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IUS

ROMANUM за 2019 г. е посветен на темата за имуществото и парите. Използвана е една латинска лексема – PECUNIA, която с течение на вековете
постепенно променя своето значение, но отразява ясно еволюцията на
имуществото като съвкупност от вещи, права и задължения, означавано
както в Рим, така и в съвременността като patrimonium. Рecunia обаче е
термин, който отразява именно комплекса от социални, имуществени и
правни отношения, създадени в зората на римската история във връзка с
гражданския обмен, но и по повод на публичното имущество. Римската
юриспруденция използва този термин през целия период на съществуването на римската държава, като някои понятия са запазили своето значение и
в съвременната правна терминология – например in pecunia populi служи за
означаване на публичната собственост за общо ползване.
Общоприето е, че терминът “pecunia” е производен от “pecus” – както
се е означавал първоначално добитъкът като събирателно понятие, и който
според повечето автори е бил не само основата на богатството у всички
антични народи, но и разменен еквивалент преди появата на парите. Така
се нарича първоначално и общо цялото движимо имущество, върху което
се установява частната собственост на pater familias, и което съставлява
имуществото на патриархалното римско семейство. То се отграничава от
familia, като с една и съща лексема се означава и самата голяма фамилна
общност под ръководството и властта на pater familias, но и недвижимата
собственост, обособена и отредена за ползване от нея, и върху която много по-късно и при определени условия се придобива първо частно владение, а след това – и частна собственост. Постепенно материалната характеристика на pecunia се променя и така се означават и парите, включени в
patrimonium-a на домовладелеца, а в някои случаи – и стойностният еквивалент на цялото фамилно имущество.
Темата за имуществото винаги е била от особен интерес не само в
романистиката, но и в съвременното право. Много от римскоправните кон-
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цепции имат своята конкретна проекция, особено във връзка с обособяването на различни имуществени кръгове със специфичен режим в рамките
на даден патримониум, определянето на капитала на търговските дружества и на имуществото на други юридически лица, публичната собственост,
публичните финанси и пр. Така традицията на списанието да предлага на
своите читатели теми както от частното, така и от публичното право, свързани не само с Древния Рим, но и със съвременната правна наука и практика, има своето продължение и през петата година от създаването на списанието IUS ROMANUM. Наред с това се доразвива и една тема, разгледана през 2017 г. – FAMILIA, като тогава в списанието акцентът беше поставен повече върху социалните и етични аспекти в римското патриархално
семейство, а имуществените въпроси останаха за настоящия брой. Така
едно понятие, което е актуално и общоупотребимо както в доктрината, така
и в практиката, има своето цялостно представяне през погледа на романистичната традиция.
В списанието статиите отново са разделени на две части – свързани
основно с Римското право, и посветени на съвременни имуществени отношения, в които се откриват елементи от римскоправната уредба. Напълно
естествено в началото са поставени две статии.
Първата – на проф. Михаил Андреев, публикувана в сп. „Правна мисъл“ през 1959 г., и на френски език представена на международни романистични форуми, отразява диахронията на двете понятия – familia и
pecunia, в архаичното римско право и изграждането на по-късните правни
конструкции относно движимото и недвижимото имущество под контрола
на pater familias, както и моделирането на уредбата относно имуществото
на държавата и общините – публична и частна собственост.
Втората статия е предоставена лично за превод на български и публикуване в списанието от почетния професор по класическа филология в
Университета в Леон, Испания – Мануел Антонио Маркос Каскеро. В нея се
проследяват произходът, съдържанието и развитието на термина “pecunia”.
Това е и програмната статия на списанието на Факултета по икономически
и предприемачески науки на този университет, наречено също Рecunia (Pecunia: historia de un vocablo. – In: Pecvnia, ISSN 1699-9495, 2005, no. 1).
Страница 9 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

Редица престижни автори от български и чуждестранни университети участват в настоящия брой на списанието. В римскоправната част са
представени изследванията относно пазарната икономика, промените в
цените и „количествената теория за парите“ в Рим от Цицерон до Плиний
Стари, римскоправните теории за икономическите цели на парите, за материалното съдържание на имуществото и пр. Разгледани са и редица специфични частноправни проблеми – за плодоползването на парите, лихвите,
търговските сделки чрез лизинг, римския пекулий като първообраз на ограничената отговорност по сделки, сключвани от подвластни, ефектите на
patria potestas по отношение на имуществото на подвластните синове (filii
familias), оспорването на кредити и представянето на фалшиви документи
за плащане и пр. В публичноправен аспект се отличават статиите за муниципалните финанси и имущество, публичните задължения и фискалната
политика по времето на Юстиниан.
Съвременната тематика е представена в няколко статии, които в
сравнителен план и в историческата им перспектива представят имуществените отношения относно финансовото и данъчното право, документирането на плащането и мировото правораздаване в България по имуществени дела. Наред с тях има и статии относно съседските и съпружеските
имуществени отношения, актуални проблеми на данъчното и митническото
законодателство, държавната помощ при продажбата на земя и сгради
публична или частна държавна/общинска собственост, възнаградителната
лихва, определянето на прекомерно високи цени и увреждането на длъжника, опазването на наследственото имущество и на запазената част от
наследството и др.
По традиция в списанието участват и млади автори, които със своите
статии дават сериозни доказателства за по-нататъшни задълбочени научни
изследвания.
Надяваме се, че редица теми могат да предизвикат не само интерес
за определени научни разработки в тази или свързана с нея проблематика,
но и да провокират дискусии и дори организиране на научни форуми.
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LECTORIS SALUTATIO
The first issue of the Romanist e-journal IUS ROMANIUM for 2019 is dedicated to the topic of property and money. A Latin lexeme is used – PECUNIA
which gradually changes its meaning through the ages although it clearly reflects
the evolution of property as a set of goods, rights and obligations, designated
both in Rome and today as a patrimonium. Pecunia, however, is a term which
reflects namely the complex set of social, proprietary and legal relationships created in the wake of Roman history in connection to the civil exchange but also
occasioned by public property. Roman jurisprudence uses this term throughout
the period of existence of the Roman state whereas some concepts preserve
their meanings in contemporary legal terminology as well – e.g. in pecunia
popuili is used to designate public property for common use.
It is generally accepted that the term “pecunia” derives from “pecus” – the initial
designation for cattle as a cumulative concept and which according to most authors was not only the basis of wealth for all peoples of the Antiquity but also an
exchange equivalent before the existence of money. This is the way the whole
movable property was called initially and generally, over which pater familias
private property is established and which constitutes the property of the patriarchal Roman family. It is delineated from familia whereas by means of the same
lexeme not only the large family community itself under the guardianship and
power of pater familias is designated but also the real property, separated and
allotted for use by it over which only much later and under special conditions is
private possession acquired first, followed by private ownership. Gradually, the
material quality of pecunia changes and it also starts to designate the money
included in the patrimonium of the homeowner and, in some cases, the value
equivalent of the entire family property.
The topic of property has always been of particular interest not only in
romanistics but also in modern law. A large number of the Roman legal concepts
have their own specific projection, especially in terms of the separation of distinct
property circles with a specific regime within a given patrimonium, the determination of company capital and of the property belonging to other legal entities, public property, public finances, etc. Thus, the tradition of the journal to offer its
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readers both private and public law topics, related not only to ancient Rome but
also to modern legal studies and practices, finds a place in the fifth year since
the creation of the IUS ROMANUM journal. Along with this a topic considered in
2017 is further developed – FAMILIA, while back then the focus of the journal
was rather on social and ethical aspects of the Roman patriarchal family, property topics remained to be discussed in the current issue. Thus, a notion which is
topical and generally used in the doctrine as well as in the practice is fully presented through the prism of the Romanistic tradition.
In the journal once again papers fall into two sections – those related mainly with
Roman law and those dedicated to modern property relations where Roman law
elements could be discerned. Quite naturally, in the beginning there are two papers. The first one of them, by prof. Michail Andreev, published in Legal thought
Journal (Правна мисъл) in 1959 and presented at international Romanistic forums in French, reflects the diachronicity of the two terms: familia and pecunia in
the early Roman law and the formation of later legal constructs for personal and
real property within the control of pater familias, in addition to the modelling of
the laws regulating state and municipal property – public and private property.
The second paper is provided personally to be translated in Bulgarian and published in the journal by Professor in Classical Philology at Leon University,
Spain – Manuel Antonio Marcos Casquero. It traces back the origin, the content
and development of the term “pecunia”. This is also the thematic research paper
of the journal, issued by the Faculty of Economic and Entrepreneurial Studies at
this university, carrying the same title as the journal: Pecunia (Pecunia. Revista
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 1699-9495,
2005, no. 1).
A number of prestigious writers from Bulgarian and foreign universities participate in the present issue of the journal. The presented Roman-Law research
topics involve: market economy, price variations and “the quantitative theory of
money” in Rome from Cicero to Pliny the Elder, Roman legal theories about the
economic purposes of money, about the material content of property, etc. A
number of specific private legal issues are discussed as well – about the usufruct
of money, interest rates, business leasing transactions, the Roman peculium as
the prototype of the limited liability in transactions concluded by alieni iuris, the
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effects of patria potestas regarding the property до filii familias, the contestation
of false payment documents, etc. In terms of public law, a special place is given
to papers about municipal finances and property and public debts and fiscal policies during the reign of Justinian.
Modern day topics are presented in several papers which focus on property relations from a comparative perspective and make a historical overview in terms of
financial and tax law, Enforcement of monetary judgments in Medieval Spain,
justice in Bulgaria regarding property cases. In addition to these, there are papers about the limitation of neighbour relations, matrimonial property regimes,
establishment of local taxes, topical problems within tax and customs law, State
Aid in the sale of land and buildings, public or private state or municipal property,
invalidity of contractual interest clause, the setting of excessive prices (laesio
enormis) and harming the debtor, heritage protection and preservation of the
compulsory portion etc.
Traditionally, participants in the journal are also young authors, and their papers
are a serious demonstration of future in-depth scientific research.
Our hope is that a great number of topics in the current edition of the journal will
trigger not only interest for specific scientific developments in this or related issues but will also spark discussions and even set up academic forums.
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РИМСКО ПРАВО
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ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ
В НАЙ-ДРЕВНОТО РИМСКО ПРАВО
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

проф. Михаил Андреев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Резюме: В статията са разгледани основните правни проблеми, свързани с
поземлената собственост в архаичния период в Древния Рим. Институтите
на манципацията и на сакраментума доказват съществуването на колективна собственост върху земята. Изследва се значението на термините
“familia” и “pecunia”, свързано с имуществото на голямото патриархално
семейство и режимът на фамилната собственост като преход между колективната и частната собственост, утвърдена със Закона на Дванадесетте
таблици.
Ключови думи: поземлена собственост; архаично римско право; Закон на
Дванадесетте таблици; familia, pecunia; колективна; фамилна и частна собственост.



Статията е препечатана от сп. Правна мисъл, 1959, № 4, с. 83–96, със съгласието на
сина и наследник на автора – проф. Николай Андреев. Запазен е автентичният правопис. Допълненията на редактора са оградени с квадратни скоби. Резюмето с ключови
думи на български и английски е допълнено съобразно изискванията за формàта на
списанието.
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LAND OWNERSHIP IN ANCIENT ROMAN LAW
Prof. Michail Andreev
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria
Abstract: The article present the main legal issues related to land ownership in
the archaic period in Ancient Rome. The institutions of mancipatio and
sacramentum prove the existence of collective ownership on the land. The
meaning of the terms “familia” and “pecunia” is related to the property of the
large patriarchal family and the family property regime as a transmission between collective and private property, confirmed by Lex Duodecim Tabularum.
Keywords: land ownership; archaic Roman law; Lex Duodecim Tabularum;
familia; pecunia; collective; family and private property.
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I.

1. Институтите на най-древното римско право представляват понякога вътрешни противоречия. Това произтича от факта, че тези институти са
били създавани постепенно, чрез последователни наслоявания, продиктувани от развитието на икономиката и от промените на икономическите отношения в римското общество. Това важи особено за правото на собственост.
Каква е била икономиката на най-древния Рим? Известно е, че жителите на Рим в най-дълбока древност са били земеделци и скотовъдци. Но
земеделието в Рим е било съвсем екстензивно. Варон ни казва, че едни и
същи места са били обект на земеделие и след това служели за пасища
(Wагго, Dе agriculturа, III, 1, 2).
Изобщо начините на производство, прилагани в Древния Рим веднага след основаването на града, са били съвсем примитивни. По това време
населението на града не е наброявало повече от 12 000 жители.1
Пространството, заемано от града, е било доста ограничено. Гробищата са се намирали още по хълмовете на Квиринала и Есквилина. Грънчарските изделия, датиращи от VIII до VI в. пр.н.е., намерени при разкопките на Рим, са груби по форма, с примитивна глазура и с прости украшения2.
Най-употребяваните земеделски сечива са били дървеното рало,
дървената брана и сърпът.
2. Неразвитата икономика на Рим по време на неговото основаване и
непосредствено след това е обусловила колективната собственост върху
земята и недвижимите имоти. Вярно е, че нямаме преки исторически данни
за собствеността, съществувала по времето, когато е бил основан Рим.
Притежаваме обаче доказателства, които ни дават основание да приемем,
че римската собственост от тази епоха е била колективна собственост. Та-

1
2

KUNKEL, [Wolfgang]. Römische Rechtsgeschichte. 2. Aufl. Köln ; Graz, Böhlau, 1956, S. 1.
BESNIER, V. [Robert]. L'état économique de Rome [au temps des rois]. – In: [Revue historique de droit français et étranger], Vol. 13, 1934, p. 425; FRANK, [Tenney]. An Economic
History of Rome: [To the End of the Republic]. Pencu, 1933, p. 2.
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кива са манципацията и сакраментумът – най-древните способи за прехвърляне и защита на собствеността.
Невъзможно е, струва ми се, да се съмняваме, че първоначално тези
способи са били прилагани само за прехвърлянето и защитата на собствеността върху движимости и че те са били приложени при недвижимостите
едва по-късно.
Гай (С. III, 119) ни казва изрично, че този, който извършва манципация, трябва да държи манципираната вещ: «is qui mancipio accipit rem
tenens ita dicit…». Очевидно е, че може да се държи само една движима
вещ. По тази причина това изискване е трябвало да отпадне при недвижимостите. Оттук произтичат и твърде съществените разлики между манципацията на движими вещи и тази на недвижимостите. Но тъкмо този факт
доказва че манципацията на недвижимости е била въведена по-късно и че
преди това манципацията е обслужвала само движимите вещи.3
3. Усилията на практиката да приспособи един установен вече институт към едно ново приложно поле проличават още по-ясно при сакраментума – и това е така, защото древният процес за защита на собствеността е бил изграден на базата на една привидна борба между страните
върху спорната вещ. Естествено, тази привидна борба е могла да има място само ако спорният предмет е бил налице. По тази причина това изискване не е могло да бъде елиминирано даже когато процесът е имал за предмет недвижимости. В тези случаи то е било заместено от изкълчени подражания.4

3

4

MOMMSEN, [Theodor]. Le droit public romain. Manuel des antiquités romaines. Tome VI,
1er partie. Trad. Girard. Paris, 1889, p. 24, n. 1; GIRARD, [Paul-Frédéric]. Manuel élémentaire de droit romain. 7. ed. 1924, p. 272; KARLOWA, [Otto]. Römische Rechtsgeschichte.
Vol. 2. 1901, S. 352; CUQ, [Edouard]. Manuel des institutions juridiques des romains. 2. ed.
[rev. et complétée. Paris], 1928, p. 270; BEAUDOUIN, [Édouard]. La limitation des fonds de
terre dans ses rapports avec le droit de propriété: étude sur l'histoire du droit romain de la
propriété. – [In: Nouvelle revue historique de droit français et étranger], Vol. 18, 1894,
p. 336, n. 3; BESNIER, [Robert]. L'état économique de Roi, е au temps des rois. – In: Revue historique de droit français et étranger, Quatrième série, Vol. 13, 1934, no. 3, p. 435,
n. 1; LEIFER, [Franz]. Mancipium und auctoritas. – [In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, Band 56, 1937, S. 161, n. 2; KÄSER, [Max].
Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht. 1934, S. 225; MONIER, [Raymond]. Du
mancipium au dominium. Essai sur l'apparition et le développement de la notion de propriété en droit romain. 1947, p. 15, 16.
Вж. цитираните по-горе автори и WENGER, [Leopold]. Institutionen des römischen Zivilprozessrecht. [München, Hueber], 1925, S. 121.
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Но ако най-древните начини за прехвърляне и защита на собствеността не са се прилагали по отношение на недвижимостите, от това трябва да се заключи, че недвижимостите не са били предмет на частна собственост, че те са били предмет на колективна собственост.
Вярно е, че би могло да се възрази на това заключение в смисъл, че
когато манципацията и сакраментумът са били създадени, те са били институти на най-древното латинско право и че те датират още преди основаването на Рим. На това възражение може да се отговори, като се отбележи,
че в дълбоката древност тези институти са били прилагани в Рим в тяхната
първоначална форма, което доказва, че тогава и там не е имало частна, а
само колективна недвижима собственост.
4. Впрочем, има и други аргументи в подкрепа на горното заключение. Един от най-важните измежду тях е добре известното предание за
разделянето на земите от Ромул или Нума. Друг аргумент се извлича от
имената на древните селски триби.
Преданието за разделянето на земите от Ромул или Нума винаги е
привличало вниманието на романистите – и трябва да се отбележи – с
право. Отнася се до едно предание, твърде разпространено всред римския
народ и възпроизведено при различни случаи от голям брой писатели: Тит
Ливий, Варон, Фест, Плиний, Цицерон, Сикул, Флак (Liv., Hist., 6, 30, 11;
Warro, De la Rust., I, 10, 2; Festus, Epist., 53; Plin., Nat. hist., 18, 2; Cic., De
гер., 2, 14, 1; Flacc., Grom., 153, 26).
Обстоятелството, че множество римски писатели от различни епохи
и с различни литературни интереси са се занимавали с въпроса за разделянето на римските земи, без съмнение не е без значение. Като се има
пред вид, че преданието относно разделянето се потвърждава и от други
доказателства, и от други исторически данни, трябва да се допусне, че в
основата на това предание лежи един исторически факт. Легендарният
вид, в който това предание за древното разделяне на римската земя е достигнало до нас, не е достатъчно основание да се отрече рационалното
зърно в него.
Легендарният Ромул вероятно не е съществувал, но това няма голямо значение. Няма голямо значение и въпросът дали разделянето е станаСтраница 19 от 574
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ло точно по времето, посочено от преданието, и дали само един човек е
извършил това разделяне. Същественото в преданието е самият факт на
разделянето на земите, които преди това са били колективна собственост.
По този пункт, а именно, че земите дотогава са били колективна собственост, смисълът на преданието е твърде ясен.
Bina iugera à Romulo primium diuisa viritim... (Varro, De re rust., I, 10, 2).
Bina tunc iugera populo Romano satis erant, nullique maiorem modum
attribuit… (Plinius, Nat. Hist., 18, 2).
Очевидно е, че преданието има пред вид разпределяне на земи, което е било извършено за пръв път.5
Разделените земи носят името «heredium». Това название е указателно. То ни помага да разберем къде са се намирали тези земи. Според
Плиний думата «heredium» е употребена в Дванадесетте таблици в смисъл
на «hortus» (Plin., Nat. hist., 19, 4, 5а), а hortus означава, както се знае, «оградено място, градина»,6 т.е. място, което се намира в непосредствено съседство с къщата на земеделеца.
От само себе си се разбира, че тази земя не е могла да храни цялото
семейство на земеделеца (bina iugera се равняват в съвременна единица
мярка на 5 декара). От това следва прочее че раздаването по два югера
земя на римските граждани не е означавало разделяне на всички земи в
Рим. Разделена е била земята само около жилищата на римляните. Обработваемата земя е останала неразделена, в колективна собственост. Оттук
става ясно, че преданието относно «bina iugera» доказва не само съществуването на колективна собственост в древния Рим; то доказва също твърде важния факт, че разпадането на тази колективна собственост не е станало изведнъж.
5. Това, което знаем за произхода на най-древните селски триби в
Рим, подкрепя напълно горното заключение. Тези най-древни селски триби
носят имена на патрициански родове. Десет измежду тях, а именно Aemilia,
Claudia, Cornelia, Fabia, Horatia, Menenia, Papiria, Romulia (Romilia), Sergia,
5

6

Contra PÖHLMANN, [Robert von]. Geschichte der sozialen Frage und der Sozialismus in
der antiken Welt. Vol. 2. 1912, S. 418, но без решителни аргументи.
Вж. например ВЕNОIST, [Eugene] et GOELZER, [Henri]. Nouveau dictionnaire latinfrançais. p. 670.
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Volturia (Veturia) носят добре известни патрициански имена. Другите шест
селски триби – Camilia, Galeria, Lemonia, Polilia, Papinia, Voltinia – носят вероятно имена на изчезнали патрициански родове.7 Тези имена на древните
римски селски триби са твърде указателни. На латински прилагателното,
образувано от едно собствено име, означава притежание (например fundus
Cornelianus). Прочее фактът,че най-древните селски триби са носили само
родови патрициански имена, доказва, че преди създаването на тези триби
обработваемите земи в Рим са били колективна собственост на римските
родове. Съществува още един аргумент в подкрепа на същото заключение.
Селските триби, създадени по-късно, носят имена на реки, езера, съседни
места, изчезнали градове; никога не носят имена на родове.8 Прочее след
образуването на първите селски триби колективната собственост е изчезнала.
Няма съмнение, че най-древните селски триби са били административни поделения. Лелий Феликс ни посочва това: докато в comitia curiata се
е гласувало «ех generebus hominunt», в comitia tributs се е гласувало «ех
regionibus et locis» (Aulus Gelius, 15, 27). Следователно най-древните селски триби са могли да се явят едва след създаването на римската държава.
И действително преданието ни учи, че разпределянето на земите в найдревните селски триби е било извършено в епоха, която е твърде близка с
установяването на републиката. Както се знае, републиката датира от
509 г. пр.н.е., а появяването на първите селски триби – от 495 г. пр.н.е. (259
от основаването на Рим). Добре установени исторически факти потвърждават точността на тази дата. От една страна, някои от най-древните селски
триби носят имена на gentes minores (например трибата Papiria), а тези
gentes minores са се явили след сливането на първите селища, възникнали
върху хълмовете на Рим. От друга страна, нито една от селските триби не
носи името на някоя плебейска фамилия – нещо, което доказва, че създаването на първите селски триби е станало наскоро след установяването на
републиката.9

7
8
9

Вж. MOMMSEN, [Theodor]. Le droit public romain, cit., p. 190.
Вж. MOMMSEN, [Theodor]. Op. cit., p. 193, 194.
MOMMSEN, [Theodor]. Op. cit., p. 191, 192.
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Но ако римската държава е била създадена с реформата на Сервий
Тулий – предпоследния римски «rex», – ако тази реформа предхожда малко
установяването на републиката и ако, от друга страна, най-древните селски
триби са се явили наскоро след създаването на републиката, какво заключение можем да направим? Ние виждаме, че древната римска собственост
става прицелна точка на тежки класови конфликти, които, ликвидирайки
родово-общинния строй, са създали римската държава като инструмент за
потисничество, с помощта на който господствуващата класа е могла да
сложи край на вредните за нейните интереси институции и на първо място
да унищожи постепенно колективната собственост върху земята.
II.
6. През времето, което разделя основаването на Рим от промулгацията на Дванадесетте таблици, са станали важни промени в икономиката и
социалния живот на Рим. Още при царуването на етруските царе Рим станал могъщ град, който успял да разруши някои съседни градове, като Алба
Лонга и Антемнес. По времето на Тарквиниите били построени великолепни здания. Храмът, построен от последния Тарквиний, имал размери, забележителни за епохата. Самият град се простирал върху една площ от 280
хектара.10 По същото време Рим е станал град, който притежава силна армия и поддържа търговски връзки със средиземноморските страни. След
падането на етруските царе Рим изгубил наистина част от своето пораншно значение. Въпреки това през първата половина на първия век на
републиката бил сключен първият международен договор между Рим и
Картаген (Polibius, 3, 22, 1–13). От това време също датира и съюзът между
Рим и латинските градове, за който ни говори Дионисий Халикарнаски
(Dion., 6, 95, 2). Всички тези договори показват, че се касае за едно общество, чиято икономика вече не е съвсем примитивна.
Естествено, всички тези важни промени не са могли да станат без
предварителна класова диференциация и без съответна експлоатация на
потиснатите класи. Зданията и водопроводите, датиращи от тази епоха,

10

TENNEY, Frank. An economic survey of ancient Rome. Vol. 1. [Rome and Italy of the Republic]. 1933, p. 3–5.
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вероятно не са били построени без участието на робски труд.11 От друга
страна, преданието ни говори ясно за борба между могъщите патрициански
фамилии и представителите на «plebs», т.е. малоимотните преселници,
клиентите и т.н. Някои моменти от тази борба са установени по безспорен
начин и изобщо борбата между патрициите и плебеите е установен факт.
Законите на Дванадесетте таблици – както е добре известно – са резултат
на тази борба между патриции и плебеи.
7. По времето на Дванадесетте таблици колективната собственост
почти не съществува вече. Узаконена е двегодишната придобивка давност
на недвижимостите, въведени са искове за делба на наследство и на недвижими вещи и искове за установяване на граници. Предвидени са наказателни санкции за престъпленията против частната собственост – кражбата,
противозаконното увреждане на чужда вещ и пр. Дори повърхностното четене на Дванадесетте таблици ни показва, че този закон е санкционирал
юридически частната собственост, която се е вече наложила.
Но триумфът на частната собственост не е бил пълен. Той не е постигнат изведнъж и изцяло. Именно защото частната собственост била въведена след тежки класови борби, тя не е могла да ликвидира незабавно и
без остатък колективната недвижима собственост. В подкрепа на последната имало известни социални сили – членове на родовете и на фамилиите, които не са искали да предадат позициите си без борба. Поради
това победата на частната собственост не означавала заличаване на всички следи на колективната собственост. Напротив, доста ясни следи от тази
собственост се открояват в законодателството на децемвирите. Трябва да
се признае обаче, че това са почти изключително следи на фамилната собственост. Фамилната собственост е била преходен етап при преминаването от колективна собственост към абсолютна частна собственост.
Преди да изчезне напълно, колективната собственост станала фамилна собственост.
Разпоредбите на Дванадесетте таблици ни доказват, че е било така.
В текстовете на Дванадесетте таблици имуществата се делят на «familia» и

11

Ibid., p. 11.
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«pecunia».12 Каквото и да се мисли за това деление на имуществата в найдревното римско право, не може да се отрече фактът, че familia и pecunia
според законите на Дванадесетте таблици не са подчинени на един и същ
режим.
Не е било така през последните векове на републиката и по време
на принципата, защото през тази епоха разликите в режима на едните и
другите постепенно са се заличили. Поради това Гай в своето добре известно произведение «Институции» доближава тези две понятия като елементи на наследственото имущество. Той говори за «familia pecuniaque»
(G. II,104). Но даже и този израз на Гай е указателен в известен смисъл.
Той ни дава възможност да съзрем две категории имущества, които порано са имали свое собствено значение и оправдание. Нещо повече, разграничението, правено в миналото между тези две категории имущества, е
наложило те да бъдат споменати отделно в завещанието per aes et libram,
за да се разбере, че завещателят е имал пред вид и едните, и другите.
Но да се спрем на аргумента, който ми се струва най-важен. В Дванадесетте таблици никога не се употребява изразът «familia pecuniaque».
Напротив, понятията «familia» и «pecunia» там са ясно противопоставени
едно на друго. В Дванадесетте таблици режимът на pecunia и този на
familia са уредени по два различни начина. Тези разлики според мен ни дават ключа, който ни позволява да разберем разделянето на имуществата
на «familia» и «pecunia». От тези разлики трябва да се изходи, за да се
обясни съдържанието на понятията «familia» и «pecunia».

