
RESENSIES-REVIEWS 

R. A. Bauman: The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan 
Principate, Witwatersrand University Press, Johannesburg 1967; XX, 
approx. 336 pp. 

Die literatuur in verband met die Romeinse Strafreg is vir baie goeie 
redes meer beperk as die op die gebied van die Privaatreg. Daarom kan 
hierdie bydrae in besonder verwelkom word. Terselfdertyd moet dit nie 
as 'n suiwer juridiese werk beskou word nie. Soos dit hoort, word die 
saak histories behandel en op hierdie manier is dit nodig om die geskied
kundige agtergrond van die regsinstelling deeglik na te gaan en word 
ryklik uit literere en juridiese bronne geput. Dit sal blyk wanneer na die 
bibliografie gekyk word. Die skrywer het 'n enorme veld van bronne en 
literatuur vir sy studie gedek. 

Die werk word hoofsaaklik in drie afdelings verdeel. Die eerste handel 
oor die crimen in die tydperk van die Republiek (vanaf ongeveer 300 voor 
Christus). Ten eerste word die begrip maiestas nader omskryf as 'n attribuut 
van die Romeinse volk, die gode en van die magistratus in daardie hoeda
nigheid. Die crimen maiestatis, naas perduellio, maak sy verskyning aan 
die begin van die eerste eeu voor Christus. Perduellio was die benaming 
vir 'n misdaad met 'n wye strekking en het die crimen maiestatis oorspronk
lik gedek, maar die crimen maiestatis word afgesonder hoofsaaklik op 
prosesregtelike gronde. Deur wetgewing is sekere misdade onder perduellio 
onder 'n afsonderlike quaestio perpetua gebring en sommige van hierdie 
misdade word later deur die leges maiestatis onder die crimen maiestatis 
tuisgebring. Hierdie wette gaan terug na die vyfde eeu voor Christus 
alhoewel die wette nie die benaming van crimen maiestatis invoer nie. 
Daar is die (moontlike) lex !celia en verder word die lex Gabinia, lex 
Mamilia en lex Appuleia bespreek. In besonder word die vervolginge onder 
die laaste wet bespreek. 'n Uitbreiding van die crimen maiestatis om hoog
verraad buite die Staat in te sluit, word met die lex Varia ingevoer en 
vervolgens kom die fundamentele lex Cornelia maiestatis van 81 voor 
Christus tot stand. Dit is dan afkomstig van Sulla. Dit sluit hoofsaaklik 
die Republikeinse periode af. Die skrywer betoog dat Sulla se wet nie 'n 
algemene wet was wat die ganse gebied van inbreuke of maiestas gedek 
het nie, want 'n gedeelte daarvan het buite die betrokke quaestio geval. 
Die werking van hierdie wet en sy omvang word behandel aan die hand 
van 'n aantal prosesse wat gevoer is kragtens aanklagtes onder hierdie wet. 

Die tweede afdeling van die werk handel oor Caesar en die crimen 
maiestatis; en hierdie onderwerp vang aan in 59 voor Christus. In besonder 
het die Optimates pogings aangewend om Caesar te breek deur middel van 
vervolginge onder verskeie wette (lex Memmia) of deur midde1 van ver-
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volginge van sy aanhangers soos Vatinius (onder die lex Licinia et Junia). 
Die polemiek het egter nie tot 'n klag van crimen maiestatis gelei nie. 
Caesar het egter Gallie verlaat iniussu populi aut senatus en dit het aan
leiding tot crimen maiestatis gegee. So ook ander optredes van sy kant. 
Sy vyande het egter nie sover kon kom om hom daarvolgens te vervolg nie. 
Caesar het vervolgens te werk gegaan om sy persoonlike dignitas aan maies
tas te koppel en dit gebeur deur steeds sy vyande en die van Rome of die 
populus Romanus te vereenselwig, maar dit wil nie se dat daar nou die 
gedagte van 'n maiestas ontstaan wat aan Caesar gekoppel is nie. Ten 
slotte is daar nog die lex Julia maiestatis van Caesar afkomstig, betreffende 
hom qui maiestatem populi Romani minuerit per vim. Dit brei die lex 
Appuleia uit in sover dat dit gewelddadige skending van die maiestas uitbrei, 
buite die kring van magistratus en senatores, na almal toe. Die skrywer 
plaas die datum van hierdie wet in 47 voor Christus, aangesien in daardie 
jaar gewelddadige optredes so 'n wet betreffende maiestas per vim baie 
aktueel gemaak het. Daar word ook aangevoer dat die lex Hirtia van 
48 voor Christus (ook 'n lex maiestatis, teen die aanhangers van Pompeius 
gerig) van Caesar afkomstig kan wees. 

