
Hoofdstuk 6 
 

DE SANCTIES 
 
Welke strafbedreigingen kende het Romeinse recht? Tot wie richten zij zich?  
Hebben zich in de loop van de tijd wijzigingen voorgedaan in de straftoemeting? 
 
Was de procedure ordelijk doorlopen en de straf gelegitimeerd door de 
familieraad dan volgde de fase van de tenuitvoerlegging van de straf.  
Dionysios en Plutarchus die verhalen over de oudste geschiedenis van 
Rome1 vertellen dat Romulus een wet uitgevaardigde, die de doodstraf stelde 
op drankgebruik en overspel; de motivering voor deze straf was dat echt-
breuk de bron van rebellie was en dronkenschap de bron van echtbreuk. De 
betreffende teksten bespraken wij reeds.2 
Deze hoge straf dient men te relateren aan de ernst van het misdrijf en aan de 
maatschappelijke verhoudingen in de oudste periode van de geschiedenis 
van Rome: de sociale controle op het doen en laten van de medeburgers was 
zeer groot, en liet weinig inbreuk toe op de hoge standaard van vooral het 
personen- en familierecht. Er was weinig ruimte voor een andere straf dan de 
dood.3 
 
Plutarchus vertelt dat Romulus een wet uitvaardigde op grond waarvan de 
man de bevoegdheid toekwam zijn vrouw te verstoten. De vraag is of er van 
een essentieel verschil sprake is in de rapportage van Dionysius en 
Plutarchus. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Bij de bespreking van de gronden is 
gesproken over een gesloten systeem, een limitatief opgesomd aantal 
gronden. Tegen die achtergrond lijkt een verschil in strafbedreiging on-
waarschijnlijk. Wordt de vrouw op heterdaad betrapt op overspel of drank-
gebruik dan staat de wet toe dat zij zonder vorm van proces wordt gedood; 
buiten heterdaad staat de rechtsgang open via de familieraad  
(consilium domesticum) en is de sanctie verstoting; voor beide variaties 
geldt: mits er sprake is van een erkende grond. 
 
De tekst van Gellius suggereert eveneens een nuancering in de strafmaat: 
Cato rapporteerde dat de vrouwen door hun echtgenotes niet alleen ge-
oordeeld werden maar ook gestraft, niet minder ernstig wanneer zij wijn tot 
zich hadden genomen, dan wanneer zij ontucht en overspel hadden begaan:  

 
Marcus Cato vertelt dat echtgenotes niet alleen beoordeeld, maar 
ook gestraft werden door hun rechter, niet minder wanneer zij wijn 

                                                 
1 Dionysius van Halicarnassus II, 25 en Plutarchus, Vita Romuli, 22. 
2 Hoofdstuk IV, noot 23 en hoofdstuk III, noot 178. 
3 Kaser,  Das altrömische Ius, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1949, p. 53. 
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tot zich hadden genomen dan wanneer zij ontucht en echtbreuk 
hadden begaan. 
De woorden van M.Cato heb ik genoteerd uit een rede die getiteld is 
DE DOTE waarin ook dit geschreven staat dat het een recht was 
voor de echtgenoten hun vrouwen die betrapt werden op ontucht, te 
doden: ‘De man,’ zo zegt Cato,‘is voor zijn vrouw, wanneer hij van 
haar scheidt, een rechter met de bevoegdheid van een Censor, hij 
heeft de macht, die hem goed dunkt wanneer er iets verachtelijks en 
verderfelijks door de vrouw is gedaan. 
Zij wordt gestraft, als zij wijn drinkt; als zij met de man van een 
andere vrouw een ontuchtige handeling pleegt, wordt zij ter dood 
veroordeeld’. Over het recht iemand ter dood te brengen staat als 
volgt genoteerd: ‘Betrapt gij uw echtgenote op heterdaad bij 
overspel, dan kunt ge haar ongestraft, zonder een nader vonnis, 
doden; (maar) als gij overspel bedrijft of zelf door een vrouw tot 
overspel gebracht wordt, waagt zij het niet u met een vinger aan te 
raken, en dat is ook geen recht voor haar’ 4 

 
 
In dit citaat worden verboden wijngenot en ontucht en overspel op één lijn 
gesteld; over deze koppeling van misdrijven is in het vorige hoofdstuk 
gesproken. De straf is in alle gevallen gelijk. 
Wij volgen eerst de Latijnse tekst:  
 

multitatur si vinum bibit; si cum alieno viro probri quid fecerit 
condemnatur. 

