt bezien verkrijgende en 
bevrijdende verjaring niet van elkaar gescheiden.166 In sommige gevallen gelden 
regels voor de bevrijdende verjaring die leerstellig gezien thuishoren bij de 
verkrijgende verjaring, omgekeerd gelden in andere gevallen regels die 
leerstellig bezien bij de bevrijdende verjaring horen voor de verkrijgende 
verjaring.167  

Anders gezegd leidde het hybride, tweeslachtige karakter van de oude 
praescriptio longi temporis tot leerstellige verwarring. Zo wordt in de 
constituties waarin aan diegenen een rechtsvordering wordt toegekend die de 
praescriptio longi temporis en de praescriptio longissimi temporis hebben 
voltooid, niet duidelijk om welke rechtsvordering het gaat.168 Wanneer 
Justinianus de praescribent expliciet de revindicatie had toegestaan zou 
onomstotelijk hebben vastgestaan dat de beide praescriptiones voortaan wijzen 
van eigendomsverkrijging waren en dat de bijzondere eigendom van provinciale 
grond tot het verleden behoorde.169 Verder valt te wijzen op CJ. 5,12,30,2 waar 
alle vormen van verjaring met elkaar vergeleken worden. In deze constitutie 

                                                        
165  Zie hiervoor nr 21. 
166  F.C. Savigny, System, IV, p. 314-315: ‘Es gehört zu der im neueren Recht stets 

fortschreitenden materiellen Annäherung der Usucapion und der Klagverjährung; 
bis zu welchem Punkte aber die Verschmelzung in der That anzunehmen ist, gehört 
zu den speciellen Untersuchungen, die nur im Zusammenhang der Lehre von der 
Usucapion mit Erfolg angestellt werden können.’  

167  Uitgebreid hieronder in de nrs 32 en 33.  
168  J. Partsch, Die longi temporis praescriptio, p. 161 e.v. 
169  Over de ‘eigendom’ van provinciegrond, hierboven nr 20. 
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wordt de indruk gewekt dat het rechtsgevolg van usucapio een exceptie is: er 
wordt gesproken over een verweermiddel dat het gevolg is van usucapio, 
exceptio per usucapionem inducta.170  

 
32 Verkrijgende verjaring en de oude praescriptio longi temporis  
 
Justinianus moest in zijn harmonisatiewetgeving een standpunt innemen ten 
aanzien van de stuiting van de verjaring. De loop van de usucapio werd zoals 
wij zagen niet onderbroken door het instellen van de revindicatie, de loop van de 
oude praescriptio longi temporis wel. Omdat Justinianus tot één regime voor de 
varianten van verkrijgende verjaring wilde komen, moest hij een eensluidende 
regel geven. Voor wat betreft de vraag naar de stuiting van de verjaring was de 
oude praescriptio longi temporis bepalend: de verkrijgende verjaring werd 
onderbroken door het instellen van de revindicatie.171 Toepassing van deze 
stuitingsregels is een bevrijdende trek van de drie varianten van verkrijgende 
verjaring. De rechtvaardiging van de verkrijgende verjaring is immers gelegen 
in de bij bezitsverkrijging geëiste bona fides. Wanneer de verjaringsbezitter in 
een proces wordt aangesproken de zaak af te geven aan iemand die stelt eigenaar 
van de zaak te zijn, laat dit de bona fides bij bezitsverkrijging onverlet. Later 
opkomende kwade trouw schaadt niet.172 Dat het instellen van een eis de loop 
van bevrijdende verjaring stuit is logisch: de bevrijdende verjaring vormt een 
sanctie voor het stilzitten van de rechthebbende. Met het instellen van de eis 
komt er een einde aan dit stilzitten. 
 
33 Verjaring van de revindicatie en de oude praescriptio longi 

temporis  
 
Omgekeerd werden regels die leerstellig bezien thuishoren bij verkrijgende 
verjaring toegepast op bevrijdende verjaring. Ten eerste geldt voor de 
berekening van de verjaringstermijn van een rechtsvordering in het Justiniaanse 
verjaringsrecht de accessio possessionis regel.173 Ten tweede bestaat het 
rechtsgevolg van het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de revindicatie 

                                                        
170  J. Partsch, Die longi temporis praescriptio, p. 133; D. Nörr, Entstehung der longi 

temporis praescriptio, p. 107 noot 10. 
171  CJ 7,40,2. Vgl. H. Dernburg, Pandekten, p. 523-524 noot 17; R. Sohm, L. Mitteis, 

L. Wenger, Institutionen Geschichte und System des Römischen Privatrechts, 9e 
druk, München 1933, p. 300; M. Kaser, Das römische Privatrecht II: Die 
nachklassischen Entwicklungen, München 1975, p. 288. Voor de praescriptio 
longissimi temporis zie bijvoorbeeld CJ 7,39,1. 

172  Zie hierboven nr 12. 
173  Uitgebreid daarover hieronder nr 34. 
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uit een verweermiddel dat overgaat op opvolgers onder bijzondere titel. Hier 
wordt betoogd dat beide regels niet thuishoren bij de bevrijdende verjaring.174 
Zowel de berekening van de verjaringstermijn als het rechtsgevolg van het 
verstrijken van de bevrijdende verjaring horen leerstellig gezien thuis bij 
verkrijgende verjaring. Toepassing van deze regels, die leerstellig thuishoren bij 
verkrijgende verjaring, op de bevrijdende verjaring van de revindicatie is een 
gevolg van de voorbeeldfunctie van de hybride vóór-Justiniaanse praescriptio 
longi temporis.  
 
34 Verjaring van de revindicatie en de accessio possessionis regel  

Uit het karakter van de revindicatie volgt dat het vanuit leerstellig oogpunt 
bezien onjuist is de accessio possessionis regel toe te passen op de berekening 
van de verjaringstermijn. Met de revindicatie treedt de eigenaar op tegen een 
met de uitoefening van zijn recht strijdige toestand. De verjaring van de 
revindicatie begint daarom te lopen op het ogenblik dat iemand de feitelijke 
heerschappij over de zaak voor zichzelf uitoefent. De eigenaar is anders gezegd 
actief gelegitimeerd tot het instellen van de revindicatie wanneer hij het bezit 
van zijn zaak kwijt is.175 Met de revindicatie eist de eigenaar het bezit van zijn 
zaak op. In de regel zal hij de revindicatie tegen de bezitter instellen. Dat ligt 
anders wanneer de bezitter de zaak aan een houder heeft afgestaan. In een 
dergelijk geval kan de eigenaar de zaak opeisen onder de houder. Pegasus 
verdedigt weliswaar dat de houder de eigenaar in een dergelijk geval naar de 
bezitter moet verwijzen, maar deze zienswijze wordt door Ulpianus afgewezen. 
De eigenaar kan de revindicatie ook tegen een houder instellen zolang een ander 
in het bezit van zijn zaak is.176  