12

Върху понятията «familia» и «pecunia» вж. y WLASSАK, [Moriz]. Studien zum altrömischen Erb- und Vermächtnissrecht. [– In: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaft
ton in Wien, Philoshist. Klasse], Vol. 215. Abt. II, 1933, S. 3 ff., 7 ff., 25–35; BONFANTE,
[Pietro]. Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana (res mancipi е res nec
mancipi). [– In: Scritti giuridici vari,] Vol. 2. Proprietà e servitù. [Torino], 1926, р. 206–213;
LÉVY-BRUHL, [Henri]. Nature de la mancipatio familiae. [– In: Festschrift Fritz Schulz zum
70.] Band 1. Weimar, 1951, S. 253 ff.; MITTЕIS, [Ludwig]. Römisches Privatrecht bis auf die
Zeit Diokletians. Band 1. [Grundbegriffe und Lehre von den juristischen Personen]. 1908,
S. 79–83; KARLOWA, [Otto]. Römische Rechtsgeschichte. Vol. 2, 1901, S. 73 ff.; GIRARD,
[Paul Frédéric]. Manuel Élémentaire de Droit Romain. 7. ed., cit.,, р. 850, n. 1; СUQ,
[Edouard]. Manuel des institutions juridiques des romains. 2. éd. [Paris], 1928, р. 236, n. 3,
р. 243, n. 3; JORS в: Birkmeyer's Encyklopädie der Rechtswissenschaft. [Berlin], 1901,
S. 165, n. 4; Вж. LEONHARD, Familia [– In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,] Vol. 12. H. B, 1909, cop. 1980, 1981; KASЕR, [Max]. Das Römische
Privatrecht. Vol. 1. Abschnitt. 1955, .S. 44, 45, 86; ARRANGIO RUIZ, [Vincenzo]. Istituzioni
di diritto romano. 10. ed. [Napoli].1949, р. 522, 2.
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Преди всичко трябва да се отбележи, че в Дванадесетте таблици
(XII т., 5,3 и 5,7) терминът «familia» е употребен в смисъл на «имущества»,
а не в смисъл на «група от хора, подчинени на една и съща фамилна
власт», както тази дума е употребена например в XII т., 5,8. С други думи, и
в XII т., 5,3, и в XII т., 5,7 думата «familia» е употребена, за да означи вещи,
а не хора.13
Прочее, самият термин «familia» ни позволява да разберем режима
на имуществата, означени с това име. «Familia» са имуществата на цялото
семейство, на членовете на семейството, взети като цяло, а не частните
имущества на един от неговите членове.
Разпоредбите на Дванадесетте таблици идват в подкрепа на този
смисъл на думата, подсказан от етимологията. Дванадесетте таблици се
занимават с фамилните имоти главно що се отнася до наследството. Твърде знаменателно е, че Дванадесетте таблици имат пред вид фамилните
имущества само в случай, когато няма heredes sui, т.е. хора, принадлежащи към семейството на de cuius.
Дванадесетте таблици ни казват:
Si intestato moritur, cui suus heres nee escit, adgnatus proximus familiam
habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento (Coll., 16,4, 1–2).
Какъв е прочее смисълът на този текст? В цитирания текст законодателят не дава никаква разпоредба, засягаща фамилните имущества, в случай че почине pater familias, който има «heredes sui». В този случай фамилните имущества остават в същата фамилия и законодателят не чувствува
никаква нужда да се занимава с тях. Само в случай че няма «sui heredes»,
законодателят трябва да вземе мерки, щото «de cuius» да може да разполага чрез завещание с фамилните имущества.
Но точно това разпореждане на Дванадесетте таблици ни дава възможност да разберем, че pater familias не е имал пълна власт върху фамилните имущества.
8. Това заключение се налага също и от съпоставянето на цитирания
текст с текста на друга разпоредба на Дванадесетте таблици, а именно
XII т., 5,3:
13

В този смисъл вж. D. 50. 16, 195, I.
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Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto (Ulp. II, 14).
Според този текст pater familias е могъл да разполага свободно с
онези имущества, които са били означавани с термина «pecunia», т. е. с
имуществата, които са били негова частна собственост.
Наистина текстът на Дванадесетте таблици, засягащ разпоредбите
по случай на смърт, имащи за предмет pecunia, не е формулиран по един и
същ начин от различните писатели. Не можем да се съмняваме обаче, че
цитираната по-горе редакция е най-близка до оригиналния текст. В полза
на тази редакция говорят преди всичко аргументи, извлечени от сравняването на различните редакции на текста. С голяма вероятност може да се
предполага, че в учебника на Гай цитираната разпоредба не е била възпроизведена изцяло, защото по времето на Гай не е имало вече разлика в
режима на имуществата, които Дванадесетте таблици наричат «familia» и
«pecunia». Поради това в своите «Институции» Гай казва просто: «Uti
legassit suae rei, ita ius esto» (G. II, 224). Напротив, в «Регулите» (Ulp.,
п. II, 14), които са се учели наизуст, текстът е могъл да се запази в първоначалната си форма.
Но в полза на редакцията на текста на XII т., 5,3, възпроизведен погоре, ние разполагаме и с аргументи, извлечени от сравняването на текстовете на XII т., 5,3 и 5,4. Първият от цитираните текстове установява в полза
на pater familias свободно разпореждане с известни имущества, наречени
pecunia. Вторият крайно ограничава тази възможност по отношение на
имуществата, означени с термина familia. Очевидно е, че двата текста не
могат да регламентират едни и същи имущества.
9. Разликата в правния режим на имуществата «familia» и на имуществата «pecunia» може да се открие също така и в друг един текст на
Дванадесетте таблици, а именно 5, 7а:
Si furiosus escit ast ei custos nec escit adgnatum gentiliumque in eo
pecuniaque eius potestas esto.
Тук, както и в текста на XII т., 5,3, законодателят се интересува само
от имуществата «pecunia»; той няма пред вид фамилните имоти. Обаче в
XII т., 5,4 законодателят отбелязва изрично, че неговите разпоредби засягат само този, «cui suus heres nec escit». Текстът на XII т., 5,7 не ни казва
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изрично, че той засяга само pater familias. При все това той има пред вид
точно тази хипотеза.
Въпрос за interdictio, т. е. за попечителство н а лудия, се поставя само в случай че този луд е pater familias. Лудият alieni iuris не е имал собствен патримониум, за да се постави въпрос за защитата на последния. Освен това трябва да се припомни че властта на pater familias е била много
по-ефикасна от potestas adgnatum gentiliumque. Прочее последната била
съвсем излишна при лудия, който е бил подвластен.
Естествено, фактът, че текстът на XII т., 5,7а е имал пред вид попечителство на pater familias furiosus, е означавал практически, че този текст е
трябвало да се прилага обикновено в такива случаи, когато pater familias е
имал наследници и фамилни имущества.
И ако в цитирания текст децемвирите не са се занимали с фамилните имущества, това е станало по същата причина, поради която те не са се
занимали с този въпрос и в текста на XII т., 5,4. В хипотезата, предвидена
от XII т., 5,7, както и в тази на XII т., 5,4, фамилните имущества са били
фамилна собственост и законодателят не е имал да разрешава никакъв
правен въпрос. Подразбирало се е, че за в бъдеще цялата фамилия ще
управлява имуществата, които ѝ принадлежат. Че това е било така, сам
Гай ни го казва в своя учебник:
Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt, et
vivo quoque parente quodam- modo domini existimantur. (G. II, 157).
Ако даже по времето на Гай «heredes sui quodamodo domini
existimantur», никой не може да се съмнява, че в далечната древност те са
били истински собственици на фамилните имущества.
10. Нещо повече, според Дванадесетте таблици даже родът е бил
считан – разбира се, при известни условия – като собственик на наследствените имущества. Гентилите са били призовавани като наследници,когато
не е имало нито «heredes sui», нито «adgnatus proximus» (Coll., 16,4, 2). Това доказва според мен, че дори по времето на Дванадесетте таблици родът е бил считан за виртуален собственик на наследствените имущества.
Последните трябвало да му бъдат върнати при липса на по-близки родниСтраница 27 от 574
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ни.14 Това е един факт, който доказва още един път, че развитието на римската поземлена собственост е започнало от родовата собственост.
11. Ако Дванадесетте таблици бяха узаконили по отношение на разпорежданията между живи същите ограничения, които те са узаконили по
отношение на разпорежданията по случай на смърт, древната фамилна
собственост щеше да изпъкне пред нас с всичката си сила и с всичките си
характерни особености. Но както е добре известно, Дванадесетте таблици
са легализирали триумфа на частната собственост, а не този на фамилната собственост. Затова те са санкционирали свободното разпореждане с
целия патримониум чрез сделки между живи:
Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto (t.
6, I – Cic., De or., I, 57).
Но въпреки тази свобода на разпореждане с фамилните имущества
била е предвидена специална защита за фамилната собственост. Дванадесетте таблици са установили, че подлежи на запрещение разточителният, който разпилява своето фамилно имущество:
Lege

duodecim

tabularum

prodigo

interdicitur

bonorum

suorum

administratio (Ulp., 12, 2).
ЕДИКТЪТ на претора ни казва изрично, че това запрещение се е прилагало именно в случай на разпиляване на фамилните имущества:
Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis liberosque tuos
ad egestatem peducis, ob eam rem tibi aere commercioque interdico (Р. S., 3,
4а, 7).
Прочее чак до класическото право разпиляването на «bona paterna
avitaque», а не разпиляването на други имущества е съществувало като
14

Върху наследяването на гентилите вж. MICHON, [Lucien]. La succession «ab intestat»
dans le plus ancien droit romain. – [In: Nouvelle revue historique de droit français et étranger,] Vol. 45, 1921, р. 119–164; LENEL, [Otto]. Die Rechtsstellung des proximus adgnatus
und der gentiles im altrömischen Erbrecht. – [In: Zeitschrift für Rechtsgeschichte], Band 37,
1916, S. 129; RABЕL, [Herrn E.]. Die Erbrechtstheorie Bonfantes. – [In: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung], Band 50, S. 295;
MANIGK, A. 'Hereditarium ius' – [In: Pauly Wissowa Real Encyclopädie], Vol. 15, H. B.,
1912, K. 629; CUQ, [Edouard]. Manuel des institutions juridiques des romains. 2. ed., p. 932
ss.; GIRARD, [Paul-Frédéric]. Manuel élémentaire de droit romain. 7. ed., cit., p. 932 ss.;
KARLОWА, [Otto]. Römische Rechtsgechichte. Vol. 2. [Leipzig], 1901], S. 879–885;
GIFFARD, [A. E.] Précis de droit romain. Vol. 1. Paris, 1946, р. 431, 452, n. 2;
ВЕAUDOUIN, [Édouard]. La limitation des fonds de terre dans ses rapports avec le droit de
propriété. – In: Nouvelle revue historique de droit français et étranger, Vol. 18, 1894, р. 347.
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основание за запрещение на разточителните. Разпиляването на други
имущества дори ако те са били огромни, дори ако те са били разпилявани
съвсем безсмислено и лудешки, не е могло да послужи като основание за
запрещение.
Pater familias е разполагал свободно с имуществата, придобити от
самия него. Никой не е могъл да му дири сметка. Но за фамилните имущества, принадлежащи на фамилията, разточителният Pater familias е могъл да бъде поставен под запрещение.
И така може да се заключи, че Дванадесетте таблици са санкционирали различен режим на имуществата «familia» и на имуществата
«pecunia» не само при разпорежданията «mortis causa», но така също и при
разпорежданията между живи. Този режим ни показва, че в по-далечни
времена имуществата от първата категория са били изцяло колективна
собственост, докато тези от втората категория са били частна собственост
на римските граждани. Когато били създадени Дванадесетте таблици, фамилната собственост е била в процес на напреднало разложение. В своите
разпоредби Дванадесетте таблици са отразили вярно това състояние на
нещата.
12. Твърде труден е въпросът за точното определяне на имуществата, които са влизали в категорията на фамилната собственост. Преди всичко тук трябва да се включи heredium, самото име на който показва, че се
отнася за имущества, принадлежащи на фамилията – bina iugera quae
heredem sequerentur, heredium appelarunt. (Varro, De rust., I, 10, 2). Правдоподобно е да се предположи, че и обработваемите земи след разпадането
на родовата собственост са станали фамилна собственост. Изразът «bona
paterna avitaque», който е имал пред вид, както изглежда, тъкмо фамилната
собственост, засяга не само heredium, но така също и обработваемите земи. Ако, от друга страна, се приеме изказваното многократно мнение, а
именно, че имуществата, наречени «familia», са станали по-късно «res
mancipi», трябва да се допусне, че в тази категория имущества са били
включени по-голям брой вещи, а не само heredium и обработваемите земи.
Тук аз не мога да разглеждам въпроса каква е връзката, съществуваща
между «familia» и «res mancipi» във всичките ѝ подробности. Във всеки слуСтраница 29 от 574
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чай мисля, че подобна връзка наистина съществува. Това, което искам да
подчертая, то е, че по времето на Дванадесетте таблици в категорията на
«familia» не влизат вече всички недвижимости. Ако чрез двегодишно давностно владение един римски гражданин е станал собственик на някоя
недвижимост, която преди това е била включена във фамилните имущества на друг римски гражданин, трудно е да се предположи, че тази недвижимост е влизала в категорията на имуществата «familia» на новия собственик. Смятам, че така е било и в случая, когато едно фамилно имущество е
било придобито чрез манцпация. Като се има пред вид санкционираната от
Дванадесетте таблици победа на частната собственост, трябва да се приеме, че тези резултати са били неизбежни. Последователното разпадане
на фамилната собственост е станало по два различни начина – от една
страна, чрез изменяване на режима на фамилната собственост, а, от друга
страна, чрез преминаването – при промяна на собственика – на известни
имущества от категорията «familia» в категорията на частната собственост.
III.
13. Не само текстовете на Дванадесетте таблици – кратки, често непълни, понякога противоречиви – ни позволяват да видим контурите на колективната собственост и особено контурите на фамилната собственост.
Разпоредбите на Дванадесетте таблици са допълнени и, така да се
каже, изяснени от други сведения върху режима на поземлената собственост в най-древното римско право. Ето защо смятам, че е погрешно да се
опитваме да възстановим облика на тази собственост, без да имаме пред
вид институтите, които са тясно свързани с нея, без да имаме пред вид
техния икономически и класов смисъл. Без съмнение всички институти на
най-древното римско право са институти на частната собственост. Но много от тях повече или по-малко са запазили черти на колективната собственост, които са им придали един специфичен характер.
Най-старите способи за прехвърляне и защита на древната собственост (mancipatio и sacramentum) ни позволяват да видим – както вече имах
случай да кажа по-горе, – че това са институти, които при възникването си
са имали за предмет движими вещи. Следователно недвижимите имущест-
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ва, за които тогава не е имало начин за защита и прехвърляне, са се намирали само в колективна собственост.
Чертите на колективната собственост прозират също и в найдревното римско завещание – testamentum calatis comitiis (G. II, 101; Ulp.
20, 2). Каквото и да се мисли за същността на това завещание, едно нещо
не може да се отрече. В тази област comitia calata не са играли само ролята
на обикновен свидетел; те са били един решаващ орган, орган, който е санкционирал юридически този акт на последна воля. Изобщо комициите са
били решаващи органи. Няма сериозни съображения в подкрепа на противната теза, а именно, че тук народното събрание е играло друга роля,
ролята на свидетел. Трудно е да се предположи, че римският гражданин е
бил принуден да чака шест месеца свикването на едно народно събрание,
което е имало само функцията да засвидетелствува волята на този гражданин.
Има и едно друго съображение, което се явява в подкрепа на същата
теза, а именно, че народното събрание не е било един прост свидетел.Чрез
завещанието calatis comitiis се е назначавал наследник на всички фамилни
имущества. Каква ще бъде съдбата на тези имущества, които са били отнемани от ръцете на фамилията? Това е било тежка проблема, която pater
familias не е могъл да разреши сам. Необходимо е било народното събрание да се произнесе по този въпрос.
Но какво означава в действителност това обяснение за ролята на
народното събрание? Ролята, която народното събрание е играло по отношение на testamentum calatis comitiis, ни дава известни указания, че по
време на въвеждането на това завещание и през всичкото време, докато то
е съществувало, pater familias не е бил считан за абсолютен собственик на
фамилните имущества. За да може той да разполага mortis causa с тези
имущества, необходимо е било едно предварително одобрение от страна
на народното събрание.15
Даденото по-горе обяснение не е в противоречие със самото название на акта. Вярно е, че в буквален смисъл думата «testamentum» означава
«засвидетелствуван акт». Но ние не знаем каква точно е била ролята на
15

Contra B E T T I , Еmilio. Wesen des altrömischen Familienverbands. – In: [Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung], Band 71, 1954, S. 21.
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свидетелите в дълбоката древност. Ограничавали ли са се те с ролята на
обикновени наблюдатели, или са помагали при съставянето на акта? Ако
второто предположение е било вярно – а твърде вероятно е да е било
така, – тогава не е мъчно да се допусне, че тази помощ е могла да бъде
доста значителна.
Но има и нещо повече. Ние не знаем на кой от древните актове
mortis causa е било дадено за пръв път името «testamentum». Прочее не е
изключено това име да е било дадено на акта, който ние изучаваме, покъсно.16
14. Има и друг институт на най-древното римско право, който не би
могъл да бъде обяснен по задоволителен начин, ако не се вземат под внимание последователните етапи в развитието на римската собственост. Това е институтът на in iure cessio hereditatis. Както се знае (G. II, 35), наследникът е могъл да прехвърли наследството си както преди, така и след неговото приемане. От друга страна, знае се, че това прехвърляне е могло да
бъде направено само от наследник ab intestato, който е бил «heres
extraneus» (G. III, 85). Но наследникът ab intestato, който е бил heres
extraneus, не е имал никакви права върху наследството преди неговото
приемане. Прочее последиците на in iure cessio hereditatis, направено преди приемането на наследството, са последици съвсем странни от юридическа гледна точка. Лице, което няма никакво право върху наследството,
прави наследник едно трето лице, като му прехвърля едно още несъществуващо наследствено право. С други думи, институтът «in iure cessio
hereditatis» е в пълно противоречие с принципа «nemo plus iuris in alium
transferre potest quam ipse habet». Дали в действителност се намираме пред
едно такова противоречие и какъв е бил истинският смисъл на този институт, това са въпросите, които се поставят и които трябва да бъдат разрешени.
За да можем да направим това, трябва да определим точно приложното поле на института и да открием неговите класови цели. Вече отбелязах, че in iure cessio hereditatis е могло да бъде извършено само от наследник ab intestato, и то от категорията на «heredes extranei», защото послед16

Вж. КАSSЕR, [Max]. Das römische Privatrecht. Vol. 1. Munich, 1959, S. 59.
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ните придобивали наследството чрез приемането му (G. II, 35 и III, 85). В
тази категория наследници влизали само най-близкият агнат и гентилите.
Но тъй като гентилите са били твърде многобройна група, която мъчно
могла да бъде събрана, лесно е да се разбере, че на практика in iure cessio
hereditatis се е ограничавало с най-близкия агнат.
Определяйки по този начин приложното поле на in iure cessio
hereditatis, става възможно да разберем смисъла на този институт. Като
имаме пред вид, че най-близкият агнат е бил този, който е извършвал този
акт, поставя се следният въпрос: при какви условия споменатият акт не е
влизал в противоречие с принципа «nemo plus iuris in alium transferre potest
quam ipse habet»? Това е .ставало само в случай, когато наследството е
било прехвърлено на рода, който по този начин е ставал наследник поради
липса на близък агнат.
Така ние можем да разберем кои са били класовите сили, които са
наложили този институт. Римските gentes, които са били твърде силни фамилни обединения, не са предали без борба своите социални позиции през
време на конфликтите, свързани с разложението на колективната собственост. Лесно е да се разбере, че могъщите gentes са принуждавали в известни случаи най-близкия агнат да се откаже – безусловно или срещу известни отстъпки – от наследството, което му е било оставено, за да остане то в
ръцете на рода. Това обяснение се налага особено ако се възприеме тезата на Мишон,17 според която в най-дълбоката древност при липса на
heredes sui имуществата са минавали направо в ръцете на гентилите и че
най-близкият агнат е бил наследник, който по-късно е бил причислен към
класите на интестатните наследници. Дори ако не се възприеме тази теза,
която според мен е твърде правдоподобна, трудно е да се намери друго
приемливо обяснение на този институт освен това, дадено по-горе.
И ако това е така, in iure cessio hereditatis е още едно доказателство
за съществуването на колективната собственост в най-дълбоката римска
древност.

17

MICHON, [Lucien]. La succession «ab intestat» dans le plus ancien droit romain. – [In: Nouvelle revue historique de droit français et étranger], Vol. 45, 1921, р. 149 ss.
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15. Най-после, ако нямаме пред вид колективната собственост на
най-древното римско право, не бихме могли да обясним задоволително
съсобствеността, наречена «ercto non cito». Както е известно, ценни сведения за този институт намираме у новия Гай (P. S., II, 82). Вярно е, че Гай не
третира въпроса за «ercto non cito», излагайки материята на вещните права, но излагайки материята на дружествения договор. Този факт не означава, че Гай счита ercto non cito само като обикновено съглашение. Той също
така не означава, че Гай отказва да признае какво ercto non cito има характера на съсобственост. Систематическото място, дадено от Гай на този
институт, не е особено важно. Неведнъж е било отбелязано, че с юридическата систематика на своите «Институции» и с юридическия анализ на
съдържащите се в тях понятия Гай не достига нивото на най-блестящите
представители на класическата юриспруденция.18
Трябва във всеки случай да се признае, че когато се преценява
учебникът на Гай от гледна точка на неговата систематика, както и от гледна точка на задълбочеността на юридическия анализ на неговите понятия,
необходимо е да не се забравя, че даже по времето на Гай изискванията,
на които е трябвало да отговори един учебник по право, са били доста различни от изискванията, които са се поставяли например пред авторите на
коментарите на хонорарното и на цивилното право. Необходимо ли е да се
припомня, че дори и днес още учебниците се пишат по начин,твърде различен от начина, по който се пишат научните монографии.
Но да оставим настрана въпроса за недостатъците в систематиката
на Институциите на Гай, за да не пропуснем това, което е по-важно. Същността на ercto non cito не трябва да се игнорира поради външните сходства, които са позволили на Гай да доближи този институт до консорциума.19
Същността на ercto non cito проличава, когато се разгледат разпоредбите на G. III, 154а в тяхната цялост. Сам Гай ни е посочил смисъла на
института, казвайки: ercto non cito, id est dominio non diviso: erctum enim
dominium est unde erus dominus dicitur: ciere autem dividere est.

18

19

В този смисъл КАSSЕR, [Max]. Gaius und die Klassiker. – [In: Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, Band] 70, 1953, S. 138 ff.
Струва ми се, че подобна грешка е направена от WEISS, [Egon]. Untersuchungen zum
neuen Gaius. – [In: Festschrift Fritz Schulz. 2 bands. Weimar], 1951, Band 2, S. 89 ff.
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Наистина филологическите обяснения на Гай не са приемливи,20 но
смисълът на института е вън от съмнение.
Прочее текстът на G. III, 154а посочва, че ercto non cito е един вид
римска съсобственост. Нещо повече. Цитираният текст доказва, че става
дума за съсобственост на най-древното римско право. Гай започва своите
обяснения с думите «olim ... erat …». По този начин той променя настоящото време на своето изложение с минало време. Съдържанието на цитирания текст е още по-показателно. То ни дава възможност да видим, че в
римското класическо право съсобствеността, наречена ercto non cito, вече
не се е практикувала. Дългите обяснения на Гай върху смисъла на думите
«ercto non cito» доказват, че за неговите съвременници съсобствеността от
този вид не е била вече обичайна. И поради това в по-новия Веронски ръкопис целият пасаж, засягащ «ercto non cito», е бил пропуснат. Този пропуск, направен без съмнение съзнателно, е наложил едно изменение на
текста. Думите «sed haec quoque societas» са били заменени с думите «sed
ea quidem societas» (G. III, 154, второто предложение).
От друга страна, юридическата регламентация на ercto non cito потвърждава по безспорен начин, че се отнася до един институт на найдревното римско право. Една от най-характерните черти на ercto non cito е
възможността, дадена на всеки от съсобствениците, да разполага с цялата
обща вещ – например да манципира на трето лице общото животно, да освободи намиращия се в съсобственост роб и т.н.
In hac autem societate fratrum ceterorumve qui ad exemplum fratrum
suorum societatem coierint illud proprium (i)erat (unus), quod vel unus ex sociis
communem servum manumittendo liberum faciebat et omnibus libertum
adquirebat: item unus rem communem mancipando eius faciebat, qui mancipio
accipiebat… (G. III, 154а).
Трябва да се допусне, че другите съсобственици са могли да осуетят
разпорежданията на техния съсобственик, като им се противопоставят.21

20

21

Вж. LEVI, [Еrnst Χ.] Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius. – [In: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung], Band 54, 1934, S. 277.
Вж. LEVI, [Еrnst Χ.] Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius, cit., S. 281.
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От казаното по-горе следва, че юридическият режим на съсобствеността «ercto non cito» е бил в пълно противоречие с режима на частната
собственост. Както е известно, при режима на последната всеки е могъл да
разполага само с оная част, която му принадлежи. Тогава как да си обясним режима на ercto non cito?
Според мен той може да бъде обяснен само по един начин. Режимът
на ercto non cito е видоизменение на един предшествуващ режим, твърде
различен от този на частната собственост. Ние познаваме този режим –
режима на фамилната собственост. Според последния членовете на фамилията не са имали определени части от фамилните имущества. Фамилните имущества са принадлежали на цялата фамилия. Поначало те са били неотчуждаеми и непрехвърлими чрез актове mortis causa.
Но както вече отбелязах по-горе, фамилната собственост постепенно
се е разложила под влиянието на дълбоките икономически промени, настъпили в недрата на римското общество. Фамилните имущества не са
могли да останат нито неотчуждаеми, нито непрехвърлими в случай на
смърт, и то както когато са принадлежали на pater familias, така и когато са
принадлежали на наследниците. Но, от друга страна, в последния случай
фамилните имущества не са могли да преминат направо към режима на
частната собственост, защото съсобствениците не са имали определени
части от тези имущества.
Така се е появил институтът «ercto non cito». Той се е явил в резултат на противоречията между стария режим на фамилната собственост и
изискванията на новата икономика. Фамилната собственост не е допускала
съсобствениците да имат определени части. Прочее неизбежно е било всеки от тях да има право да разполага с общата вещ при ограничението, че
другите съсобственици няма да се противопоставят на това.
Ако това е така – а аз мисля, че дадените по-горе доказателства потвърждават изказаното мнение, – не е трудно да се разбере, че режимът на
ercto non cito – това е режимът на фамилната собственост, видоизменен
под влиянието на частната собственост, излязла победителка в борбата с
колективната собственост.
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PECUNIA. ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ДУМА
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Мануел-Антонио Маркос Каскеро
Университет в Леон, Испания
Резюме: В статията е разгледана историческата еволюция на термина
pecunia, като е проследена връзката му с основния поминък в архаичната
епоха в Древния Рим – скотовъдството. Притежанието на добитък е било
белег за благосъстояние и постепенно терминът се развива за означаване
на всякакви вещи, включени в патримониума на лицата, както и на техния
стойностен еквивалент в пари. Авторът проследява и различните становища за етимологията на тази лексема и представя своето разбиране, че по
времето на Закона на Дванадесетте таблици вече е съществувала, макар
и примитивна, парична система, което оказва съществено влияние за развитието на термина. Практиката на натуралната размяна и определянето
на цената при продажбите или заплащането на глоби към държавната хазна в глави добитък постепенно е преодоляна, но римският традиционализъм и консерватизъм запазват отглас от нея в понятието за пекуния в смисъл на пари и богатство.
Ключови думи: pecunia; pecus; peculium; добитък; имущество; богатство.



Статията е публикувана на испански език: MARCOS CASQUERO, Manuel-Antonio. Pecunia: historia de un vocablo. – In: Pecvnia, 2005, no. 1, p. 1–12, и е предоставена за
превод и публикуване на български език с изричното съгласие на автора.
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PECUNIA. THE STORY OF A WORD
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Manuel-Antonio Marcos Casquero, PhD
University of Leon, Spain
Abstract: The article discusses the historical evolution of the term pecunia, and
its relation with the main livelihood in the archaic age of the Ancient Rome.
Ownership of livestock has been a sign of well-being, and gradually the term
develops to denote all items included in the patrimony of the private persons as
well as their value equivalent in money. The author follows the different views on
the etymology of this lexem and presents his understanding that at the time of
the Lex Duodecim tabularum there was already a primitive monetary system,
which is essential for the development of the term. The practice of natural exchange and the fixing of the selling price or the payment of fines to the state
treasury of livestock is gradually overcome, but Roman tradition and conservatism retain its repercussions on the notion of money in the sense of money and
wealth.
Keywords: pecunia; pecus; peculium; livestock; property; wealth.
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1. В ДРЕВНОСТТА
Латинските етимолози от Древността са абсолютно единодушни в
обяснението на термина pecunia – „пари“, като дума, тясно свързана с pecu
(добитък, в частност дребен добитък), pecus, -oris (добитък, стадо) и pecus,
-udis (глава добитък, агне, овца). Това казва Варон1, като твърди, че
„pecuniosus (заможен, паричен човек) идва от pecunia magna (много пари)“,
и че „pecunia (пари) е производно от pecus (добитък), тъй като тези думи се
отнасят до пастирите“. Подобни са твърденията и на Плиний Стари2 „[…]
pecunia се казва така, защото произхожда от pecus -oris…“. На същото мнение е Св. Исидор Севилски3, който се опира на авторитета на един пасаж
от Цицерон (De rep. 2.9.16), за да обясни значението на pecuniosus като
„скотовъд“ или „заможен“:
Тулий (Цицерон) казва, че първоначално това съществително име се
е прилагало за онези, които притежават много pecunia, т.е. pecora (добитък). Така ги наричали древните. Малко по малко обаче, разширявайки прекомерно значението му, това съществително име започнало да се прилага
и за друго имущество.
Действително, според текста на Цицерон, в Рим в архаичната епоха
редът се е поддържал като се налагали глоби, състоящи се в предаване на
определен брой овце или волове, тъй в тази епоха богатството се изразявало в притежанието на добитък и земя, и затова богатите хора били наричани pecuniosi (скотовъди) и locupletes (земевладелци).