 
 Multitare, een intensivum van multare betekent ‘ernstig straffen’; de omvang wordt   
 door deze term niet nader bepaald. Condemnare betekent ‘schuldig bevinden’,  
‘veroordelen’, en pregnant, ‘ter dood veroordelen’.  
 
Het gebruik van meerdere straffen wordt door de tekst gesuggereerd, maar 
de vraag is wat Cato precies heeft bedoeld en wat Gellius vervolgens belang-
rijk en opmerkelijk vond om er melding van te maken. Het onderscheid be-
treft ‘heterdaad’ of ‘buiten heterdaad’. Alleen wanneer sprake is van heter-

                                                 
4 Gellius, Noctes Atticae X, 23,  3-5, M. Cato non solum existimatas sed et multatas quoque a  
   iudice mulieres refert, non minus si vinum in se quam si probrum et adulterium  
   admississent. Verba M.C. adscripsi ex oratione quae inscribitur DE DOTE in qua id  
   quoque scriptum est in adulterio uxores deprehensas ius fuisse maritis necare: ‘Vir’,  
   inquit,’cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium quod videtur, habet, si  
   quid perverse taetreque factum est a muliere; multitatur si vinum bibit; si cum alieno viro  
   probri quid fecit, condemnatur’. De iure autem occidendi ita scriptum:’In adulterio  
   uxorem tuam si prehendisses sine iudicio inpune necares; illa te si adulterares sive tu  
   adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est’. 
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daad, wordt eigenrichting aanvaard en kan de man zijn ontrouwe echtgenote 
doden. 
Buiten heterdaad wordt de straf niet nader aangeduid, maar het onderscheid 
dat Cato maakt doet vermoeden dat in dat geval de doodstraf niet uitgesloten 
was, maar geen vanzelfsprekendheid. 
Wanneer men rekening houdt met zijn behoudende opvattingen, zijn 
verheerlijking van de oude zeden en gebruiken, dan ligt het voor de hand dat 
hij uitgaat van de oude situatie: enig misdrijf van de vrouw dat inbreuk 
maakt op de zuiverheid van haar relatie met haar man, dient bestraft te 
worden; en de enige sanctie die daarop staat, is de doodstraf. Dat kan ook 
gelezen worden in de aanvang van het citaat van Gellius. 
Alle misdrijven, die een grond tot verstoting gaven, staan nog steeds onder 
één strafbedreiging: de dood. Het onderscheidende punt is de procedure: in 
geval van heterdaad mag de man overgaan tot onmiddellijke ten uitvoer 
legging van de straf; buiten heterdaad dient eerst de familieraad bijeen-
geroepen te worden.  
 
De rol van de echtbreker wordt als volgt gekwalificeerd en gesanctioneerd: 
Wordt de dader op heterdaad betrapt, dan is de bedrogen echtgenoot 
gerechtigd beide overspelenden te doden.5 De motivering daarvoor is 
dezelfde als bij de vrouw: hij schendt de norm van de zuiverheid van de 
relatie met haar echtgenoot, en de norm van de zuiverheid van de 
nakomelingschap; daardoor wordt schending van religie en cultus verwijt-
baar gesteld.6 Het doden van de schuldige moet gezien worden als sacrale 
daad van vergelding.7 Bewijs van zijn misdaad behoeft men niet, de buren en 
bloedverwanten worden bijeengeroepen om getuige te zijn en de straf wordt 
ten uitvoer gelegd. 
 