Omdat de eigenaar met de revindicatie het bezit van zijn zaak opeist, is voor de 
bevrijdende verjaring van de revindicatie bezit vereist. Er moet gedurende de 
verjaringstermijn een bezitter zijn. Wie die bezitter is, doet er niet toe. Wanneer 
A B’s ring steelt kan B de ring met de revindicatie van A opeisen. Als A op zijn 
beurt bestolen wordt door C, loopt de verjaring van de revindicatie verder om de 
doodeenvoudige reden dat er steeds een bezitter is tegen wie B de revindicatie 
kan richten. Wanneer in dergelijke casus de accessio possessionis regel wordt 
toegepast, zou met C’s bezit een nieuwe verjaringstermijn van dertig jaar 

                                                        
174  Zie hierboven nr 9. 
175  Tegen de eigen houder kan de eigenaar de revindicatie niet instellen omdat die 

houder de zaak voor de eigenaar houdt: er is geen met uitoefening van het recht van 
de eigenaar strijdige toestand. De eigenaar is in een dergelijk geval zelf bezitter van 
de zaak. Zie bijvoorbeeld CJ 7.39.7.7.  

176  Zie D.6.1.9. 
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beginnen te lopen. De accessio possessionis regel vormt in dergelijke gevallen 
een onnodige beperking van de bevrijdende verjaring. Door de accessio 
possessionis regel toe te passen krijgt een voor wat betreft de bevrijdende 
verjaring volstrekt irrelevante vraag relevantie. De vraag of verschillende 
bezitters elkaar het bezit verschaft hebben en vereenzelviging van het bezit van 
de tradens en de accipiens daarom op zijn plaats is. Die vraag speelt bij 
bevrijdende verjaring geen rol: de verjaring van de revindicatie loopt zolang een 
ander, wie ook maar, in het bezit van de zaak is. Zo lang iemand anders dan de 
eigenaar in het bezit is van zijn zaak, is de eigenaar actief gelegitimeerd tot het 
instellen van de revindicatie.         

Sommige pandektisten miskennen het karakter van de revindicatie en stellen 
zich op het standpunt dat steeds wanneer de bezitter het bezit aan een ander 
verschaft met dat nieuwe bezit een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. De 
revindicatie zou dan alleen verjaren wanneer dezelfde bezitter gedurende dertig 
jaar in het bezit van de zaak blijft.177 Vanuit dit vertrekpunt lijkt het aannemelijk 
dat de accessio possessionis regel geldt voor de berekening van de 
verjaringstermijn. Toepassing van de accessio possessionis regel zou 
voorkomen dat steeds wanneer de bezitter het bezit aan een ander verschaft een 
nieuwe verjaringstermijn begint te lopen: 
 

‘Gegen die Zusammenrechnung liesse sich vom abstrakt 
juristischen Standpunkte aus einwenden, dass die successiven 
dinglichen Klagen von einander unabhängige, aus dem Besitz des 
jeweiligen Besitzers selbständig entspringende und mit ihm 
beginnende seien. Dennoch führten Zweckmässigkeit und 
Billigkeit zur Anrechnung.’178 

 

In werkelijkheid leidt de toepassing van de accessio possessionis regel - het zij 
benadrukt - niet tot een verruiming van het aantal gevallen waarin de 
revindicatie verjaart, maar juist tot een beperking. Als gevolg van de toepassing 
van de accessio possessionis regel wordt geëist dat opvolgende bezitters elkaar 
het bezit verschaffen. Wanneer hiervan geen sprake is, begint als gevolg van de 
accessio possessionis regel ten onrechte een nieuwe verjaringstermijn.179  

                                                        
177  J.F.M. Kierulff, Theorie des gemeinen Civilrechts, Altona 1839, p. 200;               

K.F. Reinhardt, Usucapio und Praescriptio, Stuttgart 1832, p. 263. 
178  H. Dernburg, Pandekten, p. 351 noot 7. 
179  H. Dernburg, Pandekten, p. 351: ‘Eine Anrechnung ist aber unstatthaft, wenn der 

Besitz des beklagten dem des Vorbesitzers nur zeitlich folgte, ohne das ein 
rechtlicher Zusammenhang bestand.’ 
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De teksten stellen niet onomwonden dat de accessio possessionis regel bij de 
berekening van de verjaring van de revindicatie geldt. Dit wordt in de literatuur 
wel aangenomen. Savigny merkt er het volgende over op: 

 
‘Als nun die umfassende dreissigjährige Klagverjährung 
eingeführt wurde, in einer Zeit worin ohnehin die Strenge des 
alten Civilrechts fast nur als historische Erinnerung übrig war, 
konnte wohl Niemand daran zweifeln, dass hier diesselbe accessio 
temporis, wie bey der longi temporis praescriptio, angewendet 
werden müsse; es konnte hier um so weniger zweifelhaft seyn, 
weil nur selten 30 Jahre unter den unveränderten ursprünglichen 
Personen ablaufen werden. Wahrscheinlich haben es deswegen die 
Kaiser nicht einmal der Mühe werth erachtet, über so eine 
unzweifelhafte Frage eine ausdrückliche Bestimmung zu geben.180  

 
De verschillende constituties bevatten slechts ‘beiläufig’181 aanwijzingen over 
de toepasselijkheid van de accessio possessionis regel op de bevrijdende 
verjaring van zakelijke rechtsvorderingen. Savigny wijst op een constitutie van 
keizer Anastasius die over de veertigjarige bevrijdende verjaring van de 
revindicatie betreffende fundi patrimoniali opmerkt dat deze de eigenaar zijn 
acties ontneemt wanneer hij gedurende 40 jaar niet in het bezit van de zaak is 
geweest. Hierbij moet volgens Anastasius niet alleen worden ‘meegeteld het 
bezit van diegenen die nu bezitten, maar ook dat van hen, die daarvoor 
bezaten’.182 De tekst laat in het midden of de opvolgende bezitters elkaar het 
bezit hebben verschaft. Een duidelijke, onomwonden bevestiging van toepassing 
van de accessio possessionis regel op de berekening van verjaringstermijn van 
de revindicatie is de tekst niet. De literatuur gaat er desondanks vanuit dat de 
accessio possessionis regel werd toegepast bij het berekenen van de 
verjaringstermijn van de revindicatie.183 Dat toepassing van deze regel vanuit 
leerstellig oogpunt onjuist is en alleen in schijn leidt tot een vergroting van het 