Die derde afdeling het betrekking op die crimen maiestatis in die tydperk 
van Augustus. Eers kom die lex Pedia van 43 voor Christus ter sprake. 
Verskeie vervolginge kragtens die wet word bespreek. Binne die raamwerk 
van die quaestio maiestatis word vervolgens die gevalle van C. Cornelius 
Gallus, die Praefectus Aegypti, behandel, asook die van Marcus Primus 
en die van Fannius Caepio en Varro Murena. Verder nog die van Egnatius 
Rufus. Die geval van Augustus se dogter word uitvoerig behandel en die 
vraag word gestel: in hoever het sy die lex Julia de adulteriis coercendis 
oortree of die lex maiestatis? In ieder geval, sommige van haar minnaars 
was vervolg op grond van die crimen maiestatis. Maar al hierdie vervolginge 
is op grond van 'n krenking van die maiestas van die Romeinse volk en nie 
die van die Augustus as sodanig nie. Geeneen van hierdie gevalle dui 
op 'n verskuiwing van die maiestas van die populus Romanus na die Princeps 
as persoon nie. Die verskuiwing kom wanneer die Princeps gesien word 
as 'n opvolger van die reges en dus, tot op sekere hoogte, is die maiestas 
van die koning 'n weerkaatsing van die maiestas van die gode. Aan die 
ander kant, die gedagte van eerbied vir die nuwe maiestas was baseer 
op 'n eed en so 'n krenking van die maiestas is 'n laesio religionis. Dit 
brei uit tot die ganse domus van Augustus en die maiestas word nie tot sy 
persoon beperk nie. Daar kom 'n samesmelting van die crimen laesae 
maiestatis populi Romani en die crimen laesae pietatis. Terselfdertyd, 
lede van die domus kan die nuwe maiestas van die Augustus krenk in sy 
hoedanigheid as die Pater Patriae: nemo me inpune lacessit. 

Die vraag word vervolgens gestel in hoever die famosus libel/us aanleiding 
kan gee tot die crimen maiestatis. In beginsel gee dit blykbaar nie aan-

218 



leiding tot hierdie crimen nie. Die twee begrippe nader mekaar met verloop 
van tyd en ten slotte word die lex Cornelia de iniuriis uitgebrei in so 'n mate 
dat laster ook aanleiding tot die crimen maiestatis kan gee. 

Die finale hoofstuk handel oor Digesta 48.4 (ad legem Iuliam maiestatis). 
Dit word aangeneem dat hierdie wet, tot op sekere hoogte, die vorige 
leges maiestatis saamgevat het en die vraag is of hierdie lex Julia afkomstig 
is van Caesar of Augustus. Die waarskynlikste is dat 'n wet van Augustus 
bedoel is. Met sy analise kom die skrywer tot die slotsom dat sommige 
gedeeltes van die titel betrekking het op die wet van Caesar. Maar volgens 
die skrywer is dit waarskynlik dat gedeeltes van die lex Julia iudiciorum 
publicorum betrekking had op maiestas (D. 48.14.1.4, ens.). Verskeie ander 
probleme in hierdie verband word ook aangeroer. 

Uit die voorgaande sal dit blyk dat die groot verdienste van die werk 
bestaan uit 'n noukeurige studie van die verskeie wette wat die begrip 
van crimen maiestatis uitgebou het tot by die tyd van Augustus. Die studie 
is hoofsaaklik histories van aard en die skrywer het sy bronne en literatuur 
op 'n uitvoerige wyse geraadpleeg en as 'n kenner hanteer. Die werk is nie 
in die eerste plek 'n juridiese studie nie, alhoewel die laaste hoofstuk 
waardevolle werk op hierdie gebied ook lewer. Die waarde van die werk is 
verhoog deur die bibliografie, register en opgaaf van verwysings na bronne. 
Die tipografiese versorging is ook uitstekend. Persoonlik het ek net een 
puntjie raakgeloop, naamlik dat in die register blykbaar geen verwysing 
is na die lex Appuleia nie. Dit is maar 'n kleinigheid. Die skrywer kan 
geluk gewens geword met 'n waardevolle geestesproduk. 

Universiteit van Pretoria. P. VANWARMELO 

* * * 
Rene Descartes: Bepeinsinge oor die Eerste Filosofie; uit die Latyn vertaal 
deur D. M. Kriel. Academica, Pretoria/Kaapstad, 1967. 

Mnr. Kriel het met hierdie vertaling 'n groot diens bewys aan die 
Afrikaanse student van die wysbegeerte. Om die Meditationes in Latyn 
of die beroemde Discours sur Ia Methode in Frans te lees, vereis meer 
kennis van die twee tale as wat by enige student veronderstel kan word. 
Descartes se Latyn verskil heelwat van die klassieke Latyn, sy Frans is 
'n sewentiende-eeuse Frans en albei vereis 'n insig in die gangbare filosofiese 
begrippe van 'n tyd wat hom op verre na nie losgemaak het van die dink
gewoontes van die Scholastiek nie. 

Die vertaler het baie verstandig gehandel deur hom nie te waag aan 'n 
vertolkende vertaling nie, maar die Latynse teks op die voet te volg en 
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