1

2
3

Varro, LL 5.92. Вземам превода от испанското издание на Varro, De lingua Latina. Barcelona, Anthropos, 1990. Същата идея е повторена от Varro в RR 2.1.11, с думи на
Escrofa – един от участниците в диалога De re rustica на Варон, който определя пастирството като „науката да се грижиш и да пасеш добитъка (pecus), за да получиш от
него най-добра производителност“ и припомня, че именно pecunia е производно от
pecus, „тъй като всички пари (pecunia) произхождат от притежаването на добитъка
(pecus)“.
Plini., NH 18.11: [...] pecunia ipsa a pecore appellatur [...].
San Isidoro, Orig., 10.209. Той е използвал същия цитат от Цицерон и преди това, за да
обясни термина locuples (богат / земевладелец), като locis plenus (богат на земеделски имоти). Преводите са взети от испанския превод на Etimologias: OROZ RETA, José
y MARCOS CASQUERO, Manuel-Antonio. Isidoro de Sevilla. Etimologías. 2. ed. Madrid,
BAC, 1994. В Orig., 16.18.4 Св. Исидор, вдъхновен от Сервий, Ad Ecl., 1.32, отбелязва,
че „[…] други са създали като производeн от pecus термина pecunia [...]. Древните наричали всяко имущество peculium заради добитъка (pecus), от който се състояло всяко богатство; затова богатият човек бил наричан pecuarius (скотовъд); обратно – днес
той е наричан pecuniosus“.
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По времето на Каролингите Паул Дякон в своето извлечение от De
verborum significatu на Секст Помпей Фест (латински лексикограф и граматик от II-ІІІ в. от н.е., съставил на свой ред сборник от произведения със
същото заглавие, откъс от обемистия Glossar de verborum significatu, създаден два века по-рано от Mарк Верий Флак) обяснява накратко4, че термини като absgregare (разчленявам, разделям), adgregare (добавям),
segregare (отделям) и egregious (знаменит), са изработени на основата на
grex, gregis – стадо: ab-gregare означава „отделям от стадото“; ad-gregare –
„добавям към стадото“; se-gregare – „отдалечавам от стадото“; e-gregius –
„който се различава от масата на стадото“. Той отбелязва, че не бива да ни
учудва че има много думи, чийто състав е свързан със скотовъдството „тъй
като сред древните богатството и имуществото се състоят основно от добитък, поради което дори и днес използваме термините pecunia и peculium“.
Но ако е вярно, че древните автори правят връзка между pecu(s),
pecunia и, както ще видим по-нататък, peculium, не по-малко вярно е, че при
обяснението на задълбочената етимология на pecunia мненията се разминават и има доста любопитни и понякога дори забавни твърдения. Да не
забравяме, че един от използваните от древната етимология критерии се
основава на сходството или фоничната близост между две или повече думи, макар понякога това сходство да е пресилено. Друг използван критерий
е понятийното сходство между използваните думи в едно етимологично
обяснение. В резултат на съчетаването на тези два критерия Варон5 ни
предлага смесица от обяснения – думата рecus (добитък) произхожда от
факта, че животните пасат (pascebant); оттук и pecora (стада), дума с колективен смисъл. Тъй като по онова време богатството (pecunia) за пастирите се основавало на добитъка (pecus), и тъй като кракът (pes) е основата
на равновесието, от него (pes) са взели наименование за главите добитък
(pe cudes), както и за pedica (пранги за краката) и за pedisequus (слуга), и
за овцете или всяко друго имущество, квалифицирано като peculiariae (основа на самия пекулий), тъй като именно това е бил peculium (пекулий).
Наложените глоби, в началото плащани в добитък, отивали в държавната

4
5

Festus-Paulus, p. 21 L.
Varro, LL, 5.95.
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хазна. Затова когато със средства от нея имало злоупотреби, се говорело
за peculatus publicus (злоупотреба с обществени пари).
По-разумно е обяснението на Плиний Стари6. Според него думата
pecunia възникнала, след като Сервий Тулий, шестият рекс на Древен Рим,
отсякъл за пръв път монети от мед, тъй като според историка Тимей7 (цитиран от Плиний като доказателство), дотогава в Рим се използвала само
некована мед. Понеже първите отсечени монети носели образа на животни
(pecus, -udis), тези пари започнали да се наричат pecunia. Това обяснение,
макар и да не изглежда особено достоверно, във всеки случай запазва
връзката pecus ↔pecunia.
Доста по-екстравагантна е екзегезата на Св. Исидор Севилски8. След
като казва, че „първоначално терминът pecunia имал смисъл и значение,
производни от pecus, той добавя: „Това е така, тъй като от кожата на животните се изрязвали и отпечатвали монетите. По-късно Сатурн измислил
медните монети и наредил монетите да се секат и да носят надписи. Затова езичниците посветили на Сатурн държавната хазна“9.
Неразривно свързан с pecus и pecunia е терминът peculium.
За Сервий10 peculium е равнозначен на patrimonium, защото предците
наричали всяко имущество пекулий въз основа на добитъка (a pecoribus), в
който се състояло всяко богатство.
По-умерен, Варон11 ограничава първоначалното му значение и го
прилага само за онези глави добитък, които господарят давал на роба да ги
пасе като собствени и да ги използва, сякаш има плодоползване (usus
fructus).
6
7

8
9

10

11

Plin., NH 33.43.
Тимей от Тавромения (около 355-260 г. пр.н.е.) написал една история в поне 38 книги,
която не е запазена до днес, но се знае, че основният ѝ предмет е Сицилия. Творбата
e критикувана остро от Полибий (12.2–25) и Диодор Сикул (13.90).
San Isidoro, Orig. 16.18.3.
Римската държавна хазна се е съхранявала в храма на Сатурн. Поради непристъпността си римските храмове служели на практика и като банково хранилище. Вж.
BROMBERG, G. Temple banking in Rome. – Economic History Review, Vol. 10, 1939,
p. 128; SPRINGER, L.A. Temple treasures. A study based on Livy. Philadelphia, 1950.
Servio, Ad Ecl. 1.32: Peculi autem aut antique dixit, quia omne patrimonium apud maiores
peculium dicebatur a pecoribus.
Varro, RR 1.2.17. В същия дух се произнасят и Фест, и Паулус, p. 290 L: Peculium
servorum <ex> pecore item dictum est, ut <ex> pecunia patrum familiae. // Peculium
servorum a pecore dictum, sicut et pecunia nobilium.
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Св. Исидор12 счита, че притежанието на пекулий се отнася само за
роби и подвластни синове и включва в това понятие не само добитъка (както e било първоначално), а и всякакво друго по-малоценно имущество.13
Пекулий е всъщност онова, което притежават малолетните лица и
робите – това което бащата или господарят е позволил на сина или роба си
да използва като свое собствено. Пекулий е производно на pecus (добитък),
тъй като цялото богатство на хората в древността се основава на добитъка.
Да регистрираме тук и един последен термин – peculatus (злоупотреба с публични средства), който споменах преди малко. Според Фест14
peculatus, тоест публична кражба (furtum publicum) получава това наименование от добитъка, тъй като преди да започнат да се секат монети от бронз
или сребро, наложените от държавата глоби се плащали в овце или волове, които ставали обществено имущество15. Тъй като това държавно имущество се състояло от добитък (pecuus), злоупотребата с него била наречена peculatus. По-нататък ще се върна на този въпрос.
2. В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Връзката pecus ↔ pecunia ↔ peculium обикновено се признава от
съвременните етимолози16. Възниква обаче един деликатен проблем при

12
13

14
15

16

San Isidoro, Orig. 5.25.5.
Според NADJO, L. Peculium chez Plaute. – In: Caesarodunum, Vol. 5, 1970, p. 179–181,
при Плавт терминът peculium се отнася почти винаги за робите и обозначава малкото
имущество, което те притежават, състоящо се основно от дребни монети. По-общо
вж. у BRINKHOF, J. J. Een studie over het peculium in het klassieke romeinse recht.
Meppel, Krips Repro, 1978.
Festus, p. 220, 232, 268 L.
Според Авъл Гелий, Noct. Att. 11,12-3: „като се има предвид, че едно време Италия е
била много богата на едър добитък, може да предположим, че глобата, наречена
suprema, била определена на две овце и тридесет вола на ден, очевидно поради многото волове и малкото овце. Когато магистратите налагали тази глоба в едър и дребен добитък, тя се плащала във волове и овце; и тъй като животните стрували понякога повече, понякога по-малко, наложеното с глобата наказание невинаги било еднакво. Затова по-късно, по силата на закона на Атерний, била установена цена десет
аса за една овца и сто аса за един вол. Глобата minima е само една овца, а глобата
suprema е в посочения по-горе брой, който не можело да бъде надвишаван. Затова
тази глоба се нарича suprema – тя е най-високата.“
Напр. FEUVRIER-PRÉVOTAT, C. Pecus / pecunia. Un acte de parole. – In: Philosophie du
langage et grammaire dans l'Antiquité. Brussels, Ousia ; Grenoble, Univ. des Sc. Sociales,
1986, p. 357–375; HILLEN, M. Beiträge aus der Thesaurus – Arbeit XXV: pecus. – In: Museum Helveticum, Vol. 47, 1990, no. 4, p. 228–233; BRACCHI, R. Pecu et pecunia: bestiame e denaro (ricchezza) – In: Paideia, Viol. 46, 1991, p. 161–200.
Страница 42 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

опита да разкрием първоначалното значение на pecu в рамките на индоевропейското сравнително езикознание.
Като начало темата peku е засвидетелствана само в три индоевропейски области – индоиранската, германската и италийската. Според Ernout y Meillet17 при възникването си peku18 има широкия смисъл на добитък и
тесния смисъл на дребен добитък, овца, което ще да е най-старото значение и се приема свързаността му, макар и недоказуема, със съществителното име, с което се обозначава руното: на гръцки πέκκο, πόκοζ; на арменски asr. Припомнят, че на ведически език се говори за paçúm (акузатив ед.
ч.) áçuâvantam и gómantan, като се има предвид стадо коне и говеда, и че в
Авеста pasûm (акузатив ед. ч.) обозначава обикновено „стадо“ изобщо, но
също така много често и малко стадо, в противовес на staora (голямо стадо). Същото значение, което се пренася от pecu върху pecunia и peculium,
виждаме в готски език – faíhu, и в староанглийски – feoh, „стадо“, но също
така „имущество, собственост“. Pecunia в тази връзка обозначава богатство
в добитък19, откъдето придобива значението на „богатство“ и, в по-широк
смисъл – пари, и дори медна монета в късния латински език. От своя страна peculium обозначава малката част от стадото, дадена в собственост на
роба, който се грижи за него (peculiaris ovis), откъдето преминава в генерическото значение на „пекулий“ като „частна собственост“ , а понякога има и
неприличното значение на мъжки полов орган20.
Индоевропейската беззвучна оклузивна *p- еволюира в германски/немски в *ph- (преградна, беззвучна, аспирирана), която с течение на
времето придобива билабиално произношение f-. Следователно индоевропейското съществително име, обозначаващо глава добитък, може спокойно
в санскритски да има формата paçu, в авестки pasu и в латински pecu, докато в германските езици на готски е faíhu, на староисландски fe, на старо-

17

18

19

20

ERNOUT, A. et MEILLET, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. París,
Klincksieck, 1959–1960, s.v. pecu.
Pecu е архаичната форма (често използвана в множествено число, pecua, -uum, с
колективна стойност, като при Невий, apud Non. 159.6, и y Catоn, Agr. 141.3), с тенденция да бъде заместена с pecus, -oris и pecus, -udis.
За т.нар. „паричен добитък“ (bétail numéraire), вж. VENDRYES, J. – In: Revue Celtique,
Vol. 42, 1925, p. 391 ss.
Plauto, Pseud. 1187–1188; Pers. 192; Petron., Sat. 8; Carmen Priapeum 52.6–7.
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английски feoh (на съвременен английски fee) и на древногорнонемски fihu
(на съвременен немски vieh)21.
В тази идилична симфония, в която старата и с богато въображение
етимологична техника поне веднъж се оказа съзвучна с обективното научно
изследване, което предполага днес лингвистиката, неочаквано прозвучава
една нарушаваща хармонията нота, издадена през 1965 г. от Emile Benveniste22. Дотогава, както видяхме, индоевропейските компаратисти считат, че
коренът *peku- (на латински pecu) обозначава добитък изобщо и в частност
дребен добитък, по-специално агне/овца. Възможността този термин или
някой от неговите производни (особено pecunia) да придобие значението
на „богатство“ се смята за резултат от едно вторично значение, обяснимо
със семантичното разширение на първоначалния термин, който оценява
добитъка като основа на богатството. Benveniste обаче обръща реда на
традиционното тълкуване и защитава тезата, че изследването на *peku и
неговите производни в трите диалектални индоевропейски области, в които
се е запазил (индоирански, германски и италийски), показва че този термин
е обозначавал първоначално „лично движимо имущество“ и че едва след
последвали спецификации е започнал да обозначава „добитък“, „дребен
добитък“ и накрая – „агне“. Първото, което отрича, е идеята че коренът
*pek- / *pok-, от който произлизат индоевропейски думи, означаващи „стрижа вълна“, „свалям руното“ и други сродни термини, няма нищо общо с
термина, който ни занимава. С други думи, *peku не обозначава „овце“ като
носителки на руно или вълна, и това понятие не се е генерализирало до
степен да включва целия добитък.
Според Benveniste, който смята формирането на pecunia като уникален и особен случай в латинския, думата може да бъде обяснена с една от
следните две възможности:
(1) била е създадена чрез индоевропейския суфикс – -ynji, който образува абстрактни понятия на основата на прилагателни, и който

21
22

GRAMMONT, M. Traité de phonétique. Paris, Delagrave, 1971, p. 169.
Вж. BENVENISTE, E. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Paris, Minuit,
1969. В превод на испански – Vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Madrid, Taurus, 1983. Вж. cap. IV, “El ganado y el dinero: pecu y pecunia”, p. 33–41. Цитирам това
издание. По-подробно разработена, тази глава е публикувана в: Indo-European and Indo-Europeans. Chicago, Chicago University Press, 1970.
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може да се проследи в славянските езици до суфикса *-unya (Ernout и Meillet припомнят успоредното формиране на латвийското
virsúne, от virsús, „връх“);
(2) думата е образувана в италийските езици чрез суфикса -no-, който удължава предходната гласна (от където идват и класическите
окончания û-nus и û-na), от типа tribûnus (от tribus), Portûnus / opportûnus (от portu), Neptûnus (от *neptu), fortuna (от *fortu, cf. fortuitus)23, – суфикс, директно свързан с неутралния корен – в случая
pecu, а не с прилагателна форма.
За peculium Benveniste смята, че *peculis е междинна форма, която
не е запазена в латински, и която за pecu е онова, което idulis е за idus,
tribulis – за tribus, или edulis – за edus. Връзката pecu / *peculis / peculium
съответства на edus / edulis / edulium. От peculium се е образувал глаголът
peculo(r), на който е производно съществителното peculatus, -us. Така че
веригата peculium / peculo(r) / peculatus е успоредна на веригата dominum /
domino(r) / dominatus.
Видно е, че образуването на думата може да има разумни обяснения. За Benveniste проблемът възниква при обяснението на реалния, действителния смисъл и значение на pecunia и peculium в отношението им към
pecu. Ученият анализира алюзиите на латинските автори за pecunia и стига
до заключението, че в тях никога не се констатира връзка между смисъла/значението на тази дума и на pecu (стадо, добитък). Pecunia винаги има
смисъл на „пари, богатство, χρήματα“. Той заключава, че това е така, защото терминът pecu, който служи за основа на pecunia, се е отнасял само за
една икономическа ценност, определяна като „движимо притежание“.
Benveniste смята, че „само така може да се обясни постоянният смисъл на
pecunia, който като колективна абстракция обобщава присъщото на pecu
значение“, като първоначалното значение на pecu (движимо притежание) с
течение на времето се отклонява към една специфична употреба, приложена към обобщената реалност, наречена „добитък“. В подкрепа на тезата
23

LEUMANN, M. Lateinische laut- und Formenlehre. [Lateinische Grammatik Band 1].
München, C. H. Beck, 1976, S. 323. Естествено, гласната, която предхожда суфикса –
no- може да е всяка, поради което срещаме също окончания на -ânus (Romanus,
urbanus), -enus (serenus, obscenus), -inus (divinus, inquilînus) и -onus (colonus, patronus).
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си той цитира Фест24, когато лексикографът дефинира pecunia sacrificium
като „даване в жертвен дар плодове и продукти, родени от земята, защото
в това се е състояло нещото, което днес наричаме pecunia“. И припомня, че
Варон25 включва в сферата на pecunia термини като dos (чеиз), arrabo (залог, гаранция), merces (заплата), corollarium (възнаграждение, бакшиш) или
tributum (данък). От тук се прави заключение, че pecunia „[…] покрива всички възможни употреби на парите като икономическа стойност или като паричен знак, но никога не споменава притежание на добитък.“
Не е излишно да отбележим тук две неща.
Първо, питаме се защо се вярва абсолютно на твърдението на Фест
(който пише през ІІІ в. от н.е.) в ущърб на Варон (от І в. пр.н.е.), когато той
твърди, както вече казах, че pecunia произхожда от pecu, защото добитъкът
е стоял в основата на богатството за древните римляни, чиято икономика
се е основавала най-вече на пастирството.
Второ, прави впечатление изразът „днес“ (nunc), използван от Фест,
който заслужава особен исторически и социологически анализ във връзка с
епохата и обстоятелствата, в които се вписва граматикът.
В анализа си на peculium Benveniste намира потвърждение на своята
идея. Терминът се отнася за притежание на движимо имущество (пари или
добитък), но не уточнява само добитък. В случая той прави една отворена
интерпретация на Варон, който отбелязва26 „[…] овцете – или всеки друг
ресурс, квалифициран като peculiariae (основа на самия пекулий), защото
това е бил първоначално peculium.“. Според мен в тази фраза се посочва,
че овцете са били първото нещо, квалифицирано като peculiaria и едва покъсно прилагателното става приложимо и за други неща, като дори един
роб е можело да бъде считан за peculiaris, тоест за част от нечий пекулий.
Заключението на Benveniste е, че pecu е означавало „лично движимо
притежание“: „Обстоятелството, че това притежание фактически е представлявано от добитъка, е различен факт, който засяга социалната структура и начините на производство. Вследствие само на това често асоцииране

24

25
26

Festus, p. 287 L: pecunia sacrificium fieri dicebatur cum fruges fructusque offerebantur, quia
ex his rebus constat quam nunc pecuniam dicimus.
Varro, LL, 5.175–177, 180–181.
Varro, LL 5.95: [...] peculiariae oves aliudve quid: id enim peculium primum.
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на термина pecu с материалната реалност на животновъдството, като се
обобщава и прилага не само за класата на производителите, pecu започва
да означава „добитък“ (първа специализация), след това по-конкретно
„дребен добитък“ (втора специализация) и накрая „овце“ (трета специализация). Самò по себе си обаче pecu не обозначава нито стадото, нито някой
определен вид животни.“
Това означава, че са извънлингвистични причините за използването
на термина pecu (движимо притежание) , което го прави синоним на думата, обозначаваща добитъка, а на един по-късен етап – на преобладаващия
вид добитък – „овца, агне“.
Benveniste смята, че думите за форми на притежание винаги са общи
термини, които никога не говорят за естеството на притежаваната вещ, а
наблягат на връзката между нея и притежателя ѝ. По-широкото значение се
появява първо. С течение на времето се ограничава и стеснява широкият
му спектър и то започва да се прилага съм специфични реалии, които в
крайна сметка свързват думата с конкретен предмет, при което основното,
генерическо значение се забравя в името на новия смисъл. Казано с неговите думи: „Едно общо или генерическо име се използва от определен вид
производители като обозначение на типичния елемент или предмет; като
такова то се разпространява извън първоначалната си среда и се превръща в обичайно наименование на въпросния предмет или елемент.“
Очевидно, подобна постановка не може да се издигне в догма. Вярно
е че има термини, които еволюират от общото към частното, като латинското capitale в смисъл на капитално имущество, което поражда английското
cattle (добитък), френското cheptel, което през средните векове се е изписвало chаtel, chetel и chael (изполица, имущество), италианското capitale (богатство) или кастилското caudal, чиято форма в Средновековието е била
cabdal. Обаче не по-малко вярно е, че процесът може да бъде и в обратна
посока и да върви от частното към общото, като латинското argentum
(сребро), от което се появява френското argent – генерическо наименование на парите, сравнимо със значението, което има в Аржентина терминът
“plata” („сребро“ и „пари“) или самото наименование “dinero”, произтекло от
названието на една конкретна монета – denarium.
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Постановката на Benveniste незабавно предизвиква критика27 – найвече това, че френският филолог не взема под внимание икономическата
действителност в Древния Рим, която е от основно значение и определяща
в еволюцията на значението на понятията, отвъд етимологичните и лексематичните процеси. Известно е, че във всички култури зараждащата се
търговия се осъществява на основата на размяната и често добитъкът (овце, волове, прасета…) служи като платежно средство. Нека си припомним
как в Илиада и в Одисея не се открива и най-малък пример за съществуването на пари като средство за търговски обмен28, а волът е мерната единица за оценяване на нещата. Така например Лаерт плаща двадесет вола
(έεικοσάβοια) за робинята Евриклея (Od. 1.431); бронзовата броня на Диомед е оценена на девет вола (ἐννεάβοιος), докато тази на Хиполог, направена от злато, е оценена на сто вола (ἐkατόμβοιος), (Il. 6.236); една девойка
с добри качества била наричана άλφεσίβοια (Il. 18.593) защото кандидатът
за женитба предлагал за нея много волове. Вероятно нещо подобно е станало и в Рим.
С нарастването на търговския трафик плащанията започнали да се
правят с помощта на несечени късове метал – мед (aes rude) с различно
тегло. Затова латинският глагол pendere има двойното значение на „тегля,
претеглям“ и „плащам“. По време на децемвирата тези късове мед започнали да се бележат с печат, който гарантирал чистотата им и точното им
тегло. През 268 г. пр.н.е. Рим възприема като еталон среброто и създава
работилница за сечене на монети29 в сграда в близост до храма на Юнона
(Juno Moneta – Юно съветничката, разбирай на бъдещите съпрузи, като
богиня на брака), откъдето в крайна сметка получава наименованието си
монетата.
По-горе видяхме, че като говорят за peculatur, Варон и Аул Гелий
твърдят, че в древни времена глобите се плащали в глави добитък, по27

28

29

GNOLI, F. Di una recente ipotesi sui rapporti tra pecus, pecunia, peculium. – In: SDHI,
Vol. 44, 1978, p. 204–218; TAGLIALATELA SCAFATI, M. Il cavallo e la cavallinità. In
margine ad una storia di parole. – In: Labeo, Vol. 25, 1979, p. 185–192.
Макар в героичната епоха, която възпроизвежда Омир, все още да не са съществували парите, златният талант ще да е имал определена конвенционална стойност: Вж.
Ὅμηρος Hуmēros. Ἰλιάς 19.274; 24.232; Ὀδυσσεία 4.129; 8.393; 9.202.
GRIERSON, P. The origins of money. London, Athlone, 1977.
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конкретно волове и овце. Обаче Cornell30 не вярва да е било така, макар че
и в Закона на Дванадесетте таблици, гравирани през 449 г. пр.н.е., глобите
се изчисляват в крави/волове и овце. Във всеки случай добитъкът е бил
използван само като идеална мярка за стойност „[…] и няма защо за заключаваме, че е важен нюанс в натрупването на капитал, а още по-малко –
средство за размяна. Идеята, че плащанията са се извършвали (и че глобите са се събирали) наистина в крави и овце е интересна, но може би
малко абсурдна хипотеза.“.
В същия смисъл се произнася Crawford31 като казва: „Според мен цялата съвкупност от глоби в натура, споменати в нашите източници, е плод
на ерудирани спекулации, предизвикани от етимологията на pecunia и на
други думи от същото семейство“. Това, което е безспорно, е че по времето
на Дванадесетте таблици е съществувала парична система, макар и примитивна, отразена в закона като обичайна практика, и че бронзовите монети с определено тегло, но несечени, са функционирали като средство за
правене на сделки32. Обаче това не означава, че в предходни епохи стойността на сделките (включително глобите)33 се е изчислявала с глави добитък, и че на основата на тази практика терминът pecunia е придобил смисъла, който анализираме.
Наистина, в Закона на Дванадесетте таблици монетите са определени във фунтове бронз (II 1a–1b. VIII 3–4. VIII 11), което замества неудобната
и варираща система на плащане в натура. Тя е била достъпна в една земеделска и животновъдна система, но става неудачна когато търговията се
развива и отношенията с други градове и страни стават по-редовни. Следвайки примера на Гърция, Рим започва да лее (все още не да сече) монети
под формата на малки кръгли късчета с определено тегло. Така се появява
медната монета от една лира – aes grave, или просто as, която в първите
30

31

32

33

CORNELL, T. J. The beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic
War (ca. 1000–264 B.C.). London, Routledge, 1995. Съществува превод на испански –
Los orígenes de Roma (ca. 1000–264 a.C). Trad. Español de Teófilo Lozoya. Barcelona,
Crítica Grijalbo-Mondadori, 1999, p. 335. Цитирам по това издание.
CRAWFORD, M. H. Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean economy. London, Methuen, 1985, p. 19–20.
MARCOS CELESTINO, Mónica. La religión romana arcaica. Una propuesta metodológica
para su estudio. Madrid, Signifier Libros, 2004, p. 89–90.
ROMANO, A. Condanna in ipsam rem e condanna pecuniaria nella storia del processo
romano. – In: Labeo, Vol. 28, 1982, p. 131–149.
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си екземпляри носела на едната си страна образа на двуликия Янус, а на
другата страна – кърмата на лодка, което кара Ковальов да предположи34,
че този ас е изсечен за пръв път веднага след 338 г. пр.н.е., когато римляните изгорили заловените лодки при битката при Анцио след като им снели
носовете (rostra), с които украсили трибуната на ораторите във Форума.
Както обяснява Pankiewicz35, паричните наказания, които в Закона на
Дванадесетте таблици заместват наказанията в глави добитък, били въведени в Рим в средата на V в. пр.н.е., а не както считат някои – по силата на
Lex Papiria Iulia. Макар първата емисия бронзови монети да е от 326 г.
пр.н.е. и пълното развитие на паричната система да започва едва при избухването на пуническите войни, в края на ІІІ в. пр.н.е. тя вече била напълно консолидирана. Далечната практика да се използват животни като парично средство не е било друго, а спомен на антиквари и граматици, които
в случая са попаднали в целта при проследяването на правилната етимология на pecunia.

34
35

KOVALIOV, S. I. Historia de Roma. Vol. I. Buenos Aires, Futuro, 1964, p. 166–167.
PANKIEWICZ, R. Primitiva economía romana y los orígenes del sistema monetario [en
polaco: Wczesna ekonomika rzymska a początki systemu monetarnego.] – Eos, Vol. 71,
1983, p. 257–264.
Страница 50 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

ПАРИЧНАТА ИКОНОМИКА1 И ПАЗАРЪТ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Антонио Фернандес де Бухан
Мадридски автономен университет,
редовен член на Кралската академия
по юриспруденция и законодателство, Мадрид, Испания
Резюме: В статията е разгледано възникването и значението на парите за
икономиката в Древността и по-специално в Древния Рим. Авторът проследява връзката между натуралната размяна и стоково-паричното стопанство, както и възникването и развитието на договора за покупко-продажба
(emptio-venditio) като следваща, по-висока степен на правна уредба за обслужване на обмена от размяната (permutаtio).
Ключови думи: пари; търговия; размяна; emptio-venditio; permutаtio.