                                                        
180  F.C. Savigny, System V, p. 364. 
181  F.C. Savigny, System V, p. 364. 
182  CJ 11,62,14  (…) possessione scilicet non solum eorum qui nunc detinent, verum 

etiam eorum, qui antea possederant computanda. 
183  H. Dernburg,  Pandekten, p. 351 noot 7; A. Denzinger, Accessio Possessionis nach 

den römischen und canonischen Rechte, Würzburg 1842, p. 80-81; J.H. Dernburg, 
‘Einiges über die Zusammenrechnung der Besitzzeit verschiedener succesiven 
Besitzer zum Zwecke der Vervollständigung des zur dreissigjährigen 
(erlöschenden) Verjährung erforderlichen Besitzes, nach den Grundsätzen des 
römischen und französischen Rechts, veranlasst durch einen praktischen Fall’, in: 
AcP (1851), p. 275-294; Verder E.I. Bekker ‘Ueber die actiones in rem’ in: 
Jahrbuch des gemeinen Deutschen Rechts, Bd 4 (1860), p. 178-209, p. 199-200. 
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aantal gevallen waarin de revindicatie verjaart, is hierboven meerdere malen 
benadrukt.184     
 
35 Het rechtsgevolg van het verjaren van de revindicatie 

Wanneer de verjaringstermijn van de revindicatie verstreek, kon de bezitter de 
revindicatie afweren met een verweermiddel. Zoals opvolgers onder bijzondere 
titel de verjaringstermijn voortzetten, gold eveneens dat het verweermiddel dat 
het gevolg was van het verstrijken van de verjaringstermijn, overging op de 
opvolgers onder bijzondere titel. Uit de volgende constitutie blijkt dat het 
verweermiddel dat met het aflopen van zakelijke rechtsvorderingen ontstaat 
overgaat op opvolgers onder bijzondere titel:  
 

Als de nieuwe bezitter echter op welk tijdstip ook geen enkel recht 
op de betrokken zaak heeft gehad, moet het aan de vorige eigenaar 
of de crediteur jegens wie de zaak hypothecair verbonden was, 
alsmede hun erfgenamen vrijstaan haar van de onrechtmatige 
houder op te eisen, waarbij het feit dat deze eerdere bezitter hem 
met de exceptie gegrond op een tijdsverloop van 30 of 40 jaar 
terzijde had geschoven, niet in de weg staat, tenzij de 
onrechtmatige bezitter zelf beschermd is door een exceptie op 
grond van tijdsverloop van 30 of 40 jaar, te berekenen vanaf het 
moment waarop de eerdere bezitter, die ook van die eiser heeft 
gewonnen, dat bezit hem is ontvallen.185  

Waar gaat deze tekst over? B is al dertig jaar in het bezit van A’s zaak. A kan de 
revindicatie tegen B niet meer instellen. Tegen een nieuwe bezitter C kan A de 
revindicatie wel instellen. Over die nieuwe bezitter wordt ten eerste opgemerkt 
dat het gaat om een bezitter die geen enkel recht op de betrokken zaak heeft (sin 
vero nullum ius in eadem re), en ten tweede dat het gaat om een onrechtmatige 
bezitter (possessor inustus). C zal een onrechtmatige bezitter worden genoemd 
die geen enkel recht op de zaak heeft, omdat hij het bezit van de zaak niet met 
medewerking van B heeft verkregen; hij zal de zaak geoccupeerd hebben. Als C 
het bezit van de zaak wel met medewerking van B had verkregen, zou C geen 
bezitter zijn zonder enig recht op de zaak: C zou dan de exceptie die B tegen A’s 

                                                        
184  Bijvoorbeeld in nr 5 en nr 23. 
185  CJ 7,39,8,1a Sin vero nullum ius in eadem re quocumque tempore habuit, tunc 

licentia sit priori domino vel creditori, qui nomine hypothecae rem obligatam 
habuit, et heredibus eorum ab iniusto detentore eam vindicare, non obsistente ei, 
quod prior possessor triginta vel quadraginta annorum exceptione eum removerat, 
nisi ipse iniustus possessor triginta vel quadraginta annorum ex eo tempore 
computandorum, ex quo prior possessor, qui et vicit, ea possessione cecidit.  
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revindicatie kon opwerpen tegen A hebben kunnen opwerpen.186 A kan de 
revindicatie in de casus van CJ 7,38,8,1 tegen C instellen, tenzij C zelf het aan 
de bevrijdende verjaring verbonden verweermiddel verwerft. Daartoe is een 
dertig- of veertigjarig bezit vereist, te berekenen vanaf het ogenblik waarop de 
eerdere bezitter, die ook van de eiser heeft gewonnen, B, het bezit is ontvallen. 
De eerdere bezitter is het bezit volgens de Codextekst ontvallen. Deze 
uitdrukking impliceert dat de eerdere bezitter de zaak niet zelf heeft 
overgedragen. C zal de zaak zonder medewerking van B hebben verkregen, C 
zal de zaak hebben geoccupeerd.187  

De bevrijdende verjaring van de revindicatie levert een verweermiddel op dat 
overgaat op opvolgers onder bijzondere titel. Het verweermiddel tegen de 
revindicatie wordt utilitatis causa als een recht beschouwd dat op opvolgers 
onder bijzondere titel overgaat.188 De positie van de bezitter wordt verzakelijkt 
door het verweermiddel als een recht te beschouwen. De eigenaar kan zijn 
revindicatie niet langer met succes instellen tegen de bezitter, maar ook niet 
tegen diens opvolgers. Het verweermiddel krijgt zo de trekken van een zakelijk 
recht. Het rechtsgevolg van het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie doet denken aan het rechtsgevolg van de oude praescriptio longi 
temporis voor wat betreft zekerheidsrechten. Met het verstrijken van de oude 
praescriptio longi temporis werd de actio Serviana door middel van een 
verweermiddel verlamd. Dat verweermiddel ging - net als het verweermiddel dat 
het rechtsgevolg is van het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de 
revindicatie - over op opvolgers onder bijzondere titel.189     

Het feit dat het verweermiddel overgaat op opvolgers onder bijzondere titel, is 
een verkrijgende trek van de bevrijdende verjaring van de revindicatie. Zij hoort 
niet thuis bij een zuivere regeling van bevrijdende verjaring. Bevrijdende 
verjaring is een negatief werkend leerstuk dat degene die een rechtsvordering 
kan instellen maar dit niet doet zijn rechtsvordering uiteindelijk ontneemt. De 
rechtvaardiging hiervan is gelegen in het stilzitten van de eigenaar. Omdat het 
verweermiddel dat na de verjaring onstaat, overgaat op opvolgers onder 
bijzondere titel gaat de revindicatie niet teniet, maar wordt zij verlamd door een 
verweermiddel dat als een recht wordt beschouwd. Omdat het verweermiddel als 

                                                        
186  F.C. Savigny, System, V, p. 364-365. 
187  J.H. Dernburg, ‘Einiges über die Zusammenrechnung der Besitzzeit verschiedener 

succesiven Besitzer zum Zwecke der Vervollständigung des zur dreissigjährigen 
(erlöschenden) Verjährung erforderlichen Besitzes, nach den Grundsätzen des 
römischen und französischen Rechts, veranlasst durch einen praktischen Fall’, in: 
AcP (1851), p. 286. 

