
Hoofdstuk 2 
 

HOE EINDIGT EEN HUWELIJK NAAR OUD ROMEINS RECHT? 
 
In het vorige hoofdstuk bespraken wij de voorwaarden, waaraan men moest 
voldoen om een naar Romeins recht geldig huwelijk aan te gaan. 
Basisvoorwaarde was, dat men een vrij Romeins burger was: was men 
geboren uit vrijgeboren ouders krachtens een rechtens geldig huwelijk en 
leefde men zelf in vrijheid (libertas), dan was men Romeins burger (civis 
romanus) en bezat men burgerrecht (civitas, ius civitatis, of ius Quiritium).   
Dat burgerrecht kon verminderd worden; gevolg daarvan was verandering 
van burgerlijke rechtstoestand: 
 

Vermindering van rechtsbevoegdheid betekent: verandering van 
burgerlijke rechtstoestand.1 

 
Het Romeinse recht kende gradaties in de afname van het burgerrecht, of 
rechtsbevoegdheid. Paulus: 
  

Er zijn drie soorten vermindering van rechtsbevoegdheid, namelijk 
de grote, de middelste en de kleine. Wij erkennen immers drieërlei 
staat, namelijk die van vrijheid, burgerrecht en familie. Wanneer wij 
deze allemaal - d.w.z. vrijheid, burgerrecht en familie - verliezen, is 
er derhalve sprake van de grote vermindering van rechts 
bevoegdheid. Wanneer wij evenwel het burgerrecht verliezen maar 
de vrijheid behouden, is er sprake van de middelste vermindering 
van rechtsbevoegdheid. Wanneer zowel vrijheid als burgerrecht 
worden behouden, maar slechts verandering van familie optreedt, 
staat vast dat het gaat om de kleine vermindering van rechts-
bevoegdheid. 2 

 
Welke van de genoemde veranderingen waren van invloed op het voort-
bestaan van het huwelijk? 
De maxima vorm, verlies van vrijheid, vindt plaats wanneer iemand in 
slavernij geraakt, dat wil zeggen onder de absolute macht van een ander (in 
aliena potestate)3 staat. Dat ‘zijn vanzelfsprekend de slaven die onder de 
                                                 
1 D.4. 5. 1 Gaius, Ad edictum provinciale IV, Capitis minutio est status permutation. 
2 D. 4, 5, 11 Paulus, Ad Sabinum II, Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima media 
   minima; tria enim sunt quae habemus, libertatem civitatem familiam. Igitur cum omnia   
   haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis  
   deminutionem. Cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis  
   deminutionem; cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse  
   capitis deminutionem constat.  
3 Gaius, Institutiones: I, 51. 
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absolute macht van hun meester staan’, volgens Gaius.4 Eerder heeft hij 
immers gesteld dat de belangrijkste onderscheiding in het personenrecht 
deze is dat mensen of vrij of slaaf zijn.5 Het bezit van libertas is doorslag-
gevend. Zonder het bezit van vrijheid vervallen alle rechten en 
bevoegdheden; iemand die in slavernij geraakt, kan dan ook geen geldig 
huwelijk continueren: aan zijn echtverbintenis komt van rechtswege een 
einde. 
De minor-variant onderscheidt zich van de eerder genoemde doordat de 
vrijheid behouden blijft, terwijl het burgerschap verloren wordt. In het 
voorbeeld dat Gaius noemt, de verbanning, wordt duidelijk wat de conse-
quenties zijn: men wordt tijdelijk, voor de duur van de verbanning, in zijn 
rechten gesuspendeerd, maar verliest die niet definitief.  
Voor het huwelijk geldt dat het ook in deze variant, van rechtswege eindigt: 
dat leidt men af uit de tekst, waarin Gaius meldt dat patria potestas eindigde, 
wanneer iemand burger werd van een andere staat.6 Naar analogie van patria 
potestas eindigt van rechtswege ook manus, zo neemt men algemeen aan. 
De minima-variant betreft de burgerlijke status.  
De kleine treedt in:  

 
bij degenen die geadopteerd worden, evenzo bij vrouwen die een 
schijnkoophuwelijk aangaan, verder bij hen die in gezags-
afhankelijkheid worden gebracht of die daaruit na een vormelijke 
overdracht worden vrijgelaten. 7 

 
Het aangaan van een huwelijk met maritale macht (manus) houdt dus een 
z.g. kleine vermindering van burgerlijke rechtstoestand in. 
Voor het huwelijk is hij alleen van belang in zoverre hij manus beïnvloedt; 
de genoemde rechtshandelingen adrogatio, adoptio en emancipatio 
beïnvloeden het huwelijk niet.8 Dat doen zij wel, indien de genoemde 
rechtshandelingen een graad van verwantschap tot gevolg hebben, die een 
wettelijk beletsel voor een geldig huwelijk vormt.9 
 
En tenslotte eindigt het huwelijk van rechtswege door de dood van een der 
partners. 
 