1

Спорно е използването на думата „икономика“ по отношение на римската
икономическа общност. По мнение на POLANY, K. Comercio y mercado en los imperios
antiguos. [New York, 1957]. Trad. de A. Nicolás. Barcelona, 1976, p. 117–118: „В
древността формите на поминък на хората привличали в много по-малка степен
тяхното внимание, отколкото другите аспекти на организираното им съществуване. За
разлика от родството, магията или церемониала, дефинирани с думи, извикващи
много асоциации, икономиката остава без название. Като правило не съществувала
дума, която да обозначава понятието икономика. Затова, въз основа на нашите
познания, може да кажем, че такова понятие не е съществувало.“. Обратно – FINLEY,
M. I. La economía de la antigüedad. Trad. de J. J. Utrilla. Madrid, 1974, p. 15, подчертава
значението, което хората в древността придавали на икономиката, и че думата
икономика, която произхожда от гръцки език, е съставена от οίκος (къща), и
семантично сложния корен νεμ със значение подарявам, управлявам, организирам.



Статията е публикувана на испански език – [FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio].
“Pecunia numerata” en función de precio en la “emptio-venditio” romana. – In: Estudios
jurídicos en homenaje al profesor Ursicino Álvarez. Madrid, Universidad Complutense,
Seminario de Derecho Romano “Ursicino Álvarez”, 1978, ISBN 84-600-1147-X, p. 127–136,
и е предоставена за превод и публикуване на български език в списанието с
изричното съгласие на автора.
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MONETARY ECONOMY AND THE MARKET
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Antonio Fernandez de Bujan, PhD
Autonomous University of Madrid,
Royal Academy of Jurisprudence and Legislation, Madrid, Spain
Abstract: The paper examines the emergence and importance of money for the
economy in Antiquity and especially in Ancient Rome. The author follows the
connection between the natural exchange and the money economy, as well as
the emergence and develoment of the contract of sale (emptio-venditio) as the
next, a higher degree of regulation of echange (permutation).
Keywords: money; trade; exchange; emptio-venditio; permutatio.
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Общоприето мнение е, че в зората на човечеството търговията се е
извършвала чрез размяна, при което всеки давал излишъка от своите продукти срещу други продукти, от които имал нужда. Затова обменът е първата форма на размяна на стоки, преди продажбата, в една икономическа
среда, която не познавала общ знаменател при обмена на различни вещи2.
Затова може да се твърди че търговията – comercium (от cum и merx – два
тясно свързани помежду си елемента3 и пазарът на стоки се появяват покъсно в икономическата история, когато използването само на една стока
като всеобщ еквивалент в сделките предполага появата на паричен пазар.
По традиция се смята, че основната причина за появата на парите са
недостатъците и неудобствата на натуралната размяна, като например
разминаването в желанията на разменящите стоките и това, което всеки
притежава, трудността да се установи еквивалент при размяната поради
несъществуването на мярка за стойността или пък невъзможността определени видове стоки да се делят4.

2

3

4

В източниците има много текстове, които представят обмена като общоприет начин за
извършване на сделки – Plin., Historia naturalis (HN), 18.3.33.11, говори за един период,
през който поради липса на пари нещата се разменяли: “Quantum feliciore aevo, eum
res ipsae permutabantur inter se, sicut et troianis temporibus factitatum Homero credi conve
nit.” Според GLUCK, F. Commentario alle Pandette. Libro XVIII. Trad. e com. U. Greco.
Milano, 1905, р. 5, вероятно разочарованието на Плиний се е дължало на корупцията
по негово време – той не виждал как би могла да бъде преборена, освен с връщане
към простотата на обичаите;
Таcit., De origine et situ Germanorum, 5, също казва за германите във вътрешността на
страната, че “[...] simplicius permutatione mercium utuntur”;
Gaius: Institutiones, III, 141, говори за размяната като “vetustissima species emptionis et
venditionis”.
В същия смисъл, като описва ефекта от сеченето на монети, Paul в Libro XXXIII ad ed.
(D. 18.1.1.pr.) казва: “Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. Ohm enim non
ita erat numus neque aliud merx [...]”.
Isidor: Etymologiarum sive originum, 5.25.35: “Commercium dictum a mercibus, quo nomine
res venales appellamus, unde mercatus dicitur coetus multorum hominum, qui res vendere
vel emere solent.”
Обратно на разпространеното мнение, че парите възникват, за да улеснят
търговските сделки, някои нови изследвания обръщат внимание на значението на
неикономическите аспекти на въвеждането на парите. Изследването на гръцките
монетни съкровища от V и VІ в. пр.н.е. и липсата на монети с ниска стойност в тях
карат някои автори да смятат, че изобретяването на парите не е имало за цел да
улесни местната търговия, и че конкретно в историята на гръцките градове монетите
винаги са емблема на града. Бързото разпространение на сеченето на монети през VІ
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Първите сведения за появата на парите в съвременния смисъл на
думата (метални късове/кюлчета, които се броят и не се теглят, произвеждани серийно, отсечени и служещи като единица за стойност) са литературни и се свеждат, както е известно, до едно кратко упоменаване от Херодот5, който казва, че лидите са първите, за които се знае че са отсекли и
пуснали в обращение сребърни и златни монети6. Ето защо изглежда че
именно от Изток са дошли в света на гърците първите монети, както вероятно и повечето елементи на търговската култура.
Около три века след свидетелството на Херодот Аристотел говори в
своята Ethica Nicomadhea за явлението „пари“, но не дава никакви данни за
обстоятелствата или други значими елементи около създаването на парите7. Той изтъква първоначално конвенционалния характер на парите8. За
Аристотел парите са един изкуствен елемент, доколкото не произхождат от

5
6

7

8

в. – едно чисто гръцко явление, трябва да се свързва със социални процеси –
развитието на градовете и на гражданското съзнание.
Вж. WILL, E. De l'aspect éthique des origines de la monnaie. – In: Revue de numismatique,
Vol. 17, 1955, p. 5–23; COOX, R. M. Speculations on the Origin of Coniage. – In: Historia,
Vol. 7, 1958, p. 257–262; KRAAY, C. M. Hoards, Small Change and the Origin of
Coinage. – In: Journal of Hellenic Studies, Vol. 84, 1964, p. 76–91.
Herodot. Historiae, 1.94.
През последните десетилетия авторитетни нумизмати датират първите емисии от
монети в Мала Азия през втората половина на VІІ в. пр.н.е. Вж. ROBINSON, E. S. G.
The Coins from the Ephesian Artemision Reconsidered. – In: The Journal of Hellenic
Studies, Vol. 71, 1951, p. 156–167; Id., The Date of the Earliest Coins. – In: The
Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society, Vol. 16, 1956, p. 1–8;
BROWN, W. L. Pheidon's Alleged Aeginetan Coinage. – In: The Numismatic Chronicle and
Journal of the Royal Numismatic Society, Vol. 37-38, 1950, p. 177–204.
Aristotelis. Ethica Nicomachea, V. 8, 1132b.31–1133b.28. Вж. ROLFES, E. Aristoteles'
Nikomachische Ethik. 2. Aufl. Leipzig, 1921 (= La Morale et la Politique D’Aristote. Trad. du
Grec M. Thurot. Paris, 1923. По думите на LACOUR-GAYET, J. Histoire du Commerce. 4
vols. Vol. 1. La Terre et les Hommes. Paris, 1950, Introduction, p. IX: „Размяната на
стойности, която представлява търговска сделка, е един от проблемите на
икономиката, засягащи най-тясно психологията и морала. Разменяните стойности са
строго еквивалентни; размяната няма основания да съществува ако те са различни.
Ако са различни, една от страните е ощетена. Много икономисти се отъждествяват с
привидната логика на този проблем, но други автори доказват слабостите на това
съждение, твърде наситено с формализъм.“. Подобно е мнението на CARRERAS Y
GONZÁLEZ, M. Tratado didáctico de Economía Política. Madrid 1874, p. 208–209 – че ако
стоките се разменят в съответствие с тяхната стойност, трябва да се определи
стойността на всяка една от тях, за да се знае в какво съотношение следва да бъдат
разменени. Но как да бъде определена тази стойност освен с измерване? Как да
разберем колко струват различните продукти, предлагани за размяна, освен като ги
съотнесем към един общ курс и създадем скàла на стойностите така, както чрез
единицата за размер се създава скàла на размерите?“
Aristotelis. Politica, lib. I, cap. 9. Ethica Nicomachea, lib. V, cap. V. В тези текстове
Аристотел подчертава, че названието монета (no-misma) се дължи на
обстоятелството, че това не е творение на природата, а на гражданите (nomos).
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природата, а са творение на човека с цел да обслужат търговските сделки.
Затова в крайна сметка може да се каже, че докато в една от главите на
цитираната творба Аристотел разсъждава задълбочено относно парите
като инструмент не за печалба, а за мярка и равенство9, тяхното създаване
е тясно свързано с развитието на търговията в Древността10.
Що се отнася до примитивното римско общество, трябва да кажем че
то се оформя като земеделско11, и – както свидетелстват писателите от
Древността, не е било прието земеделецът да купува това, което можел да
произведе в имота си12. От друга страна, всяка печалба, която не идвала от
земята, е била считана за недостойна за свободния човек13 и затова вероятно може да се твърди, че при тези обстоятелства първите размени на
продукти практически не отменят принципа на затвореното домашно сто-

9

10

11

12

13

WILL, E. De l'aspect éthique des origines grecques de la monnaie. – In: Revue historique,
Vol. 212, 1954, cit., p. 209–231; AUSTIN, M. et VIDAL-NAQUET, P. Économies et sociétés
en Grèce ancienne. Paris, 1972, p. 250.
Вековният спор относно икономическия примитивизъм. С други думи, познатата
полемика дали в Древността икономиката е постигнала високо равнище на развитие
или трябва да предположим, че все още не е била излязла от затвореното домашно
стопанство, в което дейността е основно земеделска. Този спор е изложен много
пояснително в обобщението, написано от OERTEL, F. Suplemento y comentarios
añadidos a F. Pöhlmann, Geschichte des soziales Frage und des Sozialismus in des
antiken. Welt III. 3. Aufl. München, 1925, S. 516–517.
Plinius. Historia naturalis, XVII, 40: “[...] Inde illa reliqua oracula: Nequam agricolam esse,
quisquis emeret quod praestare el fundu_s posset; malum patres familias, quisquis interdiu
fa¬ceret quod noctu posset, nisi in tempestate caeli; peiorem qui prafestis diebus ageret
quod feriatis deberet; pessimum, qui sereno die sub tecto potius operaretur quam in agro.”
Varron: De re rustica. II, 4.3: “Agri enim culturae ab initio fui studiosus, nec de pecore suillo
mihi et vobis, magnis pecuaris, ea res non est communis. Quis enim fundum colii nostrum,
quin sues habeat, et qui non audierit patres nostros dicere ignavurn et sumptuosum esse,
qui succidiam in carnario suspenderit potius ab laniario quam e domestico fundo?”
Caton: De re rustica, pr. “Est interdictum praestare mercaturis rem quarere, nisi tam
periculosum sit, et itera fenerari, si tam honestum sit. Maiores nosiri sic habuerunt et ita in
legibus posiuerunt, furem dupli condemnari, feneraiorem quadrupli; guauto peiorern ciuem
existirnarent feneratorem quam furent, hirzc licet existirnare. 2. Et virum bonum quem
laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari
existimabatur qui ita taudabatur. 3. Mercatorem autem strenuurn studiosurnque reí
quarendae existimo, uerum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum; 4. at ex agricolis et
uiri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque plus quaestus stabilissimusque
consequitur minimique inuidiosus, minimique male cogitantes sunt qui inca studio occupati
sunt. Nunc, ut ad rem redeam, quod promisi instituturn principium hoc erit.”;
Cicero: De officiis. 1.42.151. “[...] Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin
magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine imitare impertiens, non est
admodurn uituperanda, atque etiam, si satiata quaestu uel contenta potius, ut saepe ex alto
in portum, ex ipso portu se in agror possessionesque contulit, uidetur iure optimo posse
laudan. Omnium autem rerum ex quibus aliquid iure optimo posse laudari. Ornnium autem
rerum ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius,
nihil homine, nihil libero clignius; de qua quoniam in Catone Majare satis multa diximus, illim
assumes quae ad humc locum pertinebunt.”
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панство и вероятно са се извършвали само с излишъците от фамилното
производство14. Обаче по времето на Нума, както гласи традицията15, се
почувствала необходимост с оглед разделението на труда да бъдат създадени някои производства, изискващи особени умения и обучение16. Тази
примитивна индустрия в архаичната епоха предполагала вече търговия,
която се развива постепенно с укрепването на публичната власт в Рим17.
Обаче като цяло може да се съгласим с Paoli, че през никоя епоха в Древността специализираната индустрия не е успяла да постигне самостоятелността, с която се характеризира и днес домашното производство 18.
Що се отнася до появата на общ знаменател при размяната, свидетелствата на древните автори и съвременната доктрина съвпадат в твърдението, че първите стоки-пари в Рим са били добитъкът и металите –
първо като aes rude (metallum infectum, raudusculum), а после – като aes
signatum. Не се знае с точност нито кога е станало това, нито истинският
обхват и практическите последствия от aes signatum спрямо предходното
aes rude. Според мен aes signatum е новост спрямо aes rude, състояща се в
гарантирането на чистотата на метала, отбелязвайки неговите карати – т.е.
съотношението между чистия метал и сплавта.
Очевидно необходимостта постоянно да се премерва медта е криело
много неудобства. Освен това нуждите на държавата в сферата на външната търговия и отношенията със селското стопанство предопределят необходимостта да се създадат пари, чистотата и точното тегло на които да
са гарантирани от държавата. Според мен, когато в Закона на Дванадесетте таблици се твърди “cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit
ita ius esto”, това означава, че не е важно това което се претегля, а това,
което се казва, т.е. че дадената дума е закон между страните. Количество14

15

16

17

18

HUVELIN, P. Études d'histoire du droit commercial romain (Histoire externe. Droit
maritime). Ouvrage publié après la mort de l'auteur par H. Lévy-Brühl. Paris, 1929, p. 4.
За зараждането и развитието на търговските дейности в Рим вж. CAGNAT, R., цит. по
M e r c a t o r, In: Daremberg et Saglio. Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et
Romaines, 111/2, p. 1736–1745; цит. по M e r c a t u r a, ibid., 111/2, p. 1769–1777; цит.
по N e g o t i a t o r, ibid., IV/I, p. 44–47.
Вж. WALTZING, J. P. Étude historique sur les corporations professionnelles chez les
romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident. Roma, 1968, р. 62 ss.
За разпределението на производствата на територията на Италия и Империята вж.
BLUMNER, H. Technologie und Terminologie. Leipzig, 1912.
PAOLI, U. E. Urbs. La vida en la Roma antigua. Trad. J. Farrán, N. Massanés. Barcelona,
1964, p. 224.
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то в цифри като количество пари се споменава отделно от измерването на
бронза. Така тегленето на метала остава на втори план и може да допуснем, че или преди това са се използвали парите във вид на монети, или
Законът на Дванадесетте таблици е осветил въвеждането им19.
Паул говори за парите в съвременния смисъл на думата (pecunia
numerata) в един широко известен текст от Дигестите20, в който pretium
(pretium in pecunia numerata consistere debet) е представен като елемент,
определящ разликата между древната размяна21 и emptio-venditio22. Текстът посочва изначално конвенционалния характер на парите, като твърди,
че избраният от публичната власт материал (electa materia est [...] forma
publica percussa) има постоянна публична стойност (publica ac perpetua
aestimatio), тъй като има за цел да разреши трудностите при размяната
(difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret), което, както се

19

20

21

22

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. Pecunia numerata en función de pretium en la emptiovenditio romana, cit., p. 133.
D. 18.1.1.pr. (Pаul, Libro XXXIII ad ed.). “Origo emendi vendendique a permutationibus
coepit, olim enim non ita erat numus, neque aliud merx, aliud pretium voca-vatur, sed
unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerumi utilibus inutilia permutabat,
guando plerumque evenit, ut, quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non semper nec
facile concurrebat, ut, quum tu haberes, quod ego desiderarem, invicem haberem, quod tu
accipere volles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatitus
permutationum aequalitate quantitatis subveniret; seque materia forma publica percussa
usum dorniniumque non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate, nec ultra merx
utrumque, sed alterum pretium vocatur.” По времето, за което пише Паул, размяната е
все още системата за обмен между морските далмати, сарматите, британите и дори
германите от вътрешността (Tacit. De origine et situ Germanorum 5: “[...] interiores
simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur [...]”, тъй като германите в близост
до границите на Империята, казва Tацит (пак там), познавали продажбата и си
служели с римски монети при определяне на цената: “Quamquam proximi ob usum
commerciorum aurum et argentum in pretio habent formasque quas¬dam nostrae pecuniae
agnoscunt actuque eligunt”. За избора на металите вж. CARRERAS Y GONZÁLEZ, M.
Tratado didáctico de Economía Política. Madrid, 2003, p. 209–211.
За различните аспекти на института размяна вж. Dе Lа ROSA, P. La permuta (Desde
Roma al Derecho español actual). Madrid, 1976, и библиографията, цитирана там.
MASCHI, C. A. Impostazione storica della compravendita e della permuta nel libro 33 ad
edictum di Paulo. – In: Studi in onore di Pietro de Francisci. Vol. 2. Milano, 1956, p. 357 ss.
Според ARANGIO-RUIZ, V. La compravendita in diritto romano. Napoli, 1961, p. 5 ss.,
между замяната в чист вид, която предполага съчетаване на интересите на двама
притежатели на различни стоки, и покупко-продажбата, реализирана чрез
последничество на пари, съществуват някои междинни ситуации, които позволяват да
се отграничат позициите на купувача и продавача, от което следва (например в
исторически план в Египет по времето на фараоните), че определено количество от
даден материал се избира за общ еквивалент при размяната и се използва при
копукпо-продажбата с цел да се определи цената на стоката, но контрапрестацията,
по силата на съглашението между страните, е в друга вещ или, по-често – в
определен брой вещи, различни от този еквивалент.
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посочва в множество изследвания, е отражение на ясното влияние по този
въпрос на аристотелизма върху римското право23.
Ясно е, че размяната не е идея, основаваща се на creditum, защото в
нея парите (pecunia) не изпълняват функцията на средство за размяна. Исторически размяната предхожда парите. Затова emptio-venditio е историческо разклонение на размяната след появата на парите във вид на монети
(nummus)24.
Историците сочат размяната като генетична основа на emptiovenditio, но издигането на конвенционалния факт, наречен permutatiо в категорията на договор поражда различни мнения сред юристите от Сабинианската и Прокулеанската правна школа25. Сабинианската идея (субюнкция
на permutationes в emptio) се коренѝ във вулгарно-историческото схващане,
че посредством permutatio rerum се извършва emptio-venditio. Permutatio се
разглежда като species на emptio-venditio вместо като род26.
23

24

25
26

COING, H. Zum Einfluß der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des römischen
Rechts. – Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung
(ZSS), Vol. 69, 1952, S. 24 ff.; VILLEY, M. Sur l'antique inclusion da droit dans la morale e
Logique d'Aristote et droit romain (Cap. VIII–IX de Lectures d'histoire de la philosophie du
droit). – In: Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg, IV.
Paris, Dalloz, 1957; Del VECHIO, C. Storia della filosofia del diritto. Milano, 1950, p. 13 ss.,
40; GROSSI, P. Obbligazioni pecuniarie nel Diritto comune. Milano, 1960, p. 62, n. 40.
ERNOUT, A. et MEILLET, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des
mots, cit.: nummus. Nummus е дума от гръцки произход според свидетелствата на
Varron. De lingua latina, 5.173: “In argento nummi, id ab Siculis: denari, quod denos aeris
valebant [...]”
Festus: De verborum significatione, 176.35: “Nummus ex Graeco nomismate dicitur.”
“Sed an sine nummis venditio dici hodie quae possit, dubita-tur, veluti si ego togam dedi, ut
tunicam acciperem. Sabinus el Cassius esse emtionem et venditionem putant; Nerva et
Proculus permutationern, non emtionem hoc esse. Sabinus Homero teste utitur, qui
exercitum Graecorum aere, ferro hominibusque vinum emere refert Mis versibus: “Hinc
quidem vinum parabant comati Achaei, alii quidem aere, alii autem splendido ferro, alii yero
pellibus, alii autem ipsis vaccis, alii autem mancipiis.”
Sed hi versus permutationem significare videntur, non emtio-nem sicut alli:
“Hinc rursus Glauco Saturnius mentes exemit Iupiter, qui cum Tydide Diomede arma
permutabat.”
Magis autem pro hac sententia illud diceretur, quod alias idem poéta dicit: “emerat ex bonis
suis”. Sed verior est Nervae et Pro-culi sententia, nam ut aliud est vendere, aliud emere,
alius emtor, alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx, quod in permuta¬tione discerni
non potest, uter emtor, uter emtor, uter venditor sit.”
Вж. ARIAS BONET, J. A. Sobre las relaciones entre permuta y compraventa en el Derecho
Romano. – In: Estudios de Derecho Público y Privado, ofrecidos a Ignacio Serrano y
Serrano. Vol. 2. Estudios varios. Valladolid, 1965, p. 15–25; De La ROSA, P. La permuta.
Desde Roma al Derecho español actual, cit., p. 37–65.
D. 18.1.1.1. (Pаulus. Libro XXXIII ad ed.).
Gaius: Instituciones, III, 141: “[...] vulgo putant per permutationem rerum emptionem
contrahi, eamque spciem emptionis venditionisque vetustissimam esse.”
Страница 58 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

Обаче, противно на тезата на Сабин, че още по негово време е било
допустимо emptio-venditio без пари (sine nummis), в паричната икономика на
онова време присъствала плътно една идея – че pretium трябва да е в
pecunia numerata (монети). В този случай юриспруденцията борави с исторически данни за изграждането на тази догматичната конструкция, тъй като
няма друга възможна interpretatio за един генерализиращ и признат от ius
gentium институт27, основан на съгласието (consensus) и на доверието
(fides), а не толкова на обвързващата форма на ius.
Парите служат като разменна стойност, доколкото сечените монети
улесняват размяната на стоки, без да е нужно да се прибягва до permuta.
Парите са мярка за стойността. Използването им води до заместване на
размяната на вещи, каквато е permutatio. Простото натурално стопанство е
заменено от пазарното монетарно стопанство, което на основата на сечените пари, функциониращи като стока или като подлежащи на размяна и,
следователно, износващи се предмети, се базира на полезността на парите по силата на добре известния икономически критерий, че „хората действат, водени от желанието да постигнат възможно най-голямо удовлетворение на своите потребности с възможния минимум лични усилия.“28.
Появата на сечените пари29 видимо оказва влияние върху пазара,
като улеснява развитието на икономическия обмен между народите. Обаче
докато в различни литературни и епиграфски източници се споменава редовното провеждане на пазари още от Древността, нерядко се твърди, че
едва след Втората пуническа война римският народ влиза в търговски отношения с политическите общности от Средиземноморието.

27

28

29

Вж. D. 18.1.1.2. (Pаulus, libro XXXIII ad ed.). “Est autem emtio iuris gentium, et ideo
consensu peragitur [...]”
PANTALEONI, M. Principii di Economia pura. Firenze, 1887, p. 10; Del VECCHIO, G. Diritto
ed economia. Roma, 1954, p. 5. BONET CORREA, J. Las deudas de dinero. Madrid, 1981,
p. 54.
С появата на сечените монети в Рим започва историята на парите в истинския смисъл
на думата, на pecunia numerata (quae numeratur), за които римляните, като усърдни
пазители на своите ритуали, поне в началния период запазили думата pecunia, с
която да ги обозначат, тъй като именно домашните животни (pecus) са първият общ
знаменател на размяната. Че думата pecunia произхожда от pecus е вън от съмнение,
но за възможността произходът да е индиректен вж. THORMANN, K. F. Der doppelte
Ursprung de Mancipatio. Monaco, 1943, p. 103 ss.
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Съгласно традицията30, най-старата известна организация на отношенията на Рим с други градове е латинският закон, който датира от времето на монархията и е обновен от Спурий Касий през 493 г. чрез така наречения foedus Cassianum31.
Този закон според свидетелството на Дионисий Халикарнаски (VI, 95)
вече предвижда норми за процеса (recuperatio) на решаване на спорове
между членовете на различните общности. Тази клауза сама по себе си
предполага признаването на commercium32, като под commercium или ius
commercii се разбира правото да можеш да придобиваш и да предаваш
другиму стоки, както и да извършваш правни сделки от договорно естество,
като се конституираш като кредитор или длъжник33, и взаимната съдебна
закрила между градовете от Латинската лига34.

30

31

32

33

34

Titus Livius. Ab urbe condita. Lib. 1.35–38: “[...] Bello Sabino perfecto Tarquinius
triumphans Roman redit. Inde Priscis Latinis bellum fecit. Ubi nusquam ad universae rei
dimicationem ventum est, ad singula oppida circumferendo arma omne nomen Latinum
domuit: Corniculum, Ficulea vetus, Cameria, Crustumerium, Arneriola, Medullia, Nomentum,
haec de Priscis Latinis aut qui ad Latinos defecerant, capta oppida. Pax deinde est jacta“
(XXXVIII in fine).
Titus Livius. Ab urbe condita. Lib. 2.33.9: “[...] Ita fusi Volsci Antiates, Corioli oppidum
captum; tantumque sua laude obstitit famae consulis Marcius ut, nisi foedus cum Latinis in
columna aenea insculptum monumento esset ab Sp. Cassio uno, quia collega afuerat,
ictum, Postumium Comi¬nium bellum gessisse cum Volscis memoria cessisset.”
Основните текстове, отнасящи се за commercium, са: Tituli ex corpore Ulpiani, 19.4:
“Mancipatio ex corpore habet inter cives Romanos et Latinos Iunianos eosque peregrinos,
quibus commercium datum est.”
В светлината на цитираните по-горе текстове може би не е уместно да се твърди че
има връзка между commercium и mancipatio, и че ако перегрините произхождали от
общност, която спрямо Рим имала ius commercii, можели да извършват сделки чрез
mancipatio. Вж. KASER, Max. Vom Begriff des commercium. – In: Studi in onore di
Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento. Napoli, 1953. Vol. 2, p. 131
ss.; D'ORS, A. Derecho Privado Romano. Pamplona, 1977, p. 142; FUENTESECA DIAZ, P.
Derecho Privado Romano. Madrid, 1978, p. 7.
Според SAUTEL, G. Essai sur la notion romaine de “commercium” à l'époque ancienne. –
In: Études de Droit Romain. Paris, 1952, p. 4–5, съответното препращане към
манципацията от такъв юрист като Улпиан, при това в края на класическата епоха,
води до извода, че тя е била допустима и за перегрините, които притежават
commercium (quibus commercium datum est), въз основа на връзката между empiovenditio с commercium (commercium est emendi vendendique invicem ius). Това обаче
предполага очевидно противоречие между двата текста. По мнението на този автор
твърдението на Улпиан в Regulae 19.5 е резултат от следкласическа глоса, вмъкната
в класическия текст.
Други автори се опитват да обяснят цитираните текстове, като отнасят Улпиановото
определение за commercium (ius emendi vendendique) към архаичната епоха, в която
думите “emere” и “vendere” имат по-широко значение и не непременно свързано с
купуване и продаване. Вж. POWERS, O. Studies in the commercial vocabulary of early
Latin. Chicago, 1944, p. 311 ss.
De MARTINO, F. Storia della costituzione romanaл Vol. 2. Napoli, 1964, p. 64–65.
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Романистите не са единни в мнението си за значението и произхода
на commercium. Традиционната теза, поддържана от Huvelin35 и други автори е, че commercium е предизвикал появата на ius gentium като римска
правна система. Неговото първо проявление по смисъла на търговското
право, установено в търговски договори (между градове), е оспорвано от
Sautel36, за който търговските договори – освен сключените с Картаген, не
съдържат търговски клаузи37. Според мен обаче тезата на Huvelin не може
така лесно да бъде отхвърлена, както смята Sautel, тъй като създаването
на съдии (recuperatores)38 и старата римска идея за recuperatio39 са много
сериозни аргументи в подкрепа на вероятното съществуване на уредба за
претенциите, възникнали в отношенията с перегрините, и по-специално
търговските претенции40.
В заключение може да кажем, че нарастващото значение на търговските връзки между Рим и останалите италийски народи41, както и с други
политически общности, вероятно е било решаващ фактор за възникването

35

36
37

38

39

40

41

HUVELIN, P. Études d'histoire du droit commercial romaine, cit., p. 12 ss.; Вж. BESNIER,
R. L'état économique de Rome au temps des rois. – In: Revue historique de droit français et
étranger. Quatrième série, Vol. 13, 1934, no. 3, 1934, p. 405–463; PARADISI, B.
Osservazioni sul rapporto storico tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale
privato. –In: Studi Senesi, Vol. 59, 1945, p. 242 ss.
SAUTEL, G. Essai sur la notion romaine de “Commercium” á l'époque ancienne, cit., p. 31.
FRANK, T. An economic survey of ancient Rome. Ed. … in collaboration with other
scholars. Vol. 1. Rome and Italy of the Republic. Baltimore, 1933, [1927].
WENGER, L. – art. Reciperatio. – In: Pauli-Wissowa Realenzyklopadie der klassischen
Altertumswissenschaft (PW), p. 406 ss.
Вж. за recuperatores BONGERT, I. Recherches sur les récupérateurs. [Texte imprimé] – In:
Études de Droit Romain. Paris, 1952, p. 99 ss.; HERNÁNDEZ-TEJERO, F. Sobre el origen
de los “decemviri stilibus iudicandis”. – In: Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, Vol. 8, 1964, p. 415 ss.; PUGLIESE, G. Sub vote “Recuperators”. –
In: Novissimo Digesto Italiano (NNDI), Vol. 14, 1967, p. 1076 ss.
Обект на доктринални спорове е възможността перегрините да са били титуляри на
dominium ex iure Quiritium. За едни изследователи, като напр. IGLESIAS, J. Derecho
Privado Romano. Barcelona, 1978, p. 139: „Един перегрин може да има чрез частна
концесия на римския закон commercium, но над закупената от него вещ не упражнява
dominium ex iure Quiritium, нито може по отношение на нея да подаде частен иск. -legis
actio-. Макар да има commercium, пилигримът няма гражданска правна
дееспособност.“. Вж. също SOHM, R. Instituciones de Derecho Privado Romano. Historia
y Sistema. Trad. de W. Roces. México, 1975, p. 97. Други автори – вж. напр. VOLTERRA,
E. Istituzioni di Diritto Privato Romano. Roma, 1967, р. 298, считат, че „[…] съгласно
изначалното схващане на римляните, титуляри на dominium ex iure Quiritium можели
да бъдат не само римските граждани, но и латините и перегрините, придобили ius
commercii.“
Titus Livius. Ab urbe condita, VIII, 14.10: “Ceteris Latinis populis conubia comerciaque et
concilia inter se ademerunt.”
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и развитието на iurisdictio на перегринския претор42, тъй като преторският
едикт въвежда една нова правна уредба, основаваща се на паричната икономика и на creditum, превърнат в централна идея на commercium и на изграждането на ius gentium43.