188  J.H. Dernburg, zie vorige noot, p. 286. 
189  Zie daarover hierboven nr 25. 
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een recht wordt beschouwd dat de revindicatie blokkeert, is het niet ondenkbaar 
dat de eigenaar zijn revindicatie op enig ogenblik weer in kan stellen. Een 
voorbeeld: B steelt A’s ring. Na veertig jaar wordt B door C bestolen. A kan zijn 
revindicatie met succes tegen C instellen omdat C geen opvolger van B is. De 
eigenaar verliest zijn revindicatie in verhouding tot bepaalde personen. De 
bevrijdende verjaring van de revindicatie heeft anders gezegd zwakke en 
relatieve werking. Wanneer de bezitter die de eigenaar kan afweren als gevolg 
van het verstrijken van de bevrijdende verjaring van de revindicatie tegen zijn 
wil het bezit van zijn zaak kwijtraakt, kan de eigenaar zijn zaak opeisen van de 
nieuwe bezitter. Het gemankeerde recht van de eigenaar herkrijgt dan zijn volle 
kracht.190 De revindicatie ontwaakt uit haar stupor. Doet een dergelijk geval 
zich niet voor, dan is het recht van de eigenaar blijvend gemankeerd. Bezit en 
eigendom zijn dan blijvend van elkaar gescheiden. Waarom accepteert 
Justinianus de mogelijke scheiding tussen mala fide bezit en eigendom? 
Waarom verwerpt Justinianus andere regelingen waarin deze scheiding niet 
mogelijk is?       

Alternatieven 

 
36 Verkrijgende verjaring gekoppeld aan de verjaring van de 

revindicatie? 

Wieling is een tegenstander van wat hij noemt dominium sine re 
(eigendomsrecht zonder zaak), nudum ius (een naakt recht). Hij stelt dat een 
Romeinsrechtelijk artikel 3:105 logischer was geweest:  

 
‘Konsequenter wäre es gewesen, den in Verjährung und Ersitzung 
gleichermassen sich ausdrückenden Gedanken der 
Rechtssicherheit dahin anzuwenden, dass der Besitzer nach 30 
Jahren in jedem Fall Eigentümer wird.’191 

 
Een dergelijke regeling lag volgens Wieling voor de hand omdat Justinianus er 
in zijn herziening van het verjaringsrecht blijk van heeft gegeven gevallen 
onwenselijk te vinden, waarin het eigendomsrecht op procesrechtelijke wijze 
buiten spel wordt gezet door de bezitter een verweermiddel toe te kennen dat 
overgaat op opvolgers. Het gaat om het volgende. Wanneer een res mancipi ter 
uitvoering van een eigendomsoverdracht niet werd gemancipeerd, maar 
getradeerd kwam de bezitter in een opmerkelijk positie. De bezitter kon de 
eigenaar afweren door middel van een verweermiddel dat overging op opvolgers 
                                                        
190  H.J. Wieling, Nuda proprietas, p. 2522.  
191  H.J. Wieling, Nuda proprietas, p. 2522.  
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onder bijzondere titel. De sterke positie waarin de praetor de usucapiens a 
domino bracht wordt wel bonitarische eigendom genoemd. Die bonitarische 
eigendom concurreerde met de Quiritische eigendom. Die Quiritische eigendom 
was weinig zinvol. Alleen wanneer de bonitarisch eigenaar het bezit van zijn 
zaak buiten zijn wil verloor, kon de Quiritisch eigenaar met succes revindiceren. 
Omdat de nieuwe bezitter geen opvolger van de bonitarisch eigenaar was, kon 
hij de revindicatie van de Quiritisch eigenaar niet afweren. Justinianus heeft het 
onderscheid tussen res mancipi en res nec mancipi bij zijn grote 
wetgevingsproject opgeheven om een einde te maken aan ‘onnuttige 
dubbelzinnigheden’: 
  

Omdat het ook volstrekt verouderd is dat zaken verdeeld worden 
in res mancipi en res nec mancipi en dit met recht afgeschaft 
behoort te worden, moet er zowel voor alle zaken als voor alle 
locaties een eenvormige ordening bestaan, onder opheffing van 
onnuttige dubbelzinnigheden en verschillen.192 

 
Eén van de onnuttige dubbelzinnigheden is het onderscheid tussen Quiritische 
en bonitarische eigendom.193 In niet mis te verstane bewoordingen merkt 
Justinianus over dat onderscheid op:  
 

Om het spel van de verouderde spitsvondigheid door deze 
beslissing uit te bannen, laten Wij geen enkel verschil meer toe 
tussen eigenaren bij wie óf het [eigendomsrecht] louter naar 
Quititisch recht dan wel slechts [de eigendom naar praetorisch 
recht, het hebben] als vermogensbestanddeel wordt aangetroffen. 
Wij willen namelijk dat een dergelijk onderscheid niet bestaat, en 
evenmin de benaming ‘naar Quiritisch recht’, omdat deze zich in 
niets van een raadsel onderscheidt, nergens meer voorkomt en zich 
nergens in de zaken nog manifesteert; het is een holle en 
overbodige uitdrukking waardoor de geest van jongelui, die naar 
het eerste onderricht in de wetten komen, in hun aanvangsfase 
wordt afgeschrikt en de onbruikbare bepalingen van een oude wet 
verneemt. Iedereen zij op de meest volledige wetelijke wijze 
eigenaar, ongeacht of het zijn slaaf of andere hem toebehorende 
zaken betreft.194    

                                                        
192  CJ 7,31,5. Cum etiam res dividi mancipi et nec mancipi sane antiquum et merito 

antiquari oportet, sit et rebus et locis omnibus similis ordo, inutilibus 
ambiguitatibus et differentiis sublatis. 

193  M. Kaser, RP, p. 261. 
194  CJ. 7,25 Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam 

esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex iure Quiritum vel 
tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse volumes distinctionem nec 
ex iure Quiritum nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec umquam videtur neque 
in rebus apparet, sed est vacuum et superfuum verbum, per quod animi iuvenum, 
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Wieling stelt zich op het standpunt dat het in dit licht logisch was geweest aan 
het verstrijken van de verjaring van de revindicatie verkrijging door de bezitter 
te koppelen. Er bestaat echter een verschil tussen de door Justinianus afgeschafte 
Quiritische eigendom bij usucapio a domino en de gemankeerde eigendom na 
het verstrijken van de verjaring van de revindicatie. Kort gezegd is de 
Quiritische eigendom volstrekt zinloos en ontbeert zij iedere bestaansreden, 
terwijl de gemankeerde eigendom na het verstrijken van de revindicatie een 
(theoretische) bestaansreden heeft.195 Alleen in het onwaarschijnlijke geval 
waarin de bonitarisch eigenaar het bezit van de zaak buiten zijn wil kwijtraakt 
doordat iemand de zaak occupeert, zou de Quiritisch eigenaar de zaak kunnen 
opeisen onder deze bezitter. De occupant is geen rechtsopvolger van de 
bonitarisch eigenaar en kan de revindicatie dus niet afweren. Dernburg 
betwijfelt of de Quiritisch eigenaar een dergelijk proces zou winnen: 
  

