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 Stellingen behorende bij het proefschrift

PIGNUS NOMINIS

a. De verpanding van vorderingen
naar Romeins recht             

van A.J.H. Smit

1. De actio utilis die de pandhouder van een vordering kreeg om de verpande 
vordering te innen was een actie naar het voorbeeld van de actie die de pandgever 
had tegen de schuldenaar.

2. De actio utilis die de praetor gaf aan de pandhouder was een actio in personam.
3. In geval van pignus nominis stond de pandhouder als schuldeiser naar ius 

honorarium naast de schuldeiser, die het pand had gegeven.
4. Een vordering was in het Romeinse recht geen object van rechten, maar de 

actieve zijde van een verbintenis. In het BW geldt hetzelfde. Onder het ius 
commune en het OBW was een vordering als onlichamelijke zaak wél een 
rechtsobject.

5. Onder het BW is het pandrecht niet steeds een zakelijk recht, zoals onder het 
OBW. Verpanding en vruchtgebruik van een vordering horen tot het verbinte-
nissenrecht. De pandhouder en de vruchtgebruiker van een vordering krijgen een 
zelfstandige positie ten opzichte van de schuldenaar van de verpande of in 
vruchtgebruik gegeven vordering. Zij hebben een persoonlijk recht in hun 
vermogen, net als de schuldeiser. Een pandrecht is enkel een zakelijk recht, 
indien het rust op een lichamelijke zaak.

6. Van quasi possessio was in het Romeinse recht enkel sprake in geval van 
boedelbezit en in geval van het bezit van bepaalde – wat wij zouden noemen –
beperkte rechten op lichamelijke zaken.

7. Een cautio was in het Romeinse recht geen contractus litteris, maar een op 
schrift gestelde stipulatio.

8. Het derde lid van artikel 3:86 BW zou zo moeten worden geïnterpreteerd dat 
ook natuurlijke personen die online hebben gewinkeld kunnen worden 
beschermd tegen revindicatie door de bestolen eigenaar.