42

43

SERRAO, F. La “iurisdictio” del pretore peregrino. Milano, 1954; TORRENT, A. La
“Iurisdictio” de los magistrados municipales. Salamanca, 1970.
LOMBARDI, G. Ricerche in tema de ius gentium. Roma, 1947; Diritto umano e ius gentium.
– In: Studia et documenta historiae et iuris [SDHI], Vol. 16, 1950, p. 252 ss.; sub voce ”Ius
gentium” – In: NNDI, Vol. 9, 1975, p. 381–382.
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ПРОМЕНИТЕ В ЦЕНИТЕ
И „КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ“
В РИМ ОТ ЦИЦЕРОН ДО ПЛИНИЙ СТАРИ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Клод Николе
Университет Париж-I: Пантеон-Сорбона, Франция
Резюме: Авторът представя сведения от античните автори във връзка с т.
нар. „кличествена теория на парите“, техническите и икономическите проблеми, които поставят монетосеченето, обращението на монетите, цените
на металите за изработка на монети и пр., както и последиците, които може
да има „паричната политика“ за целия икономически живот Древния Рим.
Ключови думи: пари; монети; стойност; цени; ценни метали; монетосечене.



Статията “Les variations des prix et la «théorie quantitative de la monnaie» à Rome, de
Cicéron à Pline l'Ancien”. – In: Annales. Économies, sociétés, civilisations. 26ᵉ année, 1971,
no. 6, p. 1203–1227, е достъпна на https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_
1971_num_26_6_422407 (последно посетена на 29 август 2019 г.). Предоставена е за
превод и публикуване на български език в списанието с изричното съгласие на издателя и наследниците на автора.
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PRICE VARIATIONS AND THE “QUANTITATIVE THEORY
OF MONEY” IN ROME, FROM CICERO TO
PLINY THE ELDER
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Claude Nicolet, PhD
University Paris 1: Pantheon-Sorbonne, France
Abstract: The author presents information from ancient authors regarding the
so-called “quantitative theory of money”, the technical and economic problems
that affect coinage, circulation of coins, prices of metals for coin making, etc., as
well as the consequences that may to have “monetary policy” for the entire economic life of Ancient Rome.
Keywords: money; coins; value; prices; precious metals; coinage.
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Гръко-римската античност, както знаем, и както повтарям отново и
отново1, не ни е оставила много доказателства за създаването на спекулативна представа за стойността на парите. Няма съмнение, че намираме в
гръцките автори, особено сред философите като Платон2 и Аристотел3,
сведения за предполагаемия произход на парите и тяхната полезност.

1

2

В учебниците по икономическа история има оскъдна информация за Древността (вж.
DENIS, H. Histoire de la pensée économique. Paris, Thémis, Manuels juridiques, économiques et politiques. Presses universitaires de France, 1966; 1967).
За настоящата тема можем да посочим: MONROE, A. E. Monetary theory before Adam
Smith. Cambridge, Harvard University Press, 1923, p. 3–13; BURNS, A. R. Money and
monetary policy in early times. New York, 1927; и най-вече GONNARD, R. Histoire des
doctrines monétaires dans ses rapports avec l'histoire des monnaies. Vol. 1. Paris, Sirey,
1935, p. 52–57, който има най-малкото заслугата да събере древните текстове (но не
всички) и да цитира съвременната библиография: SOUCHON, A. Les théories économiques dans la Grèce antique. Paris, 1898; THOMAS, Р. Essai sur quelques théories économiques dans le Corpus Juris Civilis. Thèse. Toulouse, 1899; SAINT GERMÈS, J. Les
idées monétaires dans la Grèce Antique. – In: Revue d'Histoire Économique et Sociale,
1928, p. 230–239 (изключително посредствено: бърза компилация на A. Souchon, T.
Reinach и E. Babelon). Като че ли единствено теориите за парите на Аристотел са били предмет на сериозни и специализирани проучвания (вж. по-долу бел. 3).
За по-точна информация се обръщаме към специалистите по антична нумизматика:
INCARNATI, L. Moneta e scambio nell'antichità e nel alto medioevo. Roma, 1953; и особено старите учебници, чиито заключения или хронология често са остарели, но които
предават по-голямата част от текстовете за справка: например LENORMANT, F. La
monnaie dans l'Antiquité. Vol. I–III. 1878–1879 (Part III, p. 12); MOMMSEN, T. Histoire de la
monnaie romaine. Trad. par Le duc de Blacas. [collab. de J. de Witte]. Vol. 3, p. 4 ss.
Ще намерим няколко неща за нашата цел в BARBIÉRI, G. Fonti per la storia dette
dottrine economiche, del antichità alla prima scolastica. Milano, 1958, p. 11–104 – текстовете, от една страна, са полезно събрани, но от друга са представени в абстрактна и
объркана форма, с постоянна намеса в анализа на дискусиите на съвременните икономисти и анализа на древните.
Вж. и TOZZI, G. Economisti greci e romani. Le singolare intuizioni di une scienza moderna
nel mondo classico. Milano, Feltrinelli, 1961, p. 171 ss. за Аристотел и монетите (метализъм и номинализъм), p. 308 върху Цицерон, и по-специално върху De officiis; p. 366–
377 върху Плиний (интересно); добри извлечения от юристите, но постоянно преценявани от авторите на XIX в. като TYDEMAN, J. C. Disquisitio juridico-politica de
oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo. Jeiden, 1838, или
SCHEEL, H. V. I concetti economici fondamentali del CJC. – In: Jahrbuch für
Nationalökonomie und Statistik, 1866, вмъкната от PARETO, V. Bibliografia. Biblioteca di
Storia Economica. 1907, p. 729–748.
За Платон основните текстове са Lois, III, 679 b и най-вече V, 741 e ss. „Използването
на злато и сребро е развращаващо; Магнезийците (les Magnètes) не трябва да притежават злато и сребро (742 а), „а само пари за ежедневен обмен“. Лихвените заеми и
следователно използването на заеми се осъждат“ (742 c; вж. Rép., VIII, 556 a, и 849 e
(подновена забрана на кредитирането). Вж. BARKER, E. The political thought of Plato
and Aristotle. 1959, p. 84, 89, 197, 198 – той цитира Lois, 918 b–c, където Платон приема теорията за номиналната стойност на парите като „обща мярка за всички неща“, и
GERNET, L. Introduction à l'édition des Lois. – In: Collection des Universités de France. PaСтраница 65 от 574
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Дори в произведенията на Аристотел има достатъчно развита теория
за „стойността“ на парите, в която той се опитва систематично да разграничи парите като стока от парите като определено разменно средство. Ако
добавим един кратък пасаж от Аристофан4, който се разглежда като предвестник на т.нар. „закон на Грешам“5, както и Книга II на Икономиката на

3

4

5

ris, Les Belles-Lettres, p. CLXXVI. Номиналната стойност на парите (паричен номинализъм) се утвърждава в диалог с Псевдо-Платон, Ερυξίας, 400 a-e.
Теорията за парите и тяхната двойна стойност (пазарна стойност – като стока, и номинална стойност – като определено средство за размяна) е изследвана повече от
Аристотел, отколкото от Платон. Основните текстове са: Eth. Nicom., 1133; 1178, Politique, I, 1257 a–b: „така мъжете се съгласиха за техните размени да дават и да получават материал, който, ценен сам по себе си, е лесен за употреба за нуждите на
ежедневието [...], чиято разменна стойност първоначално е била определена само от
размера и теглото, а после чрез поставяне на знак, за да се избегне неудобното непрекъснато мерене и теглене.“
Но в 1257 b, 11, Аристотел набляга повече на конвенционалната (номиналната) стойност, споменавайки две противоречиви мнения: „Напротив, някои смятат валутата за
изцяло законна и конвенционална и т.н.“; вж. NEWMAN, W. L. The politics of Aristotle,
1887–1902. Vol. 2, p. 187–188; AUBONNET, J. Politique. Texte établi et traduit par…, cit.,
Tome I: Introduction. Livres I–II. Paris, Les belles lettres (Collection des universités de
France), 1991 (1960), p. 124–125; SAINT-GERMÈS, J. Les idées monétaires de la Grèce
Antique. – In: Revue d'histoire économique et sociale, Paris, 1928, p. 230–239;
MAJORANA, G. Le teorie della moneta e del valore in Aristotele. – In: Giornale degli
Economisti e Rivista di Statistica. Serie quarta, Vol. 67 (Anno 41), no. 1, 1926 (non vidi);
GONNARD, R. Histoire des doctrines monétaires, cit., p. 31–38; SOUDER, J. Aristotle's
Theory of Exchange: An Inquiry into the Origin of Economic Analysis. – In: Proceedings of
the American Philosophical Society, Vol. 96, 1952, no. 1, p. 45–75 (отлично изследване,
което поставя теорията на обмена във философски и политически контекст); OATES,
W. J. Aristotle and the problem of value. Princeton University Press, 1963 (предимно философско изследване).
Знаем че тази теория за стойността при използването им като ценен метал и стойността им при размяната (която не е приложена към единната валута от Аристотел) е
процъфтявала сред „класическите“ икономисти Jean-Baptiste Say и John Stuart Mill, и е
повторена от Маркс в много пасажи (вж. MARX, Karl. Le Capital. Bibliothèque de la
Pléiade. Paris, Gallimard, 1955 (1960), p. 589–590 и другаде), но за опровергаването на
„количествената теория на парите“ от Маркс, признавайки това, което той дължи на
следрикардианската политическа икономия, вж. Id., Critique de L'Économie Politique.
Paris, Gallimard, 1963, Vol. 1, p. 358–380).
ARISTOPHANOUS. Batrakoi. The frogs of Aristophanes. Edited with introduction, commentary and critical notes by T. G. Tucker. London, 1906, p. 718–733. Вж. BABELON, E. Traité
des Monnaies. Vol. 3. 1914, col. 88–94. „Ние не искаме старата валута, въпреки че е
нелегирана и най-добрата от всички, както се вижда от монетите, които са съвършено
сечени [...]; предпочитаме наскоро отсечената бронзова монета, която изобщо не
струва нищо.“ (Това е намек за сеченето на злато през 407 г. и за сеченето на бронза
през 406 г. пр.Хр.).
„Законът на Грешам“ („Лошите пари изтласкват добрите“) е погрешно приписван на
сър Томас Грешам, автор на „Становище [...] относно краха на обмена през 1558 г.“, от
MACLEOD, H. D. Dictionary of Political Economy. Vol. 1. London, 1863, p. 464, и най-вече
Id., The law of Gresham and its relation to Bimetallism, 1896 (The Law of Gresham and its
Relation to Bimetallism. Transactions of the National Liberal Club, Vol. 3, 1901), p. 28. Вж.
LEBRANCHU, J. Y. Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle, de Copernic à Davanzati.
1934, Tome I. p. LV; Коперник е посочил този „закон“ преди Грешам.
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Псевдо-Аристотел6, където има изброяване на фискални и парични приходи и един пасаж, който често се коментира като Poroi на ПсевдоКсенофонт7, сведенията изглеждат доста малко. Някои автори, помалобройни от онези, които са коментирали гръцките теории, облечени в
престижа на философията, са търсели в творбите на латинските автори
съответните данни8, и тук отново сведенията изглеждат оскъдни – няколко

6

7

8

Този подбор от данъчни или парафискални приходи от IV в. не съдържа парична теория, а много интересни факти за недостига на пари на различни места, за парични
манипулации като тази на Дионисий II от Сиракуза, „девалвирал“ наполовина драхмата. Вж. GRONIGEN, B. A. van. Aristote, le second livre de l’Économique. Leyde, 1933
(= Revue des Études Anciennes, Année 1934, и (по-малко полезното) GRONIGEN, B. A.
van et WARTELLE, A. Aristote, Économique. Texte établi par … Trad. et annoté par A.
Wartelle. Collection des Universités de France, 1968 (вж. II, 20 h, p. 22); ROSTOVTZEFF,
M. The Social and Economic History of the Hellenistic World. 3 vols. 1939, p. 440–446, който показва, че книгата се отнася предимно за царе и техните съветници (II, 1.3 относно паричната политика). От източниците, вж. RUGGINI, L. C. Eforo nello PseudoAristotele. Vol. 2, Part 2. Athena, 1966, p. 199–236; 1967, p. 3–88.
Вж. [Pseudo] XENOPHON. “Ways and Means”. – In: Scripta Minora. Transl. E. C. Marchant
(Loeb Classical Library). London, 1925, p. 192 ss.), spec. IV, 6: „Увеличаването на броя
на работилниците за бронз, например, води до спад в цената на бронза, а обработващите бронз напускат професията си; същото се случва и с желязото; [...] но увеличаването на броя на сребърните жили, както и производството на метал, е съпроводено от увеличаване на броя на предприемачите. Защото парите не са стока, която се
купува отвъд ежедневните нужди [...] (започва пестене); Също така имайте предвид,
че когато една държава е просперираща, търсенето на пари се увеличава.“. Понататък авторът добавя: „Ако някой каже, че златото е полезно във формата на пари,
няма да му противореча, но зная, че когато изобилства, цената на среброто се повишава, а на златото пада.“. Както посочват LIECK, K. von der. Die Xenophontische Schrift
von den Einkünften. Diss. Cologne. Köln, 1933; ROSTOVTZEFF, M. The Social and Economic History of the Hellenistic World, cit., p. 1321–1328, и GONNARD, R. Histoire des
doctrines monétaires, cit., p. 39 ss., авторът, който не е Ксенофонт, има погрешни и
противоречиви идеи за стойността на парите и ценните метали за изработката им. По
въпроса за мините на Лаурион през IV в., вж. проучването на MOSSÉ, C. La fin de la
démocratie athénienne. Paris, 1962, p. 85 ss.
THOMAS, Р. Essai sur quelques théories économiques…, cit.; GONNARD, R. Histoire des
doctrines monétaires, cit., p. 52–57; JONKERS, E. J. Economische en sociale toestanden in
het Romeinsche Rijk blijkende uit het Corpus Juris. Proefschrift (L. en W.) Utrecht. ,
Nederlands, [8], 137, [2] p, Veenman, Wageningen, 1933, p. 41 (малко неща се съдържат
за парите). Най-пълното обсъждане на латинската концепция за парите може да се
намери у THOMAS, Р. Op. cit., p. 12, 27, и по-специално p. 45 ss.
Основните текстове са на Paul. в D. 18.1.1, който има за цел логично да определи
произхода на emptio venditio: Origo emendi vendendique a permutationibus coepit [...];
sed quia sempre dc easy concurrebat, ut, cum haberes quod ego desideram, invicem
haberem quod accipere velles, electa materia est, cujus publica ac perpetua aestimatio
difficatibus permutationum aequalitate quantitatis suveniret; IGai 1.122 (за обяснение на
израза aes et libra) излага кратка история на римската метрология: eorumque
nummorum vis et potestas non in numero erat sed in pondere; пак Гай, в D. 13.4.3
изглежда признава пазарната стойност на парите като стока: “pecuniarum quoque licet
videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis facilius et levibus usuris
inveniuntur, aliis difficilius et gravibus usuris.” На принудителния курс, който
императорите налагат, вдъхновени от текста на lex Cornelia (без да е възможно да се
каже, че клаузата е съществувала още през 81 г., както иска LENORMANT, F. La
monnaie dans l'Antiquité, cit., p. 19). Срв. Paul, Sent., 5.25.1: Lege Cornelia testamentaria
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текста на Яволен и Паул9, много кратки и трудно интерпретируеми, в които
може да се открие ехото на спора „стойност-стока“ или „стойност-номинал“
(„метализъм“ или „номинализъм“), технически и метрологични надписи, които споменават единствено номинала на монетата10, няколко разработки
на Плиний за историята на металите, от които се изработват монетите11.
Въпреки това много рано централизираните държави, или дори градовете,
се сблъскват и с техническите, и с икономическите проблеми, които поставят билό монетосеченето, билό обращението на монетите, и много рано те
са били принудени да вземат предвид едновременно както цените на металите за изработка на монети, вкл. възможността да си ги доставят, така и
последиците, които може да има „паричната политика“ за целия икономически живот.
Решенията за определяне на относителната цена на металите за изработка на монети, за пробата или теглото на монетите, са взимани пуб-

9

10

11

(tenentur) (qui) principum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit. Вж. и Яволен в D. 46.1.42, според когото изглежда че парите не могат да се смятат за стока.
За различните тълкувания на текста на Paul, D. 18.1.1 вж. THOMAS, Р. Op. cit., p. 50;
GONNARD, R. Histoire des doctrines monétaires, cit., p. 53–56. Добре е да се отбележи,
че определението на Паул просто обобщава, при това доста лошо, различните мнения, изложени много по-детайлно от Аристотел, в цитираните по-горе текстове –
p. 1204, n. 2; добавяме и Arist. Rhetoric 1.7, 1364 до 24–26, и отличните коментари на
J. Soudek, който отбелязва, че Аристотел подема отново с много резерви теорията за
стойността на парите като определено средство за размяна, чийто произход датира
от питагорейците, през циниците, които биха настоявали за етимологичната близост
на понятията nomos→nomisma (вж. NEWMAN, W. L. The politics of Aristotle, cit., p. 187–
188; SINCLAIR, T. A. Histoire de la pensée politique grecque. Trad. française. 1953, p. 258
ss., по повод предполагаемия анекдот, отнасящ се до обвинения във фалшиво монетосечене, отправени срещу Диоген или неговия баща Икей, банкер от Синопа – Diog.
Laerce, 6.20–21, 49, 56 (вж. също BOGAERT, R. Planques et banquiers dans les cités
grecques. 1968, p. 225–229), но може би става дума за умишлено смесване на желанието на циниците да „променят номинала“ и „да правят фалшиви пари“. Във всеки
случай изглежда че циниците са приели теорията за номиналната стойност на парите). В Politics, 5.6.11, 1306 b, Аристотел изглежда приема теорията за стойността на
парите като стока, тъй като отбелязва, че първоначално определените стойности могат да се загубят – което според мен е ясно съзнание за евентуално обезценяване на
валутата и неусетно повишаване на цените.
Метрологичните текстове се намират предимно в HULTSCH, Fr. Metrologicorum
Scriptorum reliquiae. Vol. 2. Lipsiae, 1866.
Pline, N. H. XXXIII et XXXIV (Злато, сребро и бронз). Основните текстове са събрани от
THOMSEN, R. Early Roman coinage. Vol. 1. 1957, Chapter I. The Written tradition, p. 19 за
Pune; за Плиний вж. по-долу, бел. 82, най-вече NENCI, G. Considerazione sulla storia
della monetazione romana in Plinio. – In: Naturalis Historia, Vol. 33, p. 42–47 = Athenaeum,
Pavia, Vol. 46, 1968, p. 3–36, който цитира (p. 4, n. 5) прехождаща литература, и найвече изследванията върху Timeo на MOMIGLIANO, A. Timeo, Fabio Pittore e il primo
censimento di Servio Tullio. Serie Miscellanea di studi alessandrini in memoria di Augusto
Rostagni. Torino, Bottega d'Erasmo, 1963, p. 180–187; Id., Terzo Contributo alla storia degli
studi classici. Vol. 1. Roma, 1966, p. 649–656.
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лично. Известният надпис от Милас12 дава сведения как може в някои области да се почувства недостиг на пари. Изследването на египетските папируси показва, че царете определят съответната стойност на златото,
бронза и среброто13 – текст, който е толкова често коментиран, колкото
Едикта за цените на Диоклециан14, показва че правителствата не биха мог-

12

13

14

Вж. REINACH, Th. Une crise monétaire au début du IIIe siècle de l'ère chrétienne. – In:
Bulletin de correspondance hellénique, Vol. 20, 1896, p. 523–548; Ditt. OGI, 515;
BROUGHTON, T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. II: 99 BC–31 BC. New
York, American Philological Association (to be ordered through Blackwell, Oxford), 1952;
FRANK, Tenney. An Economic Survey of Ancient Rome. Vol. 4. Baltimore, John Hopkins
press, 1938, p. 895; вж. и PEKARY, T. Studien zur römischen Währungs- und
Finanzgeschichte von 161 bis 235 n.Chr. – In: Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte,
Band 8, 1959, Helft 4, p. 464 ss. Други надписи, в които се споменават парични мерки,
са удобно събрани от PLEKET, H. W. Epigraphica. Vol. 1. Texts on the economy history of
the Greek world. Leiden, 1964, n. 3, 6, 7, 11, 13.
Освен другите издания вж. SEGRE, A. Circolazione monetaria e prezzi, nel mondo antico
ed in particolare in Egitto. Roma, 1922; Id., Metrologia e circolazione monetaria degli
antichi. Bologna, 1928. Вж. за същото, Id., The Ptolemaic Copper Inflation ca. 230–140
B.C. – In: American Journal of Philology, Vol. 63, 1942, p. 175; REEKMANS, T. The
Ptolemaic copper inflation 220–173 B.C. – In: Studia Hellenistica, Vol. 7, 1951, p. 61; Id.,
Monetary history and the dating of Ptolemaic papyri. – In: Studia Hellenistica, Vol. 5, 1948,
p. 15; Id., Economy and social repercussions of the Ptolemaic copper inflation. – In:
Chronique d'Égypte. Bulletin périodique de la Fondation Égyptologique Reine Elisabeth,
1949, p. 324. Reekmans откроява три основни етапа в паричната политика на
Птолемей: въвеждането на стандарта за мед около 210 г. пр.Хр., увеличение на
цената на среброто от 60 на 120 г мед за 1 г сребро в 183–182 г. пр.Хр.; голяма медна
инфлация, парични знаци, от 173 г. пр.Хр. Той обобщава становището си, като казва,
че след 217 г. – началото на инфлацията, кредитът става по-труден и по-скъп (което
очевидно противоречи на закона на Боден), следователно тогава няма излишък на
парични знаци и ценни метали, а авторитарно обезценяване на валутата (p. 326). Вж.
накрая и CHASTAGNOL, A. Le Bas-Empire. Paris, 1969, p. 61–65, 213–229.
Вж. LAUFFER, S. Diokletians Preisedikt. Berlin, 1969. По въпроса за повишаването на
цените вж. CALLU, J. Р. La politique monétaire des Empereurs romains. Paris, 1969,
p. 394 ss., и CHASTAGNOL, A. Ibidem, който цитира на p. 226 FLEURY, Ph. Anonyme de
Rebus Bellicis. Biographies contributeurs. [Cerlam, 2005; 2017] и неговата теория за
последствията от установяването на солида през IV в. и обезценяването на
следващата бронзова монета. Текстът е доста неясен и трябва да допълваме
мисълта на автора, за да открием логична връзка между увеличаването на паричното
предлагане/златото и обедняването на бедните, съпоставени паралелно. Вж.
THOMPSON, E. A. A Roman Reformer and Inventor. Oxford, 1951. Трябва да имаме
предвид, че нумизматите като цяло не са загрижени за количеството благородни
метали на пазара. Вж. все пак MICKWITZ, G. Le problème de l'or dans le monde
antique. – In: Annales d'histoire économique et sociale, Vol. 6, 1934, no. 27, p. 235–247, и
бележките на WEST, L. C. et JOHNSON, A. C. Currency in Roman and Byzantine Egypt.
1944 (réimpr. 1967); p. 80–82, които признават като една от причините за
повишаването на цените увеличаването на количествата ценен метал: „Вероятно
имперските служители са били напълно наясно с факта, че непрекъснатото
емитиране от Александрийския монетен двор е било последвано от незабавно
покачване на цените в страната“, тоест, предварително се приема идеята, че „законът
на Боден“ е бил известен; но на следващата страница същите автори пишат:
„Повишаването на ценовите нива вероятно е свързано с общото понижаване на
цената на зърното“. Най-малко един документ свидетелствува много ясно за
търгуваното сребро в Египет при Птолемеите: BGU 1303 1.13–14: „Напиши ми цената
на среброто, за да не направя грешка.“
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ли да бъдат безразлични към съотношението на цените и монетите, които
секат. Най-накрая, известен текст на Касиодор – Variae 32, ни предава категоричните термини, в които императорите от IV и царете от V в. са замислили и описали задълженията на паричните си прокуратори. Въпреки
тези няколко документа историците на икономическите доктрини като цяло
са съгласни да започнат със зората на модерните времена – независимо от
началната дата, която признават, и от автора, когото посочват за това
осъзнаване – виждане, което е съсредоточено върху „стойността“ на монетите, на разпространението им (т.нар. закон на Грешам), или, накрая, върху
фундаменталната връзка, която логично трябва да бъде установена между
развитието на цените и количеството парични знаци. С други думи, обикновено към края на XV или началото на XVI в. откриваме една мисловна конвергенция, възможна благодарение на съвременните парични феномени –
притокът на злато и сребро от Америка – откриването на това, което е известно като „количествена теория на парите“15.
Доскоро традицията приписваше на известния френски юрист Жан
Боден, поради известния му труд Отговори на парадоксите на Малестроа16, достойнството, че пръв ясно е посочил този „закон“, често наричан
„Законът на Боден“. Последните изследвания успяха да докажат, че в действителност едновременно с Боден, или дори преди него, други автори –
полякът Коперник, или тези, които П. Вилар нарича „първичните“ испански
икономически мислители, или Флорентин Даванцати17; също са приемали,