‘Die Quellen billigen die exceptio rei venditae et traditae nur dem 
Abkäufer und dessen Rechtsnachfolgern zu. Hieraus lässt sich 
schliessen, dass der Veräusserer von Dritten, die nicht 
Rechtsnachfolger jenes Abkäufers waren, noch vindiciren durfte. 
Hierin kann man eine materielle Wirkung des ihm verbleibenden 
Eigenthumes finden. Es ist indessen die Bezieuhung, welche der 
gegenwärtige Besitz begründet, eine gewichtigere als die, welche 
ein Eigenthum herstellt, dessen sich der Eigenthümer entäusserte, 
und es bleibt die Frage, ob man nicht noch dem Besitzer, wenn der 
Fall vorgekommen ware, durch exceptio doli geholfen hätte.’196 

 
Als de praetor de occupant door middel van een exeptio doli zou beschermen 
tegen de Quiritisch eigenaar, zou het Quiritisch eigendomsrecht iedere denkbare 
bestaansreden ontberen. En zelfs als de Quiritisch eigenaar het proces van de 
occupant zou winnen, zou de Quiritisch eigenaar door middel van de actio 
Publiciana gedwongen worden de zaak aan de bonitarische eigenaar of diens 
rechtsopvolgers af te staan. De Quiritische eigendom is daarom in de woorden 
van Dernburg ‘problematisch und fruchtlos’.197  
 
Het bovenstaande geldt niet voor het gemankeerde eigendomsrecht dat onstaat 
wanneer de revindicatie verjaart. Wanneer de bezitter die de revindicatie als 

                                                                                                                                  
qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum cunabilis 
inutilis legis antiquae dispositiones accipiunt, sed sit plenissimus et legitimus 
quisque dominus sive servi sui sive aliarum rerum ad se pertinentium.  

195  Uitgebreid hierover J.E. Jansen ‘Usucapio a domino en actio Publiciana naar 
Romeins en Nederlands recht’, in: GROM XXVII (2010), p. 27-45. 

196  H. Dernburg, Pandekten, p. 509 noot 12. 
197  H. Dernburg, Pandekten, p. 509, noot 12. Zie hiervoor nr 17. 
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gevolg van bevrijdende verjaring kan afweren bestolen wordt, kan de eigenaar 
de revindicatie met succes instellen tegen de dief. De bestolen bezitter kan hier 
niets aan doen. De gemankeerde eigendom die ontstaat na het verstrijken van de 
verjaring van de revindicatie is zo bezien niet zinloos. De gemankeerde 
eigendom die ontstaat wanneer de bevrijdende verjaring van de revindicatie 
verstrijkt was zinloos geweest wanneer de bezitter die de revindicatie kon 
afweren een rechtsvordering zou hebben gekregen waarmee hij het bezit zou 
kunnen opeisen. Mala fide bezitters waren een dergelijk rechtsmiddel (een 
verkrijging) volgens Justinianus nu juist onwaardig.198 Hij handhaafde daarom 
de regeling van de verjaring van de revindicatie. 
 
Omdat Justinianus de mala fide bezitter als onwaardig beschouwt voor 
eigendomsverkrijging door verjaring, kan de verjaring van de revindicatie geen 
sterke werking hebben. Wanneer de verjaring van de revindicatie sterke werking 
heeft, zou de zaak op het ogenblik dat de verjaring van de revindicatie verstrijkt 
een res nullius worden, zodat de onwaardige mala fide bezitter niet door 
verkrijgende verjaring, maar door occupatio eigenaar wordt. Savigny noemt dit 
absurd:  
 

‘Dass der Eigenthümer sein Recht (das Eigenthum) verliere, zu 
einem ganz absurden Erfolg führen. Die Sache wäre nun herrenlos 
geworden, und da der unredliche Besitz noch immer fortdauert, so 
würde in demselben Augenblick der Besitzer durch Occupation 
das Eigenthum dieser herrenlosen Sache erwerben, also auf einem 
anderen Wege gerade den Vortheil erlangen, den ihm Justinian 
durchaus versagt.’199 

 
37 Onverjaarbaarheid?  
 
Met het verstrijken van de verjaring van de revindicatie wordt de bezitter 
weliswaar geen eigenaar, maar komt hij als gevolg van het verweermiddel in een 
sterke positie. Dit voordeel is de mala fide bezitter kennelijk wel waardig. Om 
de mala fide bezitter dit voordeel te onthouden zou eenvoudig kunnen worden 
aangenomen dat bezitters te kwader trouw niet van verkrijgende verjaring 
profiteren en dat de revindicatie niet blootstaat aan bevrijdende verjaring. 
Waarom koos Justinianus niet voor zo’n systeem? Zo'n systeem lag niet voor de 

                                                        
198  Zie hiervoor nr 30. 
199  F.C. Savigny, System, V, p. 368. Savigny ontleent dit argument aan de Heibelberger 

hoogleraar C.J. Guyet die er al in 1828 op gewezen heeft dat dit het gevolg is in een 
systeem waarin de bevrijdende verjaring van rechtsvorderingen sterke werking 
heeft, ‘Über die Wirkung der Klagenverjährung auf das der Klage zu Grunde 
liegende Recht’, in: AcP (1828), p. 62-91, p. 89-90.  
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hand nu het leerstuk bevrijdende verjaring zich ontwikkelde uit de oude 
praescriptio longi temporis. Die vóór-Justiniaanse praescriptio longi temporis 
vervulde een belangrijke rol bij zakelijke rechtsvorderingen: de rechtsvordering 
waarmee de 'eigendom' van provinciale grond werd opgeëist en de zakelijke 
rechtsvordering waarmee zekerheidsrechten werden opgeëist (de actio 
Serviana). Het lag daarom niet in de rede om juist voor de (zakelijke) 
revindicatie een uitzondering te maken. Theodosius stelt in lijn met het 
bovenstaande in de constitutie waarin hij de algemene regeling der bevrijdende 
verjaring invoert: 
 

Zoals de op een zaak betrekking hebbende bijzondere acties, 
moeten ook de acties betreffende een geheel vermogen en de 
persoonlijke acties zich niet verder uitstrekken dan over een 
termijn van dertig jaar. Maar in het geval dat een zaak of enigerlei 
recht wordt opgeëist of een persoon met ongeacht welke actie of 
rechtsvervolging wordt aangesproken, zal evenzeer voor diegene 
die als eiser optreedt het verweer van 30 jaar te vrezen zijn.200  
 

38 Verkrijgende verjaring voor mala fide bezitters als sanctie voor 
stilzitten?  

Voor erfdienstbaarheden gold, zoals wij zagen, een ander regime. 
Erfdienstbaarheden konden wel door quasi bezitters te kwader trouw door 
verjaring worden verkregen. Omgekeerd ging een erfdienstbaarheid teniet door 
non usus ook ten gunste van een bezitter te kwader trouw van het voormalige 
dienende erf. Het verjaringsrecht betreffende erfdienstbaarheden verschilt van 
het verjaringsrecht betreffende onroerende en roerende zaken omdat de 
rechtvaardiging van de verkrijging en het verlies van recht een andere is.  