In de loop van de republiek zijn de straffen versoepeld.8 Toen Augustus deel 
uit maakte van een familieraad, sprak de Raad het vonnis ‘verbanning’uit.9 
Hetzelfde vonnis trof de vader die naar het oordeel van Hadrianus zijn zoon 
op hardvochtige wijze had gestraft.10 

                                                 
5 Zie o.a. Plautus, Bacchides  vrs 858, reeds eerder besproken. 
6 Uitvoerig in Kaser, Das altrömische Ius, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1949, par.  
   35, p. 336 e.v. 
7 Kaser, Das altrömische Ius, p. 186. 
8 Of alle straffen, die in het Strafrecht konden worden opgelegd, ook hier van toepassing  
   waren, is onbekend: Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1894, (Nachdruck  Graz  
   1955) p. 906. Andere strafbedreigingen dan de dood (mors) waren vermogensstraf  
   (damnum), verbanning (exilium), verlies van goede naam (ignominia), hechtenis (vincula)    
   en geseling (verbera). 
9 Seneca, De Clementia, I, 15, 2. 
10 D. 48, 9, 5. 
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Of de echtbreker na de archaïsche periode voor zijn misdrijf nog kon worden 
bestraft met de dood, is niet zonder meer duidelijk. Hand in hand met de 
secularisering is de tendens waarneembaar ‘Sakralrechtliche Milderungen 
der Hausgewalt’11 te bewerken en, de vraag is of daar sprake van kan zijn 
tegenover de overspelige man. Het oudste recht was het domein van de 
priesters; of hun opvolgers in de handhaving van het recht een zelfde 
behoudende lijn als zij hebben gevolgd, is niet duidelijk. 
Voor de latere tijd vinden wij een aanduiding in de wetgeving van Augustus, 
althans bij de rechtsgeleerden, die naar aanleiding van zijn wetgeving De 
adulteriis respondeerden: vermeld wordt dat de vader het recht heeft 
wanneer iemand met zijn dochter, die zich onder zijn vaderlijk gezag (in 
patria potestate) bevindt, echtbreuk pleegt, deze echtbreker te doden:  

 
Aan de vader wordt het recht gegeven degene die met de aan zijn 
gezag onderworpen dochter echtschennis heeft gepleegd, te doden.12 

 
Maar de echtgenoot komt dat recht niet toe: 

 
Het is de vader wel, maar de echtgenoot niet toegestaan de vrouw en 
iedere echtschender te doden, omdat meestal de ouderlijke liefde 
van de vader ten gunste van de kinderen beslist; maar de 
heethoofdigheid en de agressie van een lichtvaardig beslissende 
echtgenoot dienden daarentegen aan banden gelegd te worden.13 

 
Dat de wetgeving van Augustus de echtgenoot uitsloot, wordt gemotiveerd 
met ‘de heethoofdigheid en de agressie van een lichtvaardig beslissende 
echtgenoot’(mariti calor et impetus facile decernentis). Zou deze motivering 
op ervaring berusten, dan is er een indicatie in te lezen voor het bestaan, en 
het functioneren en de oordeelsvorming binnen de familieraad.  
De bevoegdheid van de echtgenoot zijn overspelige echtgenote zonder meer 
te doden was reeds geruime tijd in onbruik, toen Augustus zijn wetgeving 
schiep. Op dit punt zou hij het dan niet aangedurfd hebben de oude tijd van 
de voorvaderen in volle omvang te doen herleven, aangenomen dat hij op dit 
punt een wens had. De tijdsomstandigheden kunnen hem ook in een andere 
richting gebracht hebben: De humanitas deed haar invloed gelden. 
 

                                                 
11 Kaser, Das altrömische Ius,p. 337. 
12 D. 48. 5. 21. Papinianus, De adulteriis I, Patri datur ius occidendi adulterum cum filia  
     quam in potestate habet. 
13 D. 48. 5. 23. Papinianus, op.cit., Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem  
     adulterum remissum est occidere quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro  
     liberis cepit; ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus. 
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Stel dat de echtgenoot zijn vrouw op een andere dan een erkende grond wil 
verstoten, aan welke sanctie stelt hij zich dan bloot? 
De uitleg, die gegeven moet worden aan het bericht van Plutarchus: 
 

‘… zendt iemand zijn vrouw op een andere grond weg, dan zij het 
ene deel van zijn vermogen eigendom van de vrouw, het andere deel  
worde gewijd aan Demeter’ , 

 
kan gezien worden als beveiliging en bescherming van het huwelijk tegen 
een echtgenoot, die zich op lichtvaardige gronden van zijn huwelijkspartner 
wenste te ontdoen. Hij verloor zijn gehele vermogen. 