15

16

17

Cassiodorus, Variae, 7.32, дава formula qua moneta committitur (вж. LENORMANT, F. La
monnaie dans l'Antiquité, cit., p. 212).
За тази теория вж. MAURO, F. Le XVIe siècle européen. Aspects économiques. – In: Nouvelle Clio. Paris, PUF, 1966, който показва че испанците, най-вече Наваро, са имали
представа за закона преди Боден. Върху последното вж. най-вече HAUSER, H. La vie
chère au XVIe siècle. La Réponse de Jean Bodin à M. de Malestroit. 1568, 2. éd. Paris, Colin, 1932, и GONNARD, R. Histoire des doctrines, cit., p. 179 ss.; SPOONER, F. C.
L’économie mondiale et les frappes de monnaie en France 1493–1680. Paris, 1956, p. 80
ss. (по отношение на Малестроа вж. Боден и Ла Tурет).
VILAR, Р. Les primitifs espagnols de la pensée économique, “quantitativisme” et
“bullionisme”. – In: Mélanges Marcel Bataillon, Bordeaux, 1962, p. 261–284, p. 263 „Трябва
да знаем от повече от двайсет години, че Мартин де Аспикуелта е формулирал преди
Жан Боден количествената теория за парите или че е съществувала, в основата на
икономическата мисъл, „школата от Саламанка“; n. 7 препраща към ULLASTRO,
Calvo. Martin de Azpilcueta y su Comentario Resolutorio de Camlaios, – In: Anales de
economía, Vol. 2, 1942 (non vidi); Vilar след това показва многобройните фактически
грешки, съдържащи се в книгите на R. Gonnard, J. Marchai и R. Barre, които дори
споменават несъществуващи автори!
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че дългосрочното покачване на цените, което е било типично и е белязало
тяхната епоха, може да се дължи ако не единствено, то главно на стабилното и прогресивно увеличаване на количествата благородни метали, произведени в чужбина и внесени в Европа. Дори ако отнемем на Боден привилегията идеята му да е оригинална, и ако се върнем назад във времето,
изглежда никой не е бил загрижен дали това „откритие“ е в действителност
само едно.
Точният и относително ограничен въпрос, който бих искал да задам
тук, е следният: не намираме ли в някои древни автори ясно формулирана
идеята за тази „количествена теория“ за парите? И ако отговорът е положителен, каква е стойността и обхватът на текстовете, които ни я предават:
дали съдържат някакъв дълбок размисъл или само някаква ирационална
интуиция? И накрая, имаме ли някакви доказателства, че от древни времена правителствата са знаели за този закон, за възможното му въздействие
върху политиката, която биха могли или трябва да приемат предвид представата за съществуването на този закон? С други думи, откриваме ли случаи, когато виждаме правителство да действа така, сякаш е наясно с действието на количествената теория за парите?
Възползвам се от възможността да благодаря на моя колега Pierre Vilar, който
любезно ми даде превод на текстовете, които цитира на испански. Ето някои
безспорни доказателства: 1. AZPILCUETA, Martín de. Comentario resolutorio de usuras.
Salamanca, Andrea de Portonariis, 1557: „Седмата причина за повишаване или
намаляване стойността на парите е недостигът и нуждата или изобилието на пари“; 2.
MERCADO, Tomás de. La Suma de Tratos y Contratos. Liv. IV. Salamanca, 1569, fol. 18
v°, 19 r°...: „Тази оценка или представа се основава предимно на голямото изобилие
или недостиг на тези метали, и тъй като те се намират и събират [в Индия], не са
много ценни там [...] най-ясният пример е, че в Испания, където дукатите и
мараведите са с една и съща стойност, хиляда дуката струват повече в Кастиля
отколкото в Андалусия, и намираме разлика също и в различни периоди от време в
един и същ град [...]“. После в статията си Р. Vilar (p. 279 ss.) казва, че обикновената
количествена теория на парите не може фактически да обясни паричната и
икономическата история на Испания през XVI в., защото „всеки икономически
механизъм съдържа своя компенсаторен противовес“. Налице е „опростена“ теория за
количеството, например при Монтескьо, или дори при Е. Дж. Хамилтън, който
пренебрегва социалните и психологическите фактори. Нека отбележим, че този упрек
не може да се отправи към Боден, който отличава поне пет причини за поскъпването,
и ще видим че старите изследователи понякога забелязват наистина очевидните
парадокси на икономическите механизми (вж. по-долу). За Davanzatti, чиято “Lezione
delle monete” е изложена през 1588 г. пред Флорентинската академия, вж.
LEBRANCHU, J. Y. Écrits notables, cit., Tome I, p. XCIX, и Tome II, p. 216. За точната
година на издаване на първия текст на Боден (1568), за връзките на текста с
преиздаването и грешките на съвременната критика по този въпрос вж. Книга VI на
“Les six livres de la République”, където отново се вземат много теми от HAUSER, H. La
vie chère au XVIe siècle. La Réponse…, cit., p. LIX à LXXVII.
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Естествено, не съм първият, който задава тези въпроси, и съвсем
наскоро в статия със забележителна18 острота и финес Guey, възобновявайки известния проблем за „златото на Даките“, посочва някои текстове,
които ме учудиха, и които по-долу ще спомена. Той ясно поставя въпроса
за степента на осъзнатост на законите или паричните механизми, които
проличават при съвременниците.
Тъй като не съм нито нумизмат, нито икономист, ще внимавам да не
отворя цялото досие, но бих искал да насоча вниманието към две групи
конкретни факти: (1) събирането на текстове, които според мен доказват че
римляните още от I в. пр.Хр. са познавали и безспорно са признавали „количествената теория“. В този смисъл често се споменават някои сравнително късни текстове – на Светоний, Дион Касий, Плутах19; и (2) доколкото
ми е известно, по тази тема не са били използвани всички факти, които могат да бъдат открити в текстовете на Цицерон и Апиан, така че ще упорствам малко повече.
След това ще взема по-конкретния пример за финансова и парична
криза, в която можем да разпознаем мерките на правителство, което, струва ми се, съвършено осъзнава тези парични механизми: криза, която, макар и частично обяснена, съвпада със социалната и политическата криза
през 66–63 г. в Рим и Италия, и от която заговорът на Катилина е само един
18

19

GUEY, J. De l’or des Daces (1924) au livre de Sture Bolin (1958). – In: Mélanges d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire offerts à Jérôme Carcopino. Paris, 1966, p. 445–476. BOLIN,
Sture. State and currency in the Roman Empire to 300 A.D. Stockholm, 1958, особено
p. 14 ss. (p. 15: „От друга страна, писмени източници, които биха могли да обяснят
функциите на монетите от самото им създаване, не съществуват, с изключение на няколко кратки и съмнителни препратки у Аристотел.“). Знаем че авторът поставя под
въпрос обясненията на съвременните нумизмати, които искат да видят в древните
монети просто отпечатване на знак с фиксирано тегло и състав. Границите, в които
варират теглото и състава, които наблюдаваме в старите парични серии, са безкрайно по-големи от това, което би било поносимо в такава система; без да могат да поставят под въпрос техниката, защото някои серии са забележително еднородни. Оттук
и тезата: монетосеченето в Античността не отговаря на схемите на „количествената
теория“, но винаги е било държавна дейност, която по дефиниция ѝ позволява да печели благодарение на това, което ще наречем, както и J. Р. Callu, „коефициент на доверие“ – вж. CALLU, J. Р. La politique monétaire des Empereurs romains, cit., p. 445–446.
За резервите, които предизвиква систематичната теория на Sture Bolin, вж. GUEY, J.
De l’or des Daces, cit., p. 447, 448, и неговите лични резерви – p. 461.
Трябва да се разбере, че моята цел не е да вляза в нумизматичен спор и да направя
обективна преценка за стойността на количествената теория, нито за номиналния или
конвертируем характер на римската валута, който също е бил различен във времето.
За въпросните текстове вж. по-долу бел. 35; Plutarque, Aem., 38.1, и морализаторските
бележки на Lycur., 24.5 върху забраната на парите в Спарта.
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от най-известните и най-зрелищни факти. По тази втора точка, макар тя да
е била често обсъждана, може би бих могъл да предложа някои нови съображения.
В интерес на истината, няма голямо значение, че така нареченият
„закон на Боден“ вече е бил познат на древните. Би било много погрешно
да се подходи към Боден така, сякаш в цялата си работа20 той не е търсил
систематично в своята енциклопедична култура всички примери, всички
пасажи на древните автори, които могат да му помогнат в изложението.
Боден, като истински хуманист, подхранва дейността си и размислите си,
независимо дали пише своя Methodus или République, с всички познания от
достиженията си на учен юрист. Така че това е отговорът на самия Малестроа, който ще служи като първи водач – и то съвсем сигурен – за нуждите
на това изследване. Като цяло, това търсене на древни източници не е било особено интересно за издателите или коментаторите на Боден, които
често не са откривали очевидните грешки, може би дължащи се на случайни пропуски на автора21. И все пак най-внимателният от издателите на Отговорите на Боден, Анри Хаузър, е бил добре запознат с проблема с информацията на своя автор. Той посочва множество факти, които ни интересуват: например, че Боден чете De Asse от Гийом Бюде, датиран от
1515 г.22; той споменава също връзките си с Клод Фуше, директор на Мо-

20

21

22

За Боден вж. MESNARD, Р. L'essor de la Philosophie politique au XVIe siècle (Thèse,
Lettres, 1936). 3. éd. Paris, Vrin, 1969, Suppl, bibliogr., p. 13; Id., Vers un portrait de Jan
Bodin. – In: Corpus général des philosophes français. 1952, p. VII–XXI; NANCY, Р. Jean
Bodin économiste. Thèse Bordeaux, 1942; COLE, C. W. French mercantilists before Colbert. 1931; FRANKLIN, J. H. Jean Bodin and the XVI th century revolution in the method of
Law and History. New York, 1963; за Ж. Боден и древността, вж. MICHEL, A. A propos de
la République, de Cicéron et Tacite à Jean Bodin. – In: Revue des études latines,
Vol. 45,1967, p. 419.
HAUSER, H. La vie chère au XVIe siècle. La Réponse…, cit., p. 74, сам признава, че неговата анотация „няма претенция за изчерпателност и оставя настрана много голям
брой препращания от древната история“, напр. p. 22, намек за “lex Ateria Trapeia”: става дума за закона Ateria Tarpeia de multa от 452 пр.Хр. (ROTONDI, G. Leges publicae
populi Romani. Milano, 1912, p. 200,) p. 20, цитатът от Цезар за дрехите на галите
всъщност е на Тацит, Germ., 6 и 17, както добре е забелязал Hauser. За годината на
издаване на книгата на Боден, 1568, а не 1578, която е годината на второто издание
вж. HAUSER, H. La vie chère au XVIe siècle. La Réponse…, cit., Introduction, p. XIV. Тази
поправка е важна за въпроса за предварителното съществуване на теорията, открито
посочено от самия него. За това, че Коперник безспорно е знаел за теорията преди
него, вж. LEBRANCHU, J. Y. Écrits notables, cit., Introduction, p. XXVII.
За това издание на Budé вж. SANDYS, J. E. A History of classical Scholarship. Vol. 2.
1908, p. 170. В други източници, отнасящи се до Античността, вж. напр. за ролята на
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нетния двор, който е любител на античността, и който публикува през
1579 г. – вярно, след Отговорите, своя Сборник за галската и френската
античност [Recueil des antiquités Gauloises et Françaises], който Боден ще
цитира в République, Vol. 5, p. 574 (но той сам казва в своя отговор, че е
получил информация директно от Фуше).Казано честно обаче, Боден не е
имал нужда от помощни средства. Дори и той е бил достатъчно запознат с
метрологичните въпроси на Древността, до степента на своето време, разбира се, за да коригира самия Бюде, вдъхновен от свидетелствата на Апиан, Плиний и Целз, относно равностойността на драхмата и денария23.
Всъщност в Отговорите мога да преброя най-малко 48 преки препратки към
парични или икономически факти от Древността. Не е тук мястото да се
изреждат изчерпателно, нито да се търсят източниците на Боден, когато
той не ги посочва пряко, както впрочем прави в повече от половината от
случаите, за съжаление само с цитиране имената на авторите, без допълнително уточняване. Веднъж посочва24 че самият той е прегледал, за да
оцени точната стойност, един ауреус на Веспасиан.
Ако разгледаме авторите, които е посочил, или онези, които очевидно е използвал, както се очаква, намираме 8 препратки25 към Плиний Стари, 8 към Плутарх, 7 към Historia Augustae, 4 към Светоний, 3 към Апиан, по
2 към Цицерон, Полибий, Атеней, Фест, Тацит и Апиций, и една, но много
важна и добре подбрана препратка към Тит Ливий26, също към Херодот,
Страбон, Демостен, Платон, Йосиф Флавий, към Лъв Африкански, и, много

23
24
25

26

Claude Fauchet (HAUSER, H. La vie chère au XVIe siècle. La Réponse…, cit., p. 8, l. 3, и
бележките под линия (p. 79).
Вж. P. 49 H = 140 L – погрешното приравняване на теглото на драхмата и денария.
Р. 52 H = 143 L.
Първо поради ценностата на Плиний Стари за Средновековието и за Ренесанса (вж.
Le BONNIEC, H. Bibliographie de l'Histoire Naturelle de Pline l'Ancien. Les Belles Lettres,
1946, p. 12, 19); после защото, както ще видим по-долу, в книгите, посветени на ценните или монетните метали, намираме най-голям брой факти и мнения за древните
монети.
Р. 52 H = 154 L. Става сума за Тит Ливий, XXXVIII, 11.8 (мир с етолийците през 189 г.
пр.Хр.):
De pecuniae summa, quam penderent, pensionibusque ejus nihil ex eo, quod cum consule
convenerat, mutatum; pro argento si aurum dare mallent, darent, convenit, dum pro
argenteis decem unus aureus valeret. Вж. Pol. 22.15.8, който уточнява, че този обмен
може да се осъществи само за 1/3 от военното обезщетение. Нормалното съотношение между златото и среброто по това време е, според Момзен, 1:11.91. Като принуждават етолийците да дадат 1:10, римляните получават злато на завишена цена. Pline,
33.51: equidem miror populum Romanum victis gentibus in tributo semper argentum
impetrasse, non aurum·, вж. FRANK, Tenney. An Economic Survey…, cit., p. 190.
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вероятно, препратка към Аристотел27. Виждаме че диапазонът, в който работи Боден, е изключително широк. Трябва да се спомене и че в два последователни пасажа той дава нещо повече от изолирани примери от Древността – целенасочено и последователно анализира факти, директно заети
от Древната история.
Най-напред, за да докаже първата точка на теорията си (повишаването на цената поради изобилието на пари), той изследва цените в Рим, и
по-специално тези, които се съдържат в редица закони, свързани с разходите28. Този пасаж идва директно от De Asse от Бюде. По-нататък, изследвайки „намаляването“ на парите (с. 137), той отново взема, вероятно още
след Бюде, историята на обезценяването на римската бронзова монета,
чийто основен източник се намира w Плиний и Фест и произхожда, както
беше наскоро доказано, от Варон29. При преработката на този пасаж обаче,
както се появява във второто издание от 1575 г. на с. 165, допълва това
изложение, винаги критикувайки Бюде, чрез препратките към Плиний и Цицерон, към едиктите на Марий Гратидиан през 85 г. пр.Хр.30 Той използва,
естествено, текстовете на Corpus Iuris Civilis за по-късни факти, като например едикт на Аркадий (с. 154).
Така Боден не прави никаква разлика, за целите на своето изложение, между данните от Древността, средновековието или съвременността,
а използва всички факти, с които е запознат, както за историята на цените,
така за стойността и промените на валутите и т.н. Очевидно не си представя каквото и да е прекъсване в паричната история, която изучава. Той вижда последователност от Античността насам, а причините за отличаване на
настоящето, като на първо място поставя „количествената теория“, не му

27

28

29
30

Р. 52 H = 144 L: Et tout ainsy que la loy est une chose sainte, et qui ne doibt estre violée:
aussi la monnoye est une chose sainte, qui ne doibt estre altérée, depuis qu’on luy a donné
son vrai titre et juste valeur. Вж. Arist. Pol, 1257 a 34; b (nomos/nomisma).
Вж. p. 103 s. – Р. 103 L и 104 L – 22 и 23 H за законите за разкоша; ROTONDI, G. Leges
publicae populi Romani, cit., p. 98–99 (хронологична листа); и статията на VOIGT, M.
Über die Lex Cornelia sumptuaria. Berichte über die Verhandlungen der königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig, 1890, p. 244. Забележително е, че поредицата от закони за разкоша започва в 217 г. с Lex Metilia de fullonibus, в момента, когато паричните изменения започват в Рим. Плиний вече е отбелязал, че древните закони за разкоша забраняват разходи, считани след това за нормални.
NENCI, G. Considerazione sulla storia…, cit., p. 3–36.
P. 165 L. През 85 г. пр.Хр. (Cicéron, De Off., 3.80–81; Plin., 33.132; 34.27, etc;
BROUGHTON, T. R. S. Magistrates, cit., p. 57).
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се струват „нови“, а напротив – една „закономерност“, тоест константа на
естеството на нещата.
Затова не бива да се изненадваме, когато виждаме как поименно назовава, обяснявайки „закона“, който ще носи неговото име, факти от древността или авторитета на античните автори:
(P. 9 H = 83–84 L) Намирам че стойността, която виждаме, идва по четири или пет
причини. Главната и почти единствена причина (която почти никой досега не е
изследвал) е изобилието от злато и сребро, което е много повече в това царство,
отколкото преди четиристотин години. [...] Основната причина, която кара нещо да
поскъпне на което и да е място, е изобилието на онова, което остойностява нещата и им придава цена. Плутарх и Плиний свидетелстват, че след завладяването на
Македония от персийския цар, Емилий Павел донесъл толкова много злато и
сребро в Рим, че хората са били освободени от заплащане на данъци, а земята на
мига поскъпнала с две трети. [И Светоний казва, че император Август е донесъл
толкова много богатство от Египет, че лихвата се намалила, а земята станала поскъпа отпреди31]. Следователно не количеството земя, което не може да се увеличава или намалява, нито някакъв монопол, който не може да се случи в тази
ситуация, а изобилието от злато и сребро води до презиране на властта и до поскъпване на цените. [...] Ето защо изобилието води до презиране на властта. Император Тиберий се заблудил много, карайки човека, който прави златото меко и
лесно за обработка, да трепери от страх, както казва Плиний, че ако техниката се
разкрие, златото може да загуби своята стойност.

Ще се върна подробно на цитираните източници, като отбелязвам, че
отсега нататък, отдавайки на първо място на триумфа на Емилий Павел
отговорността за увеличаването на цената на земята, за което не говори
нито един древен автор, Боден обърква забележката на Светоний относно
триумфа на Октавиан – грешка, която поправя в изданието от 1578 г. Понататък Боден продължава изложението си и се опитва да покаже, че притокът на сребро и злато в Рим от II в. пр.Хр. предизвиква, както се очаква,
всеобщо покачване на цените32 (с. 103–107 и сл.). Първият му аргумент е
преразглеждането на поредицата закони за разходите, за да покаже стабилно покачване на цените за същите факти. И продължава:
(P. 24 H = 106 L) За да се покаже нагледно изобилието от злато и сребро, няма подобър пример от Апиций – майстор готвач, който, след като се нахранил за петнадесет хиляди екю, и му останали двеста и петдесет хиляди, се страхувал да не
умре от глад, поради което се отровил, както свидетелстват различни историци.
31
32

Пасажът в скоби е добавка на изданието от 1578 г.
След закона Tarpeia той споменава закона Fannia (161), Didia (143), Licinia (103),
Cornelia (81), Julia (46). Древните източници, прекалено различни, са основно Макробий, Авъл Гелий, Плиний, Светоний.
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[...] Тоест, за сто и осемдесет години се увеличават значително златото и среброто, ограбени от останалия свят и донесени в Рим от Сципионите, Емилий Павел,
Марий, Сула, Лукул, Помпей, Цезар и особено последните двама, тъй като Помпей покорява толкова много страни, че увеличава приходите на Империята до
осем хиляди и петстотин екю, което е почти три пъти повече от преди. Цезар носи
четиридесет милиона екю от Испания – наведнъж дава на новия консул Павел
деветстотин хиляди екю, за да мълчи за зверствата, както и на трибуна Курион
милион и половина, за да бъде на негова страна. [Следват цитати от Плутарх и
Апиан за двеста хиляди таланта, дадени от Антоний на неговата армия].

Пътят по някакъв начин е предначертан от Боден.
Трябва да видим какви са текстовете, на които той наистина се позовава, или други, засягащи споменаваните от него факти. Най-актуалните
текстове са преди всичко онези, използвани от Геи в цитираната по-горе
статия. Те се отнасят до всички различия в цените на самите благородни
метали, когато внезапният им приток залива пазара. По този начин те доказват, че дори теорията пари↔стока да е дискусионна, а понякога дори да
са предприемани мерки чрез налагане на „принудителна цена“33 от правителства в затруднено положение, тя постоянно се появява отново във фактите.
Също така ще видим обаче, че последствията, изтъкнати от тези автори, не са толкова прости, както смята Боден, и че трябва по-специално
поотделно да разгледаме: (а) действието на такива притоци върху съответната стойност на сечените метали; б) тяхното въздействие върху лихвения процент; в) тяхното въздействие върху цените, като разграничаваме в

33

Може да се запитаме, например, дали последователните „деноминации“ на аса, първоначално с тегло от една ливра, впоследствие само половин ливра, една шеста и
т.н. (каквито и да са точните дати), са мерки за стандартизиране, както изглежда
признава Плиний, 33.44: bello punico (primo), cum impensis resр.non sufficeret,
constitutumque ut asses sextantario pondere ferirentur. Ita quinque partes lucrifactae,
dissolutumque aes alienum. Вж. CLERICI, L. Economia e finanza dei Romani. Dalle origini
alla fine delle guerre sannitiche. Bologne, 1943, p. 245; NENCI, G. Considerazione sulla
storia…, cit., p. 34–35. Урегулираният курс за бронзовите монети е съществувал със
сигурност в Египет, както посочва заедно с други REEKMANS, T. Economy and social
repercussions of the Ptolemaic copper inflation, cit., а и по време на Империята също. За
един много стар пример, приписван на Дионисий Стари, вж. Pseudo-Aristote, Oec., II,
20, c, и RUGGINI, L. C. Eforo nello Pseudo-Aristotele…, cit., p. 33–34. За проблемите в
Рим вж. BOLIN, Sture. State and currency, cit., p. 104 ss., 131 ss. (специално p. 114). Теорията на Боден се опитва да обясни факта че частните лица, както и държавата, са
имали интерес внимателно да теглят монетите, дори и валутата да има номинална
стойност, покриваща много голяма надценка – оттук и изобилието на жетони (което
Боден не споменава), което свидетелствува за spectatio и probatio на монетите от началото на I в. пр.Хр. до I в. сл.Хр. Вж. HERZOG, R. Nummularius. – In: [Paulys] Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, 1937, XVII, 2, col. 1415 ss.
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това отношение цената на земята от тази на стоките от първа необходимост, по-специално на хранителните продукти.
Геи твърди, че четири текста са свързани с цената на златото (това
впрочем е проблемът, с който се занимава в изследването си). Първият е
от Светоний и именно той е обусловил поправката на Боден между първото
и второто му издание.
Suеt. Div. Aug. 41.2: Nam et invecta Urbi Alexandrino triumpho regia gaza tantam
copiam nummariae rei effecit, ut faenore deminuto plurimum agrorum pretiis
accesserit34.

Логическата връзка в този текст между количеството пари (злато или
сребро – текстът не уточнява) и увеличението цената на земята (без уточняване на другите цени) от една страна, и намаляването на лихвените проценти, от друга, е ясно установена като доказателство. Дион Касий
(51.21.5) само уточнява, че спадът в лихвения процент е бил най-малко две
трети (намалява от 12% на 4%). Тук все още връзка не се твърди35. Вторият
текст на Светоний обаче се отнася само до съответните цени на благородните метали.
Divus Julius 54.2: In Gallia fana templaque deum donis referta expilavit ( Caesar), urbes
diruit saepius ob praedam quam ob delictum; unde factum, ut auro abundaret, ternisque
milibus nummum in libras promercale per italiam provinciasque divenderet36.

Метрологичните изчисления доказват, че златната ливра от изсечено
злато струва по това време от 3 600 до 3 800 сестерции37 – спадът в цената

34

35

36

37

„След триумфа над Египет прехвърлянето в Рим на кралското съкровище донесе такова изобилие на пари, че процентът на лихвата се понижи и цената на земята се
увеличи в още по-голяма пропорция.“
Dion, 51.21.5: τοσοΰτον γάρ τό πλήθος των χρημάτων διά πάσης ομοίως τής πόλεως
έχώρησεν ώστε τά μέν κτήματα έπιτιμηθήναι, τά δέ δανείσματα άγαπητώς έπί δραχμή
πρότερον 6ντα τότε έπί τφ τριτημορίφ αύτής γενέσθαι.
„В Галия той ограби светилищата и храмовете, пълни с дарове, и разруши градове,
повече от алчност, отколкото да ги накаже. Това му достави много злато, което той
успя да продаде в Италия и провинциите за три хиляди сестерции ливрата.“
GUEY, J. De l’or des Daces, cit., p. 473, n. 3: има всъщност 40 ауреи в една ливра, а
всяка ауреа съдържа 25 денария, респективно 100 сестерции, което прави 4 000
sestertiosie за една ливра злато на монети; необработеното злато трябва да е било от
5 до 10% по-евтино – откъдето и данните на J. Guey. Тези сведения са споменати от
Zonaras, 10.36; Dion, 55.12. Вж. Tacite, Hist., 1.24, и Suеton, Otho, 4, откъдето тъждеството изглежда потвърдено. Вж. MARQUARDT, J. De l'Organisation financière chez les
Romains. Trad. par A. Vigié. Paris, 1888, p. 29–30; BOLIN, Sture, Op. cit., p. 183. (вж.
съмненията на CRAWFORD, M. H. Roman Republican coin hoards. London, Royal Numismatic Society, 1969.)
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на придобитото злато (3 000 сестерции) представлява около 20%. Различни
причини обаче водят до мисълта, че действителният спад е по-малък – от
порядъка на 10 до 15%. Такива вариации, според автора, не са невъзможни, ако забележим че при други случаи, на по-ограничени пазари, въвеждането на нови количества метал има подобни или дори по-значими последствия. Полибий (34.10.10 = Страбон, 4.6.12) свидетелствува, че „по негово
време“, в Нориск, при скордиските (а не тавриските) са открили златна мина, която веднага била експлоатирана от миньори, привлечени от нещо като „златна треска“, и това понижило цената на златото с една трета в цяла
Италия. Виждайки това, скордиските изгонили италийските миньори и монополизирали мината38. Както Геи правилно отбелязва, плячката, внезапно
пусната на пазара след една война, може да понижи в още по-големи размери цената на златото: след превземането на Йерусалим през 70 г., Йосиф Флавий свидетелствува, че понижаването е било 50% (317)39.
Тук става дума ако не за „борсов срив“, поне за много бързи явления,
чиито последици по правило трябва да бъдат много кратки (Op. cit., p. 468,
n. 4). Нито един от тези четири текста не свидетелствува за дългосрочно
раздвижване и дори не говори за цените като цяло, както правят Боден и
неговите съвременници. Ще видим обаче че древните, без никога да са го
изразили ясно, имат представа за съществуването на „закона на Боден“.
Преди да тръгнем по-нататък, първо бих искал да се спра накратко на
двойната връзка между лихвения процент и цената на земята, която толкова ясно се потвърждава от Светоний.

Тази връзка първо ще бъде потвърдена от изследването на положението през годините 49–47, по време на гражданската война. Тя съвпада
напълно с посоченото от Светоний. Знаем че когато е завладял Италия за
няколко седмици, Цезар е заварил много напрегната политическа и иконо38

39

Strabon, 4.6.12: παραχρήμα τό χρυσίον εύωνότερον γενέστθαι τφ τρίτφ μέρει καθ' δλην τήν
Ιταλίαν, αίσθο μένους δέ τούς Ταυρίσκους μονοπωλεΐν έκβαλόντας τούς συνεργαζομένους. Текстът съдържа Ταυρισκουδ (Вж. Polybe, ad loc. éd. Paton, Loeb, VI, p. 323).
Аквилея не се намира при Тaвриските. Трябва да се поправи на „Скордиски“ според
Плиний, ΙII, (28.2). Вж. все пак FRANK, Tenney. An Economic Survey…, cit., p. 262–263.
Flavius, Bel. Jud., 6.6.1: ώστε κατά τήν Συρίαν προς ήμισυ τής πάλαι τιμής τόν σταθμόν τοϋ
χρυσίου πιπράσκεσθαι.
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мическа обстановка, и че по време на всичките си кампании до окончателната победа се занимава с финансовите и социалните трудности в Рим и
Италия, използвани от неговите противници, или дори от някои недоволни
негови съюзници, като например Целий и Милон40. От това следват предприетите от него (първоначално временни, а след това окончателни) мерки
през 49, а по-късно през 46–45 г. пр.Хр.
Самият Цезар изразява ситуацията през 49 г. пр.Хр. с няколко думи:
Caes. Civ., 3.1.2–4: […] cum fides tota Italia esset angustior neque creditae pecuniae
solverentur, constituit ut arbitri darentur; per eos fierent aestimationes possessionum et
rerum, quanti quaeque earum ante bellum fuisset, atque eae creditoribus traderentur.
[…] Hoc et ad timorem novarum tabularum tollendum minuendumve, qui fere bella et
civiles dissentiones sequi consuevit, et ad debitorum tuendam existimationem esse
existimavit41.