Wanneer een erfdienstbaarheid door verkrijgende verjaring werd verkregen was 
een quasi-possessio non vitiosa vereist. De reden hiervan was er, zoals wij 
zagen, in gelegen dat degene wiens eigendomsrecht met een erfdienstbaarheid 
bezwaard dreigde te worden zich van deze dreiging bewust was. De reden was -
anders gezegd- niet zozeer gelegen in het quasi bezit van de erfdienstbaarheid, 
maar in het stilzitten van de eigenaar van het dienende erf in wording. De 
verkrijgende verjaring van erfdienstbaarheden was tegelijkertijd een verkrijging 

                                                        
200  CT 4,14,1=CJ 7,39,3 Sicut in rem speciales, ita de universitate ac personales 

actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. sed si qua res vel ius 
aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione pulsetur, 
nihilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda (…) (cursivering 
toegevoegd) 
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als gevolg van quasi bezit, en een verlies van recht als gevolg van -modern 
gezegd- rechtsverwerking.  

Iets gelijks geldt bij het tenietgaan van erfdienstbaarheden door non usus. 
Degene die de hem uit erfdienstbaarheid toekomende bevoegdheden gedurende 
een bepaalde periode niet uitoefende, verloor zijn erfdienstbaarheid als gevolg 
van zijn eigen stilzitten. De vereiste periode bedroeg onder het vóór-Justiniaanse 
recht twee jaar. Justinianus verlengt deze periode tot tien of twintig jaar.201 Bij 
erfdienstbaarheden die strekken tot een niet-doen werd een met de uitoefening 
van de stedelijke erfdienstbaarheid strijdige toestand geëist. Deze toestand 
mocht niet op toestemming gebaseerd zijn van de eigenaar van het heersend erf. 
De gedachte hierachter is duidelijk: wanneer de strijdige toestand op 
toestemming van de eigenaar van het heersende erf is gebaseerd, kan niet 
gezegd worden dat de eigenaar van het heersende erf nalaat op te treden tegen 
inbreuken op zijn erfdienstbaarheid. Wanneer de strijdige toestand gebaseerd is 
op toestemming van de eigenaar van het heersende erf, kan niet gezegd worden 
dat de eigenaar van het heersende erf zijn recht verwerkt.  

Het verjaringsrecht betreffende erfdienstbaarheden is gestoeld op de gedachte 
dat degene die niet optreedt tegen een inbreuk op zijn recht, zijn recht als gevolg 
van deze nalatigheid moet verliezen. Hierin verschilt het verjaringsrecht 
betreffende erfdienstbaarheden van het verjaringsrecht voor onroerende en 
roerende zaken. De eigenaar van een onroerende of een roerende zaak verloor de 
mogelijkheid het bezit van de zaak met de revindicatie op te eisen ten opzichte 
van de bezitter en diens opvolgers. De eigenaar van een onroerende zaak verloor 
ook de mogelijkheid met de actio negatoria tegen de quasi-bezitter van de in 
werkelijkheid niet bestaande erfdienstbaarheid op te treden. Deze mogelijkheid 
verloor hij niet doordat aan de quasi-bezitter van de erfdienstbaarheid een 
verweermiddel werd toegekend, maar doordat de quasi-bezitter gerechtigde 
werd tot de door hem langdurig bezeten erfdienstbaarheid. Het verlies is een 
indirect gevolg van de verkrijging door de quasi- bezitter. Er bestaat een 
verwantschap in werking tussen verkrijgende en bevrijdende  verjaring. Die 
verwantschap bestaat eruit dat beide vormen van verjaring een verlies tot gevolg 
hebben. Als gevolg van bevrijdende verjaring verliest iemand een 
rechtsvordering (en eventueel zijn recht), als gevolg van verkrijgende verjaring 
verliest iemand de eigendom, of raakt zijn erf bezwaard met een beperkt recht. 
Ik laat over deze verwantschap nogmaals de pandektist Thibaut aan het woord:  

 
‘Jedem Recht correspondiren positive und negative 
Verbindlichkeiten, welche mit demselben aufhören müssen. Der 

                                                        
201  CJ 3,34,13.  
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Verlust eines Rechts von der einen zieht also den Erwerb eines 
Vortheils von der anderen Seite nach sich. Insofern ist denn jede 
Verjährung zugleich erwerbend oder erlöschend.’202   

 
Het omgekeerde geldt wanneer een erfdienstbaarheid die strekt tot een niet-doen 
als gevolg van non usus teniet gaat. De gerechtigde tot een dergelijke 
erfdienstbaarheid die nalaat de actio confessoria in te stellen verliest zijn recht, 
en als gevolg daarvan indirect ook de actio confessoria. In een stelsel waarin 
nalatigheid de enige rechtvaardiging is voor de verkrijging door de bezitter en 
het verlies voor de eigenaar vallen verkrijgende en bevrijdende verjaring met 
elkaar samen. Het verstrijken van de verjaring van een rechtsvordering betekent 
dan automatisch het verlies van recht door de rechthebbende. Spiegelbeeldig is 
dit verlies te beschouwen als een verkrijging door de bezitter. Het tenietgaan van 
erfdienstbaarheden die strekken tot een niet-doen door non usus is zo'n systeem. 
Het is gestoeld op de gedachte dat de verkrijging een sanctie is voor nalatigheid 
van degene in wiens nadeel de verkrijging werkt. 

 
Deze gedachte speelt in het verjaringsrecht betreffende roerende en onroerende 
zaken wel een rol, maar een veel minder grote. Enkele voorbeelden. Ter 
bescherming van eigenaren in wiens nadeel verkrijgende verjaring werkt, waren 
gestolen zaken uitgesloten van verkrijgende verjaring. Een gestolen zaak werd 
weer vatbaar voor verjaring wanneer de zaak bij de eigenaar was teruggekeerd, 
reversio. Zoals wij hiervoor zagen, werd reversio ook aangenomen wanneer de 
eigenaar de mogelijkheid de zaak met de revindicatie op te eisen onbenut had 
gelaten:  
 

D. 50,16,215 Verder zeggen Sabinus en Cassius dat in het geval 
van de Lex Atinia een gestolen zaak geacht wordt reeds dan in de 
macht van de eigenaar te zijn gekomen, als hij de mogelijkheid 
heeft haar met de eigendomsactie op te eisen.203 

 
Door na te laten de zaak van de bezitter op te eisen wordt de zaak opnieuw 
vatbaar voor verjaring en is eventueel eigendomsverlies door verkrijgende 
verjaring gerechtvaardigd. Soortgelijke overwegingen spelen een rol in het 
verjaringsrecht betreffende onroerende zaken. Onroerende zaken konden niet 
gestolen worden zodat de eigenaar in wiens nadeel verkrijgende verjaring werkt 
minder goed beschermd was dan de eigenaar van een roerende zaak. Justinianus 

                                                        
202  A.J.B. Thibaut, Besitz und Verjährung, p. 66. Zie ook hierboven, nr 7. Vgl. in 

gelijke zin over de verwantschap tussen bevrijdende en verkrijgende verjaring,    
F.C. Savigny, System, IV, paragraaf 178.    