 
                                                 
4 Gaius, Institutiones I, 52: In potestate itaque sunt servi dominorum. 
5 Gaius, Institutiones I, 9. 
6 Kaser, RPR I, p. 325, en noot 6. 
7 Gaius, Institutiones I, 162: ... quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae  
   coemptionem faciunt et in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur. 
8 Kaser, RPR I, p. 325. 
9 Gaius, Institutiones I, 61. 
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2. Postliminium 
 
Het basale onderscheid in het personenrecht, vrije burger of slaaf, heeft de 
Romeinse jurist bij de toenemende expansie van Rome voor een probleem 
gesteld: dat betrof de positie van de krijgsgevangene (captivus). Het 
probleem wordt in de bronnen als volgt beschreven: een vrije burger raakt in 
krijgsgevangenschap en verliest daarmee zijn vrijheid. Hij verliest als gevolg 
van capitis deminutio maxima al zijn burgerrechten en verplichtingen.  
Rome voerde zeer vele oorlogen en het moet om grote aantallen burgers, die 
in krijgsgevangenschap raakten, waaronder niet alleen soldaten, zijn gegaan. 
Bovendien zal na afloop van de krijgsoperaties een groot aantal vermisten te 
registreren zijn geweest, van wie onduidelijk was of zij nog in leven waren. 
Bij de vredesonderhandelingen is de positie van de krijgsgevangenen punt 
van onderhandeling geweest en hun repatriëring leverde een juridisch 
probleem op: Welke rechtspositie hadden zij bij terugkomst in hun land? 
Het recht ontwikkelde daarvoor het postliminium, later ius postliminii 
geheten,10 de rechtspositie waarnaar de uit vijandige krijgsgevangenschap 
teruggekeerde, actief zowel als passief terugkeerde in zijn vroegere 
rechtstoestand.11 Dat betekende in juridische fasen onderscheiden, dat de 
burger al zijn rechten verloor op het moment dat hij in krijgsgevangenschap 
geraakte; zijn (burger)rechten werden echter opgeschort, gesuspendeerd, 
waren in pendenti/ pendens, en herleefden, op het moment dat hij, als vrij 
persoon, terugkeerde binnen de grenzen van Romeins gebied.  
Gaius: 

Maar als de ascendent door de vijand gevangen genomen is, blijft 
desondanks - hoewel hij slaaf van de vijand wordt - de rechtspositie 
van de kinderen hangende als gevolg van het recht van terugkeer. 
Door dit recht herkrijgt een gevangene van de vijand bij zijn 
mogelijke terugkeer al zijn vroegere rechten.12 

 
Overleed hij tijdens zijn krijgsgevangenschap, dan werden zijn rechten als 
vervallen beschouwd vanaf het moment dat hij in krijgsgevangenschap 
geraakte.  
Een interessante verfijning op de tot dan toe geldende regeling levert een Lex 
Cornelia,13 van Sulla. De volledige titel luidt Over de bevestiging van 
testamenten van hen die onder de macht van de vijand zijn overleden’, een 
                                                 
10 Kaser, RPR I, p. 290 met literatuur. 
11 Heumann-Seckel, p. 442 lk. 
12 Gaius, Institutiones I, 129: Quodsi ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus  
     hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii, quo hi qui ab hostibus  
     capti sunt, si reversi fuerint omnia pristina iura recipiunt. 
13 Rotondi, Leges 673- 81. 
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titel die wij terugvinden in een tekst van Iavolenus.14 Deze wet regelde de 
geldigheid van testamenten van krijgsgevangenen die tijdens hun gevangen-
schap overleden. Gebeurde dat en had de betrokkene een testament gemaakt 
vóórdat hij in krijgsgevangenschap geraakte, dan bleef dat testament van 
kracht.  
Deze z.g. fictio legis Corneliae, de fictie als ware de betrokkene bevoegd na 
te laten, wordt gezien als een belangrijke juridische innovatie. 
 
Op het herleven van de rechten van de krijgsgevangene na terugkeer, waren 
twee uitzonderingen: ‘bezit’ en ‘huwelijk’ vielen buiten deze regeling: 

 
De echtgenoot krijgt zijn echtgenote krachtens het terugkeerrecht 
niet terug zoals een vader zijn zoon, maar door (hernieuwde) 
instemming wordt het huwelijk hersteld. 15 

 
Dat betekende dat het huwelijk van rechtswege eindigde wanneer een van 
beide partners in krijgsgevangenschap geraakte. De volgende mogelijkheid 
stond uiteraard wel open: was de partner die niet in krijgsgevangenschap 
geraakte, tijdens de duur van de afwezigheid van de ander geen nieuwe 
huwelijksverbintenis aangegaan, en bestond ook bij haar de wens de 
samenleving weer op te nemen, dan betekende dat, dat op dat moment een 
nieuwe echtelijke verbintenis tot stand kwam. Formeel dus geen herleven 
van de huwelijksbetrekking, materieel wel. Over een aantal praktische 
problemen, die gevolg konden zijn van deze regeling komen wij nog te 
spreken.16 
 
Ook bestond de mogelijkheid het huwelijk te ontbinden via scheiding. 
Daarover zal het in de volgende hoofdstukken gaan. 
 

                                                 
14 D.28, 3,15: Iavolenus, Epistulae IV. 
15 D.49. 15. 14. 1: Pomponius, Ad Sabinum III, Non ut pater filius, ita uxorem maritus iure   
     postliminii recipit, sed consensu redintegratur matrimonium.  
     Levy,Verschollenheit, p. 149. Watson, Priv, p. 38; Volterra, Matrimonio e divorzio,  
     NDI X, p. 332, lk. 
16 Hoofdstuk 3 staat stil bij absentia. 