Изразът “fides angustior”, който ще открием у Цицерон, и “neque
pecuniae solverentur”42, у Тацит, са част от финансовата терминология.
40

41

42

За тези въпроси виж прекрасната статия на FREDERIKSEN, M. Caesar, Cicero, and the
problem of debts. – In: The Journal of Roman Studies, Vol. 56, 1966, p. 128–141;
NICOLET, Claude. L'ordre équestre à l'époque républicaine. Tome 1. Paris, 1966, p. 383–
386. За хронология на събитията вж. BROUGHTON, T. R. S. Magistrates, cit., p. 272–
273, 287. За 48 г.: Caesar, BC, 3.20.1–22.4; Dion, 42.22.1–25.3; Cicero, Fam., 8.17; Tite
Live, Per., 111; Velleius, 2.68.1–3, etc.; За 47 г.: Dion, 42.29.2; 32.2–33; 46.16.2; 42.51.1;
Sueton, Div. Jul., 38.2; Plutarch, Ant., 9.1–2; Caesar, 51.1; Tite Live, Per., 113; (Caesar),
Bel. Alex. 65.1; Cic., Phil., 2.99; 6.11; 10.22; 11.14; 13.26; Cic., Att., JQ, 23.3; 11.10.2; 12.4;
16.1; 14.21.4. За проблемите с дълга в Късната Република вж. ROYER, J.-P. Le
problème des dettes à la fin de la République romaine. – In: Revue historique de droit
français et étranger, Vol. 45, 1967, p. 191–283, специално за тези проблеми – p. 273 ss.
Разказ на събитията вж. CARCOPINO, J. Jules César. Paris, 1968, p. 504 ss., който
преди M. Frederiksen, но наскоро, отнася lex Julia de cessione bonorum към 45 г.
Основава се върху Gaius, 3.78, но близостта с надписа от Хераклея (p. 113–115) не е
доказателство, ако, както казват SCHÖNBAUER, Die Inschrift von Heraklea: ein
Rätsel? – In: Revue internationale des droits de l'antiquité́ , Série 3, no. 1. 1954, p. 373, и
SAUMAGNE, C. Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire. Paris, 1965, p. 22–37,
датира от епохата на Сула, а не от 44 г. За проблемите на дълга в предходната епоха
вж. и YAVETZ, Z. Fluctuations monétaires et condition de la plèbe à la fin de la
République. – In: Actes du Colloque Recherches sur les sociétés anciennes, Caen, Centre
National de la Recherche Scientifique, Paris, 25–26 avril 1969. Caen, 1971. За
икономическия и социалния климат през 49–46 г. вж. Salluste, Eр. ad Caes., 1.5.3, ss.
8.4; 2.7.10. Няма да навлизам тук в неизчерпаемия спор относно автентичността на
тези документи.
„Тъй като кредитът претърпява в Италия сериозна криза и дълговете не могат да бъдат изплатени, той реши да се назначат арбитри, които да оценяват движимо и недвижимо имущество според предвоенната му стойност, и с тези активи да се плаща на
кредиторите. Това му се стори доста подходящо от една страна, за да се избегне или
поне да се намали страхът от общо анулиране на дълговете, почти постоянна последица от продължителните войни и гражданските беди, а от друга страна, за да се насърчи добросъвестността на длъжниците.“
Pro lege Man., 19: solutione impedita; Tacite, Ann., 6.17.5: sic refecta fides; Cic., Att., 8.7.8:
Ad Philotimum scripsi de viatico sive a Moneta (nemo enim solvit) sive ab Oppiis (февруаСтраница 80 от 574
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Първият бележи кредитна криза, тоест ясно покачване на лихвения процент – заеми не са отпускани евтино. Вторият – привидно противоречив,
защото ще открием три негови паралела, предполага че, въпреки това номинално увеличение на лихвения процент, лихвите всъщност не се връщат – длъжниците не искат или не могат изпълняват задълженията си. Така въведената от Цезар арбитрарна процедура принуждава недобросъвестните длъжници да продават недвижими имоти, за да изплатят дълговете
си. Недобросъвестност? – може би, но ние трябва да се запитаме дали
първоначалната ситуация е позволила на онези, които са били добросъвестни, да придобиват земя или сгради, които биха искали да продадат, и
дали кредитната криза не води и до колапс на цената на земята. Арбитрарната оценка трябва всъщност, както казва Цезар, да запази existimatio на
кредиторите, тоест тяхната почтеност, и особено техния юридически и социален статус43, което е в тяхна полза – цените преди войната са повисоки.
Това тълкуване на фактите се потвърждава от малко по-подробната
версия, дадена от Дион Касий на същите събития44, въпреки че, както нас-

43

44

ри 49 г. пр.Хр.). Вж. SHACKLETON BAILLEY, D. R. Vol. IV, p. 334: „може би е било възможно кюлчетата да се обменят за пари“; FREDERIKSEN, M. Caesar, Cicero, and the
problem of debts, cit., p. 132, n. 36. Вж. също Att., 7.18.4: Q. Frater laborat ut tibi quod
debet ab Egnatio solvat). За продажбата на метал (за топене и монетосечене?) Att.,
11.25.3 (предположението идва от FRANK, Tenney. An Economic Survey…, cit., Vol. 1,
p. 349 – то не е възприето от Shackleton Bailley: текстът не е много сигурен. За
angustior (angustias) вж. Att., 10.11.2 (м. май 49 г.): Vides enim profecto angustias, Fam.
16.21.4: meis angustiis. За терминологията, вж. най-общо FRÜCHTL, Alois. Die Geschäfte bei Cicero. 1912, S. 56 ff. Fides deficere, Cic., Cat., 2.10: fides super deficere coepit;
fidem concidisse, Pro leg. Mon. 19.
За значението на existimatio вж. Ciceron, Pro Quinct., 98; Pro Tuli., 3; Pro Cluent., 124;
Pro Rose. Com. 39; D. 50.13.5.1–3; (FREDERIKSEN, M. Caesar, Cicero, and the problem
of debts, cit., p. 129, n. 9); Polyb., 6.58, 15.4.10; Gell., N.A., 20.1.39–42. За последиците
от банкрута върху социалния статус вж. Asconius, fr. 84 Or. = 84 C. = 66 St.
(C. Antonius); за Milon, Asconius, p. 54 C, за professio aeris alieni към ценза; Sch. Bob.,
p. 169 St. За конниците: Светоний, Aug. 40; Apulеus, Apol., 75; Cic., Phil., 2.44
(NICOLET, Claude. L'ordre équestre à l'époque républicaine. Tome I, cit., p. 88–89;
WISEMAN, P. The Census in the First Century B.C.  –ؘIn: JRS, Vol. 59, 1969, p. 59–75).
Dion, 41.37.3; 38.1–3; 42.51.2. Хронологията на събитията може да бъде обобщена
както следва: през 49 г. по време на краткото си пребиваване в Рим Цезар, изправен
пред кредитната криза, решава да назначи арбитри за оценка на движимо и недвижимо имущество (De Bello Civili, 3.1.2–3; Светоний, Div. Jul., 42.2: decrevit tandem, ut
debitores creditoribus satisfacerent per aestimationem possessionum); Dion, 41.37–38
(който също споменава за забрана на спестявания отвъд сумата от 60 000 „драхми“);
42.22 (действие на М. Целий) и 42.51.1–2, където са споменати отново преходните
мерки, aestimatio (оценка) съобразена с предвоенните цени, и където е цитирана мярката за анулиране на част от рентата). През 48 г. пр.Хр. прилагането на мерките, приСтраница 81 от 574
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коро посочи Фредериксен, той прави лека хронологическа грешка и мерките, които Цезар всъщност предприема през 48 г., приема за факт през 47 г.
От противоречието на текстовете на Дион, Тацит и много откъси от Цицерон може да се направи заключение за последователността на тези мерки
от 49 до 45 г.
Всъщност Фредериксен е силно изкушен да се припише на Цезар lex
Julia de cessione bonorum45, който позволява на неплатежоспособните, но
добросъвестни длъжници по приятелски да изплащат дълга си, да избягват
proscriptio и всичките му инфамиращи последици, и им предоставя възможност да се освободят от дълга чрез даване на земя или вещи, а не на пари.
Следователно този закон би бил отделен – макар и да ги допълва – от мерките, предприети през 49 и 48 г. пр.н.е., които, издадени под формата на
„конституции“ (в правомощията на диктатора) или едикти46, дават единствено и само указания на преторите, които принципно се занимават с такива
дела.
Текстовете свидетелстват и за една трета мярка на Цезар, която е
свързана по-пряко с темата на тази статия, тъй като показва и „паричния
глад“ в Рим през тези години, и тясната връзка между цената на земята и
количество пари в обращение. Дион Касий (41.38.1), след като с думи, подобни на тези на самия Цезар и на Светоний, е обяснил арбитрарните мерки относно дълговете, добавя:

45

46

ети предишната година, създава трудности: Целий Руф, перегрински претор, пише че
получава оплаквания от длъжниците, понеже се оказва че декретът на Цезар не постига желаното действие, и предлага демагогски мерки (De Bello Civili, 3.20.5; legem
promulgavit ut sexenni die sine usuris creditae pecuniae solvantur), Dion, 42.22.1, който
добавя, че предложението предвижда премахване на наемите. Целий е спрян от консула Публий Сервилий Исавър и се присъединява към Милон на юг. През 47 г. пр.Хр.
Цезар отново отказва общата отмяна на дълговете, предложена от Dolabella
(BROUGHTON, T. R. S. Magistrates, cit., p. 287), но дава на кредиторите четиригодишна лихва и определя граница на наемните цени: 500 драхми в Рим, 125 денария в
Италия (Dion, 42.51.1–2; Светоний, Div. Jul., 38.2: Annuam etiam habitationem Romae
usque ad bina milia nummum, in Italia non ultra quingenos sestertios remisit.). Дион споменава отново оценяването на вещите, „по тяхната стойност за заемане“. πρύς τήν έν
τω χρόνω άξίαν έπαναγαγών, έπειδή τω πλήθει των δημοσιωμένων πολύ πάντα
έπευνώνιστο; следователно за него причината за продължаващия спад на цените на
земята е изобилието от конфискувани имоти.
Този lex Julia е споменаван по-късно: Gaius, 3.78; Edit de Tiberius Julius Alexander,
1.15–16; CJ.., 7.71; CTh., 4.20; (вж. CHALON, G. L'Edit de Tiberius Julius Alexander.
Olten, 1964, p. 116–118) – смята се че е издаден от Август (ROTONDI, G. Leges
publicae populi Romani, cit., p. 451).
Цезар казва в 3.1 constituit, в 3.20.2 – decretum; Светоний в Div. Jul., 42, казва decrevit.
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„И като се знаеше, че мнозина притежават много пари, но ги пазят, той забрани на
всеки да притежава повече от 15 000 драхми злато или сребро, и твърдеше, че не
е въвел нещо ново със закона, а само подновява мярка, въведена преди това.“47

Към тази мярка, забраняваща спестяването, и очевидно предназначена не само да задължи недобросъвестните длъжници да връщат дълговете си, но и да върнат обратно в обращение голяма маса от благородни
метали (за да доведе до спад на лихвения процент и до увеличаване цената на земята), Цезар добавя една или дори няколко други. Дион Касий
всъщност споменава няколко различни, но сходни мерки в 47 г. пр.н.е. (но
може би е необходимо Фредериксен да ги отбележи в 48).
(1) Отстъпка на лихвения процент за двете години от началото на
войната (Suet., Div. Jul., 42) – едно бързо изчисление показва, че наистина
две години при 12% правят отстъпката, за която говори Светоний, една
четвърт: qua conditione quarta pars fere crediti deperibat)48.
(2) Намаляването на всеки наем над „500 драхми“ годишно. Тук отново е удобно да се сравни този текст със Светоний, Div. Jul., 38: Annuam
autem habitationem Romae usque ad bina millia nummum, in Italia non ultra
quingentos sestertios remisit. Дион използва думата драхми за сестерции, и
ползва данни за наеми само в Италия.
(3) Накрая, отново според Дион, той увеличава „оценката“ на цялото
имущество, което според законите служи за обезпечаване на дълговете, до
стойността, която са имали към момента на заема (преди войната), „имайки
предвид, че всичко беше рязко обезценено поради многото конфискувано
имущество“49.
Последното позоваване е интересно. Естествено трябва да бъде
свързано с това, което самият Дион е казал в 41.37.3 и Светоний, Div. Jul.,
42, относно принудителната оценка на имотите, които служат като обезпечения, по цената им преди войната. Това потвърждава спада на цените на
47

48

49

άπηγόρευσε μηδένα πλεΐον πεντακισχιλίων καί μυριων δραχμών έν άργυρίφ ή καί χρυσίο)
κεκτήσθαι, ούχ ώς καί αύτός τόν νόμον τούτον τιθείς, άλλ' ώς καί πρότερον ποτέ έξενεχθέντα άνανεούμενος; ако „драхма“ тук е използвана за денарий, то тогава сумата от
60 000 сестерции е 15 000 денария.
Dion, 42.51.1: τοΐς τε γάρ πολλοϊς έχαρίσατο τόν τε τόκον τόν έποφειλόμενον σφισιν έξ οΰ
πρός τόν Πομπήιον έξεπολεμώθη πάντα, καί τό ένοίκιον όσον ές πεντακοσίας δραχμάς ήν
ένιαυτοϋ ένός άφείς, καί προσέτί καί τάς τιμήσεις των κτημάτων etc.
Dion, 42.51.1 (вж. по-горе бел. 41). За този род обяснения вж. 41.37.1 (οί δφείλοντες)
ουδέ έθέλοντες άποδοΰναι τι ύπό των αύτών έδύναντο.
Страница 83 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

земята, който вече отбелязах. Няма съмнение, че Дион го приписва на изобилието на конфискуваната и продадена земя и ще видим, че това не е невъзможно, защото същото явление ще се повтори по време на конфискациите от страна на триумвирите и особено по време на финансова криза от
33 г. сл.Хр. при Тиберий. Тази причина обаче не е единствената. Няма
нужда от конфискация и принудителни продажби, за да се стигне до една и
съща ситуация – липсата на парични средства сама по себе си води до
същия резултат. Цезар е наясно с това, тъй като налага по същото време,
когато налага и принудителното преоценяване на недвижими имоти, мярката, забраняваща спестяването. Може би именно в този момент той е продал на пазара, на цена 20% по-ниска от обичайната, златото на галите –
макар Светоний още когато се позовава на факта в Книга 54, да го посочва
в контекста на продължаващите грабежи и финансови затруднения на Цезар. Следователно изглежда ясно, че Цезар, както и всички негови съвременници, е направил логичната връзка между липсата на пари – поради
спестявания или друга причина – и срива на цените на земята.
Допълнително доказателство може да бъде открито в позоваването
на един закон на Цезар, което се намира при Tac., Annales., 6.16, точно във
връзка с финансовата криза от 33 г.50:
Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversus
legem dictatoris Caesaris, qua de modo credendi possidendique intra Italiam cavetur,
omissam olim [...]51

Въпросният закон, какъвто и да е той, ограничава размера на лихвата. Без съмнение обаче има и друг аспект, свързан с имотите в Италия. Това се подразбира от Тацит, който, съобщавайки за събитията от 33 г., отбелязва че самото прилагане на закон, ограничаващ лихвения процент и даващ на длъжниците осемнадесет месеца да върнат дълга си (VI), 16.3) е
последвано от „липса на парични средства“ (17.1: inopia rei nummariae), и

50

51

За кризата от 33 г. пр.Хр. вж. FRANK, Tenney. The financial crisis of 33 A.D. – In: The
American Journal of Philology, Vol. 56, 1935, no. 4, p. 336–341, който отбелязва (p. 336,
n. 1) че мярката, спомената от Дион в 41.38.1 за забрана на спестяванията, е
добавъчна на мярката, спомената от Тацит и Светоний, Tib., 48, за задължението да
се вложи 2/3 от имуществото в земя.
„Обаче легион обвинители се отприщи срещу онези, които забогатяват от лихварство
въпреки диктаторския закон на Цезар за размера на вземанията и имуществото в
Италия – отдавна забравен закон [...]“
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причинява едновременно спад на цената на земята: „Към това се добавя и
едно предписание на Сената:
Duas quisque foenoris partes in agros per Italiam collocaret. Sed creditores in solidum
appellabant, nec decorum appellatis minuere fidem.52

Текстът не е ясен. Светоний обаче уточнява (Tib., 48):
Magna difficultate nummaria populo auxilium flagitante, coactus est facere [liberalitatem:
ще видим каква!] quum per senatusconsultum sanxisset, ut foeneratores duas partes
patrimonii, in solo collocarent, debitores totidem aeris alieni statim solverent, nec res
expediretur.53

След Фурно, и особено след Тени Франк, единодушно се признава,
че този декрет на Сената (или на Тиберий) е само възобновяване на изискванията на закона на Цезар, цитиран по-горе от Тацит. Може би тази в
действителност неясна клауза трябва да бъде отнесена към клаузата, засвидетелствана от Дион, относно ограничението за притежаване на пари до
60 000 сестерции. Истината е, може би, че този таван се налага, и че, от
друга страна, плащането на дългове в брой е само до една трета от вземането и кредиторите трябва да приемат плащането на две трети в италийски
земи, като, разбира се, тези земи трябва да бъдат оценени по тяхната (найвисока) предвоенна (или предкризисна през 33 г.) стойност. Именно тогава,
за да не се стигне до това подобни операции да налагат някаква инфамия
за длъжниците, Цезар включва в закона cessione bonorum, засвидетелстван
от правни текстове по-късно.
Трябва да се отбележи обаче, че прилагането на тези стари мерки,
които може би са били достатъчни за да се предотврати поне частично кризата между 49 и 45 г., са безсилни през 33 г. пр.Хр. Тиберий решава да се
бори с дълбоката и истинска причина за кризата –липсата на пари, чрез
изтегляне на последните от хазната, където са се натрупали (17.1)54. Той

52

53

54

„[допълнете решение на Сената], което нарежда на кредиторите да вложат в италийски земи две трети от вземанията си (?). Но кредиторите искат изплащане в брой, а
длъжниците, които трябва да платят, не могат без срам да не изпълнят задълженията
си.“
„Народът, който поиска помощ заради огромния недостиг на пари, го принуди [да отпусне безлихвени сто милиони сестерции], след като нареди чрез сенатусконсулт
кредиторите да влагат в земи две трети от своето богатство, и длъжниците да плащат
в брой същия дял от дълга си, но тези мерки останаха само на хартия.“
Tac., Ann., 6.17.1; Hinc inopia rei nummariae, commoto simul omnium aere alieno, et quia,
tot damnatis lonisques eorum divenditis, signatum argentum fisco vel aerario attinebatur.
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предоставя на оборота сумата от 100 000 000 сестерции без лихва за три
години, която може да бъде заета при условие, че се даде обезпечение в
земя за двойната стойност (Светоний, 48.1.)
Следователно връзките между паричното обращение, свиването и
разширяването му, лихвения процент и цената на земята изглеждат много
ясно установени чрез сравнение между текстовете и събитията от преди
49–45 и след 33 г. пр.Хр. Има обаче и нещо по-добро. Струва ми се, че можем да потвърдим, заедно с повечето съвременни автори, че тези отношения, които не са убегнали на Светоний, нито, може би, на Тацит и Дион, макар и по-чувствителни към очевидните политически причини за кризи, са
напълно разбрани от отговарящите за паричната политика на държавата –
Цезар през 49 г. пр.Хр., Тиберий през 33 г. пр.Хр., и вероятно Август ؘмежду
тях.

Това твърдение намира своята обосновка, по мое мнение, в редица
кратки, но много ясни препратки, които се срещат между съвременниците –
на първо място, по отношение на периода в края на Републиката, при Цицерон.
Също така обаче ще видим, че тя може да бъде открита в теоретически разсъждения или в нарочни действия на същия този Цицерон, когато
той се озовава в 63 г. пр.Хр. във финансова ситуация, която напомня на
тази, пред която се изправя Цезар през 49–45 пр.Хр.
На първо място, ще открием у Цицерон, както вече са го направили
Бийете, А. Фрюхт,55 а наскоро и Фредериксен, определен брой кратки препращания, които ще ни позволят да следваме ден по ден механизмите, които Дион, Светоний и самият Цезар очертават схематично.

55

Вж. мислите на Боден – HAUSER, H. La vie chère au XVIe siècle. La Réponse…, cit.,
p. 15: „Колко повече оценявам благоразумието и добротата на двама велики императори – Антонин Пий и Александър Север, които отдават пари от хазната на частни лица с четири процента лихва“ (Вж. Scrab., Hist. Aug., Vit. Alex., 20; Vit. Ant., 2).
FRÜCHTL, Alois. Die Geschäfte bei Cicero, cit., S. 56 (Zahlungstermin), S. 63–64:
Att., 7.18.4; 9.9.4; 10.11.2. Относно aestimatio на Цезар вж. Fam., 9.16.7; Fam., 5.20.9;
13.8.2. За retentio – Att., 13.2.3.3, 25.1. Има намек за относителните загуби, понесени
от кредиторите в писмото на C. Matius: Fam., 9.28.2: res familiaris mea lege Caesaris
deminuta est.
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Най-напред, Цицерон, както всички наблюдатели, съобщава за слуховете за гражданска война, с постоянната заплаха от tabulae novae и
прескрипции, които тя предполага (вж. Caelius, Fam. 8.13.2). През декември
50 г. пр.Хр. (Att., 7.3.5) той предвижда, че Цезар ще има зад себе си всички
длъжници, всички, които са или които заслужават да бъдат осъдени за
дълг56. Всъщност обаче той се задоволява само да посочи страховете и
отказва да класифицира поддръжниците на Цезар в конкретна икономическа категория.
По-късно признава, че заплахите от прескрипции са по-ясни от страна на Помпей, отколкото от страна на Цезар. Освен това, Цицерон казва че
в Рим, по каквато и да е причина, преобладава един caritas nummorum, който има всички очаквани ефекти.
Nummorum caritas има тесен технически смисъл, който отбелязва
редкостта на монетите57.
Att., 9.9.4 [17 mars 49]: De re frumentaria recte intellegis, qiiae nullo modo administrari
sine vectigalibus potest.

Трябва следователно да се предвиди, че Цезар и неговият антураж
ще вдигнат отново данъците, за да осигурят продоволствието в Рим.
После Цицерон говори на Атик за покупката на земя в Ланувий, която
хвали на своя приятел, за да вземе задатък или обезпечение; той му обръща внимание, че тази земя minoris aestimo quam aestimabatur Marcellino
consule, [...] volui HS.Q. Egi per Predum [Precium?] ille daret tanti, cum haberet
venale; noluit; sed nunc omnia ista iacere puto propter nummorum caritatem 58
(Cic., Att., 9.9).
По този начин недостигът на пари, дължащ се на гражданската война, но който е хронично зло в Рим и Италия по това време, води до спад в

56

57

58

Att., 7.3.5: omnes damnatos, omnes ignominia affectos [...]; omnes, qui aere alieno
premantur [...]
Caritas се свързва повече с res, res frumentariae, annona, отколкото с nummorum (вж.
Q. Fr., II, 5, 1; inopia pecuniae faciebat et annonae caritas); обратното е vilitas (Att., 1,14);
с pecunia, откриваме често и junctura inopia (вж. Q. Fr., II, 5,1), без да можем да кажем
дали става дума за липса на „ресурси“ (публични или частни), или до липса на пари.
Тацит следователно точно казва (Arm., 6.17.1): inopia rei nummariae.
„Не мисля че струва толкова, колкото е оценена по време на консулата на Марцелин
[...] Предложих 500 000 сестерции чрез Преций, предлагайки да ми я остави на тази
цена, когато е готов за продажба. Той отказа. И все пак мисля, че сега всички цени са
паднали поради високата цена на валутата.“
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цената на земята. Позоваването на предвоенната цена е значително и
съвпада с официалните арбитрарни мерки, предприети от Цезар. Малко порано, през февруари 49 г. пр.н.е., Цицерон съобщава на Атикус подобна
ситуация, този път за последствия върху лихвения процент. Квинт дължи
пари на Атик и иска да му плати само “ab Egnatio”59 (Егнаций Руф, без съмнение); но:
Cum tale tempus sit ut Q. Titinius (multum enim est nobiscum) viaticum se neget habere
idemque debitoribus suis denuntiarit ut eodem foenore uterentur, atque hoc idem etiam
L. Ligus, fecisse dicatur, nec hoc tempore aut domi nummos Quintus habeat aut exigere
ab Egnatio aut versuram Usquam facere possit, miratur te non habuisse rationem hujus
publicae difficultatis (7.18.4)60

На пръв поглед този текст е доста изненадващ, тъй като се споменава за очевиден caritas nummorum, който действа дори спрямо най-силните
кредитори, като например Егнаций Руф, и fides angustior, и тъй като Квинт
не може да заема, отбелязва в същото време забележителната стабилност
на лихвения процент, противно на нашите очаквания. Ще видим обаче, че
подобно явление, в крайни случаи, може да бъде посрещнато и обяснено
до известна степен просто чрез пълната парализа на пазара.
От друга страна, действието на ограниченията на паричното обращение върху цената на земята винаги се твърди от Цицерон, например в 45
(Att., 31.31.4) той посочва на Атик цената на земята, придобита от неговия
съсед – C. Albanius, от M. Pilius: 1 000 югера за 11 500 000 сестерции: omnia
scilicet nunc minoris). Ако, както може да се мисли, Цезар е трябвало да се
бори в 46-45 г. пр.Хр. срещу същите икономически причини, както в 49, този
спад на цените може да се припише и на малкото пари в обращение.