203  (…) in lege atinia in potestatem domini rem furtivam venisse videri, et si eisu 
vindicandae potestatem habuerit, sabinus et cassius aiunt. Zie hiervoor nr 11. 
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lijkt met het oog op de eigenaren van onroerende zaken die lange tijd elders 
vertoeven de verjaringstermijnen te hebben verlengd:  
 

Niets was er onbillijker dan dit, als iemand die afwezig en 
onwetend was, is in een zo kort tijdsbestek zijn bezittingen 
kwijtraakte.204  

Wanneer een onroerende zaak in handen komt van een bona fide bezitter dreigde 
krachtens vóór-Justininaans recht al na twee jaar eigendomsverlies. Uit de 
constitutie lijkt te volgen dat Justinianus eigendomsverkrijging niet op haar 
plaats acht omdat de vorige eigenaar niet al te nalatig is geweest door zich 
gedurende twee jaar niet op de hoogte te stellen van de stand van zaken ten 
aanzien van zijn land. Justinianus komt grondeigenaren tegemoet door de 
verjaringstermijn te verlengen naar tien of twintig jaar. Naast de verlenging van 
de verjaringstermijnen neemt Justinianus meer maatregelen om te 
bewerkstelligen dat verkrijgende verjaring alleen nalatige eigenaren treft. Het 
gaat om twee constituties die de verduistering van onroerende zaken betreffen. 
Omdat onroerende zaken niet vatbaar zijn voor diefstal, daaronder naar Romeins 
recht ook verduistering begrepen, dreigt eigendomsverlies wanneer een pachter, 
huurder of vermogensbeheerder de grond aan een bona fide derde verkoopt. Uit 
de volgende constituties lijkt te volgen dat Justinianus eigendomsverkrijging 
door verjaring van verduisterde grond onmogelijk wil maken: 

 
CJ 7,32,12 Omdat wij bij dezen een rechtsvraag uit de Sabiniaanse 
rechtsboeken opheffen die aan onze Keizerlijke Hoogheid ten 
gehore is gebracht, bepalen Wij dat als een slaaf, een 
vermogensbeheerder, een pachter, een huurder of wie anders ook, 
door tussenkomst van wie wij de bevoegdheid hebben de feitelijke 
macht uit te oefenen, de feitelijk verkregen macht van enigerlei 
zaak heeft prijsgegeven of aan een ander heeft overgedragen -
wellicht door onachtzaamheid of opzettelijk, zodat voor een ander 
de mogelijkheid geopend wordt om dat bezit onder zich te houden 
-voor de eigenaar volstrekt geen enkel nadeel ontstaat, dit om te 
voorkomen dat er door de boosaardigheid van de een schade voor 
de ander opkomt, maar dat ook de betrokkene zelf, als hij in de 
positie van vrij persoon verkeert, aan de daartoe geëigende acties 
onderworpen wordt, waarbij door hem aan de eigenaar van de 
zaak dan wel aan hem ten aanzien van wie hij onachtzaam of met 
boos opzet heeft gehandeld, elk verlies vergoed moet worden.205  

                                                        
204  CJ 7.31.1 (…) quo nihil inhumanius erat, si homo absens et nesciens tam angusto 

tempore suis cadebat possessionibus. 
205  CJ 7.32.12 Ex libris Sabinianis quaestionem in divinas nostri numinis aures relatam 

tollentes definimus, ut, sive servus sive procurator vel colonus vel inquilinus vel 
quispiam alius, per quem licentia est nobis possidere, corporaliter nactam 
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Justinianus wil voorkomen dat de eigenaar-verpachter van een landgoed enig 
nadeel ondervindt wanneer de pachter het landgoed aan een ander doorverkoopt 
en de koper in bezit van het landgoed stelt. Justinianus zal de eigenaar-
verpachter hebben willen beschermen tegen eigendomsverlies als gevolg van 
eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaring door de derde-koper. Om 
eigendomsverkrijging door verkrijgende verjaring door de derde te voorkomen, 
neemt Justinianus aan dat de derde het bezit van het landgoed pas verkrijgt 
wanneer de eigenaar-verpachter instemt met de aanwezigheid van de derde:  

 
CJ 7.32.10. Niemand betwijfelt dat er een dubbele grondslag van 
bezit is: de ene die rechtens en de andere die feitelijk bestaat: 
beide zijn echter slechts dan wettelijk, wanneer zij door de stilte 
en het zwijgen van alle tegenpartijen worden bevestigd. (..)206  

Een soortgelijke regel gericht op het uitsluiten van verkrijgende verjaring van 
verduisterde onroerende zaken geeft Novelle 119.207 In deze novelle wordt 
eigendomsverkrijging van grond door verkrijgende verjaring voor degene die 
een mala fide bezitter opvolgt om een andere reden uitgesloten. Degene die een 
mala fide bezitter van een stuk land buiten medeweten van de eigenaar opvolgt, 
zou per definitie niet te goeder trouw zijn, en daarom niet kunnen verjaren: 
 

Als echter de ware eigenaar van de vervreemde zaken niet weet 
dat de zaken hem toebehoren en dat de vervreemding is verricht, 
dan bevelen wij, dat hij niet anders dan door de dertigjarige 
verjaring wordt uitgesloten, omdat degene die de zaak op deze 
wijze bezit niet kan zeggen dat hij te goeder trouw bezit, omdat hij 
haar van een bezitter te kwader trouw heeft verkregen.208 

                                                                                                                                  
possessionem cuisucumque rei eam dereliquerit vel alii prodiderit, desidia forte vel 
dolo, ut locus aperiatur alii eandem possessionem detinere, nihil penitus domino 
praeiudicium generetur, ne ex aliena malignitate alienum damnum emergat,sed et 
ipse, si liberae condicionis est, competentibus actionibus subiugetur, omni iactura a 
beo restituenda domino rei vel ei circa quem neglegenter vel dolose versatus est. 

206  Nemo ambigit possessionis duplicem esse rationem, aliam quae iure constitit, aliam 
quae corpore, utramque autem ita demum esse legitimam, cum omnium 
adversariorum silentio ac tacurnitate firmetur (…) 

207  Hier wordt de vertaling van de novelle in het Authenticum weergegeven omdat het 
Authenticum in het gemene recht en door de pandektisten gebruikt werd. 

208  G.E. Heimbach Authenticum Novellarium Iustiniani, Versio Vulgata, Deel II, 
Leipzig 1851, Novelle CXIV (CXIX) caput 7, p. 903. Si autem ignorat verus 
alienatarum rerum dominus, et quia res ei competunt, et quia alienatio facta est, 
iubemus, non aliter hunc excludi, nisi per tricennalem praescriptio, non valente 
dicere eo, qui res hoc modo possidet, quia ipse bona fide possidet quando a mala 
fide possidente haec accepit. In de pandektistiek wordt de nummering aangehouden 
die Schoell en Kroll hanteren. Deze nummering wijkt af van de nummering van de 
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Beide constituties geven een regel die niet past in het Corpus Iuris. In CJ 7,32,10 
wordt een onderverdeling gemaakt in rechtens en feitelijk bezit die alleen op 
deze plaats in het Corpus Iuris Civilis wordt gemaakt. Deze onderverdeling is in 
strijd met het feitelijke karakter van bezit. De regel lijkt dan ook geen algemene 
toepassing in de Romeinse bezitsleer te hebben gehad.  In Novelle 119 wordt 
een fictieve kwade trouw gehanteerd. Of de opvolger van de mala fide bezitter 
dacht en mocht hebben denken eigenaar te zijn geworden, en of deze onjuiste 
veronderstelling het gevolg was van een verschoonbare dwaling was kennelijk 
niet van belang. 209 Justinianus lijkt eigendomsverkrijging door verkrijgende 
verjaring van verduisterde onroerende zaken eenvoudigweg onmogelijk te 
willen maken. Windscheid neemt daarom aan dat ook verdere opvolgers van de 
mala fide bezitter van een landgoed door de Novelle van verjaring worden 
uitgesloten.210 Dernburg legt grammaticaal uit en neemt aan dat de Novelle 
alleen de eerste opvolger onder bijzondere titel van de mala fide bezitter uitsluit. 
211 

Het ligt voor de hand aan te nemen dat Justinianus niet alleen de eerste opvolger 
van de mala fide bezitter wil uitsluiten, maar ook diens opvolgers. Uit Novelle 
119 caput 7 en CJ 7,32,10-12 spreekt de wens om verduisterde onroerende 
zaken naar het voorbeeld van verduisterde roerende zaken onvatbaar voor 
verjaring te maken. In de constituties wordt dit doel bereikt door extra eisen te 
stellen aan het voor verkrijgende verjaring vereiste bezit (CJ 7,32-10-12) en aan 
de vereiste goede trouw (Novelle 119 caput 7). Verduisterde onroerende zaken 
worden niet voor eeuwig onvatbaar voor verjaring gemaakt. Beide constituties 
laten verjaring opnieuw toe als de eigenaar van de verduistering weet en nalaat 
in te grijpen. Als de eigenaar van het landgoed de feitelijke heerschappij van 
degene die de zaak van de verduisterende pachter verkreeg ‘bevestigt’, is deze 
bezitter en kan hij de eigendom ten koste van de eigenaar door verjaring 
verkrijgen. Dat gevaar heeft de eigenaar aan zichzelf te wijten door de feitelijke 
heerschappij te bevestigen van degene die het landgoed van de verduisterende 
pachter kocht. In Novelle 119 wordt gesteld dat degene die een verduisterende 
pachter opvolgt te kwader trouw is wanneer hij de grond buiten medeweten van 

                                                                                                                                  
hier weergegeven uitgave van Heimbach. Vgl. nog over deze novelle                     
A. Piekenbrock, Befristung, Verjährung, p. 54. 

209  A. Piekenbrock, Befristung, Verjährung, p. 55: ‘unstimmige Schlussfolgerung’; 
K.A.D. Unterholzner, Verjährungslehre I, p. 255: ‘Ich zweifle sehr ob diese Ansicht 
hinreichend begründet ist.’  

210  B. Windscheid, Pandektenrecht, par. 182 noot 8; in gelijke zin:                        
K.A.D. Unterholzner,  Verjährungslehre I, p. 247 e.v.; P.F. Girard, Manuel, p. 307; 
Zie ook J. Partsch, Die longi temporis praescriptio, p. 163 noot 1. 

211   H. Dernburg, Pandekten, p. 518 noot 15. 
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de eigenaar verkrijgt. Wanneer de eigenaar weet van de transactie en 
desondanks niet ingrijpt, kan degene die de verduisterende pachter opvolgt te 
goeder trouw zijn en dus verjaren. De eigenaar dreigt dan het landgoed kwijt te 
raken aan de bezitter. Dat gevaar heeft de eigenaar aan zichzelf te wijten door 
niet in te grijpen. Unterholzner wijst erop dat voor gestolen roerende zaken iets 
soortgelijks geldt: wanneer de eigenaar de mogelijkheid onbenut laat om de 
gestolen zaak met de revindicatie van de dief op te eisen, geldt de zaak blijkens 
D. 50,16,215 als teruggkeerd bij de eigenaar en is verjaring weer mogelijk.212  

Nalatigheid van de grondeigenaar is de gedeeltelijke rechtvaardiging van 
eigendomsverkrijging door de bona fide bezitter. Partsch spreekt in verband met 
Novelle 119 caput 7 van de ‘Verjährungsgedanke’, de rechtvaardiging van 
bevrijdende verjaring die eruit bestaat dat bevrijdende verjaring steeds een 
sanctie vormt voor nalatigheid van de rechthebbende.213 Nalatigheid van de 
eigenaar alleen is niet genoeg. Verkrijging door verjaring van een onroerende of 
roerende zaak bleef een beloning voor het vertrouwen dat de bezitter stelde in 
zijn recht. Dat vertrouwen van de bezitter berustte op de bij bezitsverkrijging 
vereiste goede trouw. Zonder dat vertrouwen was een bezitter verkrijgende 
verjaring niet waardig.214  

 

 

                                                        
212  K.A.D. Unterholzner, Verjährungslehre I, p. 255. Over reversio hierboven nr 11. 

Vgl. ook K.A. Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, Bd I, Marburg 1863, p. 590. 
Vangerow trekt in zijn bespreking van Novelle 119 een parallel met verduisterde 
roerende zaken die niet vatbaar zijn voor verjaring. Hij gaat er van uit dat Novelle 
119 verduisterde onroerende zaken van verjaring uitsluit.  

213  J. Partsch, Die longi temporis praescriptio, p. 163 en 164. 
214  CJ 7,39,8,1 daarover hierboven onder nr 30. Vgl. ook D. Nörr, Entstehung der longi 

temporis praescriptio, p. 107.  