Има обаче още по-ясен пример за играта на тези механизми и начина, по който те са възприемани от съвременниците: финансовата и парич-

59

60

Att., 7.18.4. Вж. и FRÜCHTL, Alois. Die Geschäfte bei Cicero, cit., S. 63; за техническия
израз ab aliquo solvere вж. ibid., S. 19. За L. Egnatius Rufus вж. NICOLET, Claude. L'ordre
équestre…, cit., Tome II. Corpus des chevaliers, s.v.
„Имайки предвид, че времената са такива, че К. Тициний, когото често виждаме, декларира че няма пари за пътните си разходи и е информирал длъжниците си, че техните заеми ще бъдат удължавани със същата лихва (стъпка, която Л. Лигий също е направил, казват), имайки предвид също, че за момента Квинт не разполага с тези пари в
брой и не може нито да ги изисква от Егнаций, нито да ги заеме отнякъде, той се
учудва, че не си взел предвид тези така важни трудности.“
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ната криза от 66–63 г. пр.Хр., която съпровожда конспирацията на Катилина. Ситуацията наистина може да бъде описана в термини, които напомнят
използваните от Цезар и Цицерон за годините 49–46. Дълго време кризата
се разраства и е очевидно, че нейните аграрни и социални аспекти се връщат поне до прескрипциите на Сула61. Бунтовниците често споменават
проблема с дълговете, тъй като силно ги засяга, и най-вече самият Катилина, и се позовават на lex Valeria de aere alieno от 86 г. пр.Хр. (Sall, Cat.,
33)62, от който искат да се възползват отново. Това без съмнение е възраждане на стария и все още неразрешен проблем с дълговете. Но през
66-63 г. валутната криза се добавя към социалните и политическите кризи.
Без да търся неговия произход твърде далеч – дали по време на девалвацията от 89 г. пр.Хр. (lex Papiria) или валутните едикти на М. Марий
Гратидиан през 85 г., ще се задоволя само с посочването на продължението – през 67-66 г. пр.Хр. при избухването на Третата Митридатова война.
Знаем начина, по който Цицерон описва в Pro lege Manilia кризата, която
застига Рим в резултат на лоши новини от Азия (Pro lege Man., 19):
Pro lege Man., 19: Deinde, quos nos eadem Asia atque idem iste Mithridates initio belli
Asiatici (sc. en 88) docuit, id idem certe calamitate docti memoria retinere debemus:
nam tum, cum in Asia res magnas permulti amiserant, scimus Romae solutione
impedita fidem concedisse [...] Haec fides atque haec ratio pecuniarum, quae Romae,
quae in foro versatur, implicata est cum illis pecuniis Asiaticis et cohaeret63

61

62

63

От XIX в. насетне огромна литература е посветена на икономическите и социалните
аспекти на заговора (вж. CRINITI, N. Studi recenti su Catilina e la sua congiura. – In:
Aevum, Vol. 41, no. 3-4 1967, p. 370–395; id., La tradizione Catilinaria: interpretazioni
provinciali italiane tra le due guerre mondiali. – In: Aevum, Vol. 42, 1968, no. 1-2, p. 114).
Тук ще цитирам само няколко: SCALAIS, R. Aspects financiers de la conjuration de
Catilina. – In: Les Études Classiques (LEC), Vol. 8, 1939, p. 487–492 (твърде пестеливо);
YAVETZ, Z. The failure of Catiline’s conspiracy. – In: Historia: Zeitschrift für Alte
Geschichte, Band 12, 1963, Helft 4, S. 485; HADAS, L. Un programme social et
économique au déclin de la République Romain. – In: Acta classica universitatis scientiarum
Debreceniensis, 1966, p. 29–41 (за lex Servilia), NICOLET, Claude. L'ordre équestre…, cit.,
Tome I, p. 383–386.
Sall., Cat., 33: et novissime memoria nostra propter magnitudinem aeris alienis, volentibus
omnibus bonis, argentum aere solutum est’, Vell., 2.23.2; Cic., Pro Font., frgt. 1; De Op.,
3.80; Pro Quinctio, 17. В този контекст вж. BULST, Ch. M. Cinnanum tempus. A
Reassessment of the Dominatio Cinnae. – In: Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, Band
13, 1964, Helft 3, S. 307; YAVETZ, Z. Fluctuations monétaires et condition…, cit.
„По-нататък урокът по нещастие и опитът, който сме натрупали за наша сметка от
началото на войната в същата тази Азия и от страна на същия този Митридат, не
трябва да избледнява в нашата памет. Нека си припомним че по време на бедствията, понесени от много наши съграждани в Азия, в Рим кредитът се срива в резултат на
прекратяването на плащанията [...] Кредитът, движението на парите, което се осъществява на форума тук, основно зависи от финансовите операции в Азия.“
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Няма съмнение, че в този текст не става въпрос само за вноса на
метал, а и за преустановяването на събирането на данъци и разоряването
на публиканите и прекупвачите в Азия. Липсата на пари в обращение обаче
се удостоверява чрез съпоставка с други текстове64. Първо, в 67 г. пр.Хр.
lex Gabinia de versura Romae provincialibus non facienda, който Цицерон също споменава в Киликия през 51 г. пр.Хр. (Att., 5.21.12, 6.1.5). Впоследствие, през юли 65 г., Цицерон информира Атик, не без смущение, за това, че
отказва да защитава съдебно интересите на Квинт Цецилий, чичо на неговия приятел, който е имал проблеми с връщането на дълга си към Вар и
Каниний Сатир (Att., 1.1.3). Това обаче е особено разглеждане на финансовата и социална ситуация по време на заговора – в годините 64–63 – както
е описано от Цицерон и Салустий, и мерките, предприети от правителството, което ни показва, че липсата на пари в обращение, отново предизвика
очакваните ефекти върху лихвения процент и цената на земята, както и
върху положението на длъжниците.
Катилина, както знаем, обещава tabulae novae. Това означава, че
задлъжняването е добило нетърпими граници, поради което някои виждат
решение само чрез пълното или частично опрощаване на дълговете. Различните социални категории, които тази задлъжнялост би могла да засегне,
са широко обсъждани. Няма съмнение, че всички са засегнати – от найголемите сенаторски родове или амбициозни хора като Цезар, до градския
плебс – който не е бил забелязан до последните проучвания на З. Явец –
от едрите земевладелци до прекупвачите. Повсеместното действие на това
явление свидетелствува за различни от политически, или дори конюнктурни причини: отразява продължителността на „паричния глад“, за който говорих. Най-ясният и най-пълен текст за тази ситуация е известното описа-

64

Идеята за не само финансова невъзможност за събиране на данъчните налози в
Азия, но и, строго казано, паричната криза (спиране на вноса на метал) между 67 и
58 г. пр.Хр., е представена отдавна от BROUGHTON, T. R. S. Magistrates, cit.; Id., A
significant break in the cistophoric coinage of Asia. – ؘIn: American Journal of Archaeology,
Vol. 41, 1937, no. 2, p. 248–249 (което за съжаление се основава на несигурната
хронология за монетите от Ефес), но последните изследвания на M. Crawford за
съкровищата от републикански монети и хронологията на монетосеченето изглежда
го потвърждават (CRAWFORD, M. H. Roman Republican coin hoards, cit., Table XIII). Не
се занимавам с любопитния проблем за намаляването на бронзовото монетосечене
от Сула до Цезар и дори до Август (вж. MATTINGLY, H. Roman Coins. Sanford J Durst,
1986, p. 26 ss.).
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ние, изпълнено с горчиви политически мисли, което Цицерон дава на действителните или предполагаеми поддръжници на заговора във Втората си
реч срещу Катилина, 17–23.
Възможно е, както предлага Л. Хадас (Cat II, 20), за да даде друг поглед или да разграничи от заговорниците определен брой „популари“, Цицерон твърде силно да настоява върху ролята на ветераните, изгонени от
Сула и разорени от лошото земеделско управление. Както обаче ясно посочва той, всички категории, за които говори, са еднакво засегнати от aes
alienum: „От една страна, ние откриваме fides [тук „добросъвестност“ и
„кредит“], от друга страна – измама [...] postremo copia, cum egestate, bona
ratio cum perdita [...] confligit“ (Cat. 2.25). Обаче сред различните категории
признати или потенциални участници в заговора, които Цицерон разграничава, има една, която ни интересува особено: онези, които освен много
дългове притежават и значителни имоти (2.18), quarum amore adducti nullo
modo dissolvi possunt. Horum hominum species est honestissima – sunt enim
Iocupletes – volunfas vero et causa impudentissima65. Както много ясно показа
Фредериксен, думите са точни: species е репутацията, existimatio за която
Цезар говори през 49 г. пр.Хр.: доброто име на длъжника, който плаща на
падежа. Обезпеченията със земи на тези хора ги правят богати и почтени.
Те не „искат“ обаче да плащат, или по-скоро, както Цицерон казва “non
possunt”. Трябва да се разбира, че те нямат парични средства, а законът не
им дава възможност да прехвърлят имущество на своите кредитори, признавайки че го искат без инфамиращи последици за тях (venditio, publicatio,
addictio и др.). Биха ли обаче продали земята си, можели ли са? Забележката на Цицерон, която не е била достатъчно изследвана, показва че в
действителност цената на земята и поземлените аренди рязко са паднали
в момента, за който той говори:
„Тези хора не трябва да се надяват на tabulae novae на Катилина; те ще ги
дължат на мен, но под формата на продажби на земя (auctionariae); те не могат
да направят друго. Ако го бяха направили по-рано, а е глупаво да се надяват да

65

“[...] поради което те не могат да се освободят от дълговете си. Тези мъже имат изключително почтен вид (те са богати собственици), но тяхната воля и поведение са изключително нагли.“
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уравновесят лихвите, които дължат с доходите от земята си, сега щяха да
бъдат по-богати и по-добри граждани.“ (2.19)66

Всъщност Цицерон е длъжен да признае, че тези длъжници вероятно
не са толкова недобросъвестни, колкото ги изкарва, а може би просто не са
имали възможност да продадат земята. Във всеки случай изглежда това се
потвърждава от Салустий в известното писмо на Манлий към Марций Рекс:
(Cat., 33): neque cuiquam nostrum licuit more maiorum lege uti; neque amisso
patrimonio liberum corpus habere: tanta saevitia foeneratorum atque praetoris fuit67.

После следва точното пресъздаване на закона, чрез който “propter
magnitudinem aeris alieni, volentibus omnibus bonis, argentum aere solutum
est“, тоест Lex Valeria от 86 г. пр.Хр. (Vell. Pat., 2.23), който води до намаляване на три четвърти от дълговете.
При тази ситуация консулът от 63 г. търси решения. Той не може да
прибегне до мярка от такъв вид, тъй като се явява като защитник добросъвестността срещу онези, които изискват tabulae novae. По-късно, както знаем, Цицерон често ще се връща към факта, че той самият по време на консулата си защитава истинските интереси на кредиторите68. В действителност това е било така. Катилина не е единственият, която е предлагал
tabulae novae”. В Сената трибуните предложили χρεών αποκπάςφίοη,
XXXVII, 25.4), а Цицерон (De Off., 2.84)69 предполага, че Цезар е поддръж66

67

68

69

Това изречение като че ли показва спад в цената на земите, както и на дохода (от
земя под наем), който вече е разпределен в продължение на няколко години. Трябва
да забележим в De lege agr., 2.68 намекa за парадоксално високите цени, които Рул
предвижда за отчуждаванията: nisi erunt deducti optima condicione et pecunia maxima
[...]; quam multos enim, Quirites, existimatis esse qui latitudinem possessionum tueri, qui
invidiam Sullanorum agrorum ferre non possint, qui vendere cupiant, emptorem non
reperiant [...]. Вж. и HADAS, L. Un programme social et économique au déclin, cit., p. 36,
който предвижда проблема. Но може ли предлагането на земята на пазара, включвайки и изкупуването ѝ от държавата, да повиши цените?
„Никой от нас не успя, както се правеше преди, да се възползва от закона, нито пък,
за сметка на загубата на наследството си, да запази поне телесната си свобода: толкова голяма беше жестокостта на кредиторите и на претора.“
Ad Q. Fr., 1.1.6: nostri consulatus beneficio se incolumes fortunas habere arbitrantur;
Att. 2.1.11: me, vindicem aeri alieni; Fam. 5.6.2: известна шега – Цицерон казва на Сестий, че той е толкова задлъжнял, че е готов да заговорничи, но никой не може да повярва, че lui nummos deesse posse, qui ex obsidine foeneratores exemerit (Вж. в обратния смисъл REECE, David W. The Technological Weakness of the Ancient World. – In:
Greece & Rome, Vol. 16, 1969, no. 1, p. 37).
At vero hie nunc victor, turn quidem victus quae cogitarat cum ipsius interest, turn
eaperfecit; cum eius iem nihil inter esset. Това прекалено сурово и несправедливо решение срещу Цезар противоречи на ретроспективно, но за съжаление само загатнато,
извинение за действията на Цицерон през 63 г. Забележете обаче тежката присъда:
fraudandi enim spe sublata, solvendi necessitas consecuta est.
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ник на такава мярка, която той частично ще постигне в 49–46 г. Как обаче
Цицерон е решил проблема с дълговете, без да навреди на един или друг?
Той не го казва ясно в съответния пасаж на De Officiis. Можем обаче много
добре да реконструираме подхода му. Първо, има парична мярка, която
според мен доказва, че той е знаел, че кризата частично се дължи на inopia
nummorum. Той забранява износа на благородни метали от Италия, а може
би и въобще търговията с ценни метали между провинциите:
Pro Flacc., 67: Cum aurum judaeorum nomine quottannis ex Italia et ex omnibus
provinciis Hierosolyma exportari soleret, Flaccus sanxit edicto, ne ex Asia exportari
liceret. Quis est, judices, qui hoc non vere laudare possit? Exportari aurum non
oportere, cum saepe antea Senatus, tum me consule gravissime judicavit [...]70

Следователно относително честа мярка, за която има прецеденти
по-специално в 63 г. пр.Хр., и то не без съгласието на консула.
Ние ще намерим потвърждение в този пасаж:
Cic., In Vatinium testem, 12: In eo magistratu, cum tibi magna clamore aquaria provincia
sorte obtigisset missus ne sis a me consule Puteolos, ut inde aurum exportari
argentumque prohiberes? In eo negotio cum te non custodem ad continendas, sed
portitorem ad partiendas merces missum putares cumque omnium domos, apothecas,
naves furacissime scrutares hominesque negotii gerentes ludiciis iniquissimis irriteres,
mercatores e navi egredientes terreres, conscendentes morarere, teneasne memoria
tibi in conventu Puteolis manus esse allatas? Ad me consulem querellas Puteolanorum
esse delatas?71

Няма значение, че за нуждите на каузата си Цицерон порицава подчинения си, който подхождал безскрупулно към ревностното му служене по
повод мярката. Не знаем дали става въпрос за забрана на износа на пари
или на метала: и двете са били забранени със сигурност, след като през
59 г. Флак задържа и съхранява в златната съкровищница злато, вероятно

70

71

„Всяка година златото се изнася от Италия и всичките провинции към Ерусалим от
евреите; Флак реши с указ да забрани износа на злато от Азия. Кой не би го поздравил? Още преди това Сенатът, по време на моето консулство, реши да забрани износа на злато [...]“
„По време на тази магистратура (квестурата), с която получи чрез теглене на жребий
морският бряг, морската провинция, не те ли изпратих, аз – консулът, в Поцуоли, за
да спреш износа на злато и сребро от това място? И тъй като в тази мисия не се смяташе за защитник на търговията, а за митар, готов да откупи стоките, докато яростно
претърсва къщите, магазините, корабите, ти раздразни предприемачите със съдебни
дела, тероризира търговците при пристигането им, забавяше заминаването им; помниш ли, че на събранието на Поцуоли положиха ръка върху теб и че аз получих, като
консул, оплакванията на жителите на Поцуоли.“
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в кюлчета72. Факт е обаче, че за да се уреди ситуацията от 63 г., властите
са смятали за необходимо да запазят в Италия металите, от които се секат
монети, които очевидно липсват. Забележете, че най-новите количествени
нумизматични изследвания потвърждават, че 69–59 г. е период на голямо
ограничение на монетосеченето. Тенденцията ще бъде обърната само с
триумфа на Помпей, благодарение както на плячката, така и на възстановяването на приходния поток от Източните провинции73. За нас е очевидно
че мярката, взета от консула и Сената, доказва че е установена логична
връзка между огромното увеличение на лихвения процент, невъзможността
добросъвестните длъжници да изплащат дълговете си и липсата на благородни метали.
Цицерон е можел да действа и по друг начин – без да се съгласи да
подкрепи централизираното намаляване на дълговете или tabulae novae,
да се опита да възстанови fides с един вид фактически мораториум, със
съгласието на кредиторите. Това се доказва от любопитен текст:
Valerius Maximus, 4.8.3 (Q. Considius) Catilinae furore ita consternata republica, ut ne
a locupletibus quidem debitae pecuniae, propter tumultum pretiis possessionum
deminutis, solvi creditoribus possent; cum centies atque quinquagies HS summam in
foenore haberet, nequede usura a suis appellari passus est: quantumcumque in ipso
fuit amaritudinem publicae confusionis privata tranquillitate mitigavit: opportune
mirificieque testatus nummorum suorum, non civilis sanguinis se esse forneratorem
[...]74

Това действие на Консидий, ако е било спонтанно, е намерило силен
отзвук в Сената, и така се потвърждава продължението на текста, който
говори за сенатусконсулт, с който му е дадено правото да опрощава дългове. Не е лесно да се установи кой е бил този Консидий (тъй като името изглежда добре доказано в текста на Валерий Максим): може би това е сенаторът Квинт Консидий Гал, съдия в процеса срещу Опианик през 74 г.
пр.Хр. (Pro Cluentio, 107), все още съдия в 70 г. (Verr. Act, 1.7.8), все още
72

73
74

Pro Flacc., 68: ante pedes praetoris in foro expensum est auri pondo centum paulo minus
(със сигурност става дума за ливри).
Вж. по-горе бел. 64.
„Понеже републиката е измъчвана от яростта на Катилина, така че дори богатите не
могат да изплатят дълговете си и цената на имотите пада заради гражданската война,
К. Консидий, който е кредитор на 15 милиона сестерции, не позволява длъжниците му
да бъдат съдени, и, доколкото може, смекчава горчивината на общото объркване със
своята лична загриженост, твърдейки в подходящ момент, по възхитителен начин, че
търгува пари, а не кръвта на своите съграждани.“
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жив през 59 г. пр.Хр., когато смело се противопоставя на Цезар (Plut., Caes,
14). Възможно е и да е Консидий, към когото Цицерон се обръща през 61 г.
за заем, цитиран едновременно с Аксий и Селиций (Att., 1.12.1). Познаваме
също Консидий публикан (Max Val, 9.1.1) към 90 г.75 Независимо от идентифицирането на тази личност, фактът, че се е отказал вземанията си –
със съгласието на правителството – може само да помогне за излизане от
това финансово положение. Посредством даването на отсрочки Консидий
позволява цената на земята, съставляваща обезпечение на неговите вземания, да се повиши. Всъщност в този смисъл са съществували възможности още откакто новината за победите на Помпей достига до Рим76. Аграрният закон на Сервилий Рул от декември 64 г. пр.Хр. предвижда очакваните приходи и обратно изкупуване на някои конкретни земи (1.14): може
би трябва тук да видим начин да се закрепи цената на тези земи (accipiant
quod cupiunt, dent quod retinere vix possunt). Но законът на Сервилий Рул
има и други цели, които не можем да обсъждаме тук, а защитата на
possessiones от времето на Сула имат голяма роля там (3.13–14).

Най-важното, според мен, е в действителност да установим че Цицерон, подобно на съвременниците си, е бил съвсем наясно за причинноследствената връзка между липсата на благородни метали, респективно на
парични средства, покачването на лихвения процент и едновременното
спадане на цените, тоест същността на това, което днес наричаме „закон
на Боден“. За тази констатация обаче трябва незабавно да внесем две
важни ограничения. Първото е, че тази логическа връзка е видна при Цицерон – както при Светоний или Дион – само в периоди на криза, когато сътресенията настъпват след няколко месеца или седмици. По-специално, за
промените в лихвения процент, финансовият пазар е толкова стеснен и
75

76

Вж. [Paulys] Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, IV, 912 (Münzer);
NICOLET, Claude. L'ordre équestre…, cit., Tome II, s.v.
Можем да сравним отношението на Консидий – на пръв поглед чуждо на един сенатор – с това на К. Тициний през 49 г. пр.Хр. (Att., 7.18.4 – вж. по-горе бел. 59). Че цените са се увеличили поради триумфа на Помпей – това е, което доказва може би добре
познатия случай на публиканите в Азия през 61 г., които са смятали, че могат да наддават много високо за събирането на данъците в Азия (Att., 1.17.9; 18.7; 2.1.8); вж.
накрая BALDSON, J. P. Roman History, 65–50 b.c.: Five Problems. – In: Journal of Roman
Studies, Vol. 52, 1962, p. 135–137).
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толкова крехък, че чисто политическите събития, като изборната pactio, с
която кандидатите мобилизират големи суми за корумпиране на общността,
са достатъчни за изменение в двоен размер на процента за няколко дни
(Att., 4.15.7; Q. Fr., 2.14.4)77. Никъде у авторите, които току-що цитирах, които са внимателни към конкретните ежедневни обстоятелства, в които се
намират или които описват, не намираме отражение на това, което наричаме движение в дългосрочен план или еволюция на цените. Това е първата точка. От друга страна, трябва да забележим, че когато става въпрос за
стойността на нещата, същите автори по същество говорят за цената на
земята. Не че цените на продуктите от първа необходимост не се споменават често: по-специално, както знаем, римляните традиционно отбелязват в
своите Annales78 пазарните цени на пшеница и зехтин, които за съжаление
не са достигнали до нас. Често се случва по време на криза да чуем споменаването на caritas annonae, inopia annonae, или, напротив, vilitas. Но тъй
като винаги, и особено след Гракхите, държавата търси начин, по който, с
различни методи, по-специално чрез закони, но също и чрез раздаване на
ресурси на Империята, да влияе изкуствено на цените на стоки, които са от
съществено значение за поддържането на гражданския мир. Можем да обсъдим дали тази намеса има цел да осигури свободен поминък на градския
плебс или само да поддържа средните пазарни цени по време на криза 79.
Вероятно и двата метода са използвани според ситуацията. Във всеки случай, що се отнася до Рим, пазарните цени не биха били за нас, или дори за
съвременниците, добър инструмент за измерване на дългосрочното развитие. По-значимо със сигурност е (въпреки многообразието от правни статуси и сътресения в резултат от революции и граждански войни) – цената на
земята, защото както по време на Републиката, така и при Империята, земята е сигурно убежище и престижна инвестиция80. Също така римското
цивилно право, което придава на реалните обезпечения много голямо зна77
78
79

80

Cic., Att., 4.15.7: foenus ex triente Idibus Quinctilis factum erat bessibus.
Aul. Gel., 2.28.6 (според Катон, който критикува такива детайли): quotiens Annona cara.
В този смисъл вж. ROWLAND, R. J. Caius Gracchus and the Equites. Transl. American
Philological Association, Vol. 96, 1965, p. 361–373.
Вж. моите забележки в NICOLET, Claude. L'ordre équestre…, cit, Tome I, p. 286 ss.,
p. 360 (пример на FULCINIUS, M. Pro Caec., 11 – банкер в Рим, който се оттегля в Тарквиния и купува земя поради перспективата за неприятности), и за Cic., De Off., 1.150;
ex alto in portum ex ipso portu se in agros possessionesque contulit.
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чение в повечето публични и частни договори, прави от земята капитал par
excellence, който държавата изисква за всички финансови отношения, които
би могла да има с гражданите81. Вероятно затова висшите слоеве са били
задължени да притежават земя като определена част от имуществото си.
Следователно земята е добър барометър – в 64, в 49, в 27 г. пр.Хр. и в 33 г.
сл.Хр. върху нейната цена се отразява излишъкът или, напротив – недостигът, на парични средства.
Казах вече че авторите, които споменах, не са отразявали, както ще
направи Боден, явленията с голяма продължителност. Това е вярно за
всички с изключение на един. И не е чудно че той е точно този, от когото
Боден е заимствал повечето от фактите или древните примери, които цитира в подкрепа на своята теория – Плиний Стари. В крайна сметка именно
Плиний, първо в книгите си за паричните метали, но също и в книгите, посветени на различни стоки, предоставя най-много информация за цените и
тяхното дългосрочно развитие. Що се отнася до златото, среброто и медта,
Плиний много вероятно взема данни от Варон, както показва Г. Ненци. Това
обаче се отнася само до метрологията и историята на монетосеченето, а
списъкът на авторите, които черпят данни например от Книга XXXIII, посветена на златото и среброто, съдържа също и историци – Валерий Антий,
Корнелий Непос, Юний Гракхан.
Плиний е събрал два вида свидетелства.
От една страна са тези, които се отнасят до нарастващото количество благородни метали, доставяни в Рим в резултат на завоеванията. Найзначимите в това отношение са глави XVI и XVII на Книга XXXIII (53–56 г.
пр.Хр.), особено 55–56 г., където откриваме информация за количеството
златни и сребърни резерви в съкровището през 156, 89, и през 49 г. пр.Хр.
В същото време с нарастването на тези количества – което очевидно не е
съвсем паралелно с това на общите количества благородни метали, но което със сигурност е пропорционално на него, Плиний отбелязва (33.1.141
81

Вж. NICOLET, Claude. Polybius vi, 17, 4 and the composition of the “societates
publicanorum”. – In: Irish Jurist, new series, Vol. 6, 1971, no. 1. За задължението на сенаторите – много преди Траян – (Plin., Ep., 6.19; S.H.A., Vit. Marc., 11; MOMMSEN, T. Histoire de la monnaie romaine, cit., Vol. 7, p. 76) част от богатството им да е в италийски
земи, имаме различни индиции: вж. WISEMAN, P. The Census in the First Century B.C.,
cit., p. 59–75; Вж. и FREDERIKSEN, M. Caesar, Cicero, and the problem of debts, cit.,
p. 137–138.
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ss.) понижаването на цената на тези метали, отразено в изобилието на съдове, направени от тях, и в нарастващото количество сребро, използвано
за декорация. В същото време цената на луксозните стоки, като например
произведения на изкуството, непрекъснато нараства (147), както и на скъпоценните камъни, съдовете за светото миро и т.н.
От друга страна, Плиний е наясно с факта, че цените на хранителните продукти, и особено на пшеницата и зехтина, не са се променяли в Рим
(с изключение на много кратки периоди – в моменти на недостиг), но той
свидетелствува за частни или публични намеси, които позволяват тази
стабилност (I, XVIII, IV, 15–21), дори ако в този последен параграф той приписва ниските пазарни стойности на по-доброто управление)82.
Както можем да видим, ако количествената теория за парите никъде
не е изрично посочена у Плиний, може би точно от него Боден е черпил
най-много исторически аргументи – просто защото Плиний ни предава найголям брой факти.

82

Никакво проучване, доколкото ми е известно, не е било специално посветено на знанията, идеите и отношението на Плиний към икономиката. Въпреки това той е този,
който посочва (6.101) „бягството“ на злато към Индия и Далечния изток, което предизвиква интереса на съвременниците (MICKWITZ, G. Le problème de l’or dans le monde
antique. – In: Annales d'histoire économique et sociale, Vol. 6, 1934, p. 235, по-специално
p. 247). Вж. и няколко добри коментара на TOZZI, G. Economisti greci e romani, cit.,
p. 366 ss. Плиний е чел Аристотел и познава със сигурност паричните му теории. Изглежда че той има точно чувство за повсеместното увеличение на количеството паричен метал: Plin., 33.47.13: ne erat apud antiquos numerus ultra centum milia etc. Според
мен, размисъл от същия тип се среща у Аристотел, Πολιτικά, относно „деноминацията“
при олигархиите в резултат на ευπορία νομισμάτων. Такова проучване би си струвало
опита.
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ТЕОРИЯТА НА ПРОКУЛ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ПАРИТЕ (НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Д-р Рафаеле Д'Алесио
Университет на Саленто, Италия
Резюме: В статията се анализират правните дебати между прокулеанци и
сабинианци в светлината на икономическата политика на император Тиберий, когато прилагането на някои закони на Цезар е възстановено, за да се
преодолее кризата с паричните потоци от 33 г. сл.Хр. Самоубийството на
Нерва и напомнянето на Прокул за гражданските войни се явяват като фон
на правната мисъл относно целите (едновременно за спестяване и инвестиране) на парите. Авторът разглежда развитието на учението на Прокул в
някои фрагменти от Целз, Африкан и Сцевола.
Ключови думи: пари; Kalendarium; прокулеанци; сабинанци; криза на паричния поток.

*

Текстът отчасти възпроизвежда моето изложение от 28 октомври 2017 г. в Скала,
Италия, под заглавие: “Pecunia, merces e nummi peregrini nella giurisprudenza del
Principato” [Имуществено състояние, стоки и пари на перегрините в юриспруденцията
на Принципата] в третото издание на Incontri romanistici di Scala: La domanda di
universalità [Романистични срещи в Скала: проблемите на универсалността], и е представен в светлината на изследванията във връзка с монографията ми от 2018 г. “Il
denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano” [Парите и техните функции в римската правна мисъл].



Статията е предоставена за превод и публикуване на български език в списанието с
изричното съгласие на автора.
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PROCULUS’ DOCTRINE
ON THE ECONOMIC PURPOSES OF MONEY
(BULGARIAN LANGUAGE)
Raffaele D’Alessio, PhD
University of Salento, Italy
Abstract: The article analyses the jurisprudential debate between Proculians
and Sabinians in the light of the Tiberian economic policy, when some laws of
Caesar were restored in order to overcome the cash flow crisis of 33 a.D. Nerva’s suicide and Proculus’ remembrance of the civil wars are the background of
the juridical thought concerning the purposes (both saving and investment) of
money. The author examines the development of the Proculus’ doctrine
throughout some fragments of Celsus, Africanus and Scaevola.
Keywords: money; Kalendarium; Proculians; Sabinians; cash flow crisis.
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1. Като поставя въпрос за включването на пари в съдържанието на
един легат (legatum) за движими вещи, Прокул (5 ep. D. 32.86)1 изключва от
него парите (nummi), които, въпреки че са exacti, са предназначени за нови
заеми, обаче включва предназначените за други цели:
Si ita legatum est «domum quaeque mea ibi erunt, cum moriar», nummos ad diem
exactos a debitoribus, ut aliis nominibus collocarentur, non puto legatos esse et
Labeonis distinctionem valde probo, qui scripsit nec quod casu abesset, minus esse
legatum nec quod casu ibi sit, magis esse legatum.

Юристът основава своето решение на едно мнение на Лабеон. Не
знаем дали казусът, изследван от Лабеон, засяга проблема за включването
изобщо на пари (nummi) в легата, нито дали той прави някаква разлика
между nummi, предназначени за заем, и nummi, запазени за друго, макар че
в становището на юриста от времето на Август е доста лесно да се открие
препращането към един случай, описан от Цицерон, който също засяга
legatum за argentum2 и критерия за индивидуализацията на предмета на
индивидуалното завещателно разпореждане. Този казус е от Top. 3.16, където Арпинат твърди, че един легат за argentum не включва quae in
nominibus fuerunt изцяло, а преценявайки го към определен момент, тъй

1

2

Цитирането на източниците в текста е според текста на автора (бел. ред.). Вж.
KRAMPE, C. Proculi Epistulae. Eine frühklassische Juristenschrift. Karlsruhe, 1970, S. 95;
WIELING, H. J. Testamentsauslegung im römischen Recht. München, 1972, S. 77;
D’ALESSIO, R. Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. Napoli, 2018,
p. 101 ss.
В Topica се забелязва не само опит за дефиницията на термина “argentum”, но преди
всичко разглеждане на целия семантичен спектър от значения на тази дума, подходяща за изясняване със сигурност и на понятието “pecunia”. За понятието legatum
(omnis) argenti от особено важно значение е Top. 3.13: “Quoniam argentum omne mulieri
legatum est, non potest ea pecunia quae numerata domi relicta est non esse legata; forma
enim a genere, quoad suum nomen retinet, nunquam seiungitur, numerata autem pecunia
nomen argenti retinet; legata igitur videtur.” Според Цицерон един легат, който предоставя цялото сребро (omne argentum) на съпругата (mulier), трябва да съдържа със сигурност и наличните, броени пари (pecunia numerata), които се намират в къщата на
завещателя. Вж. също така и Top. 13.53: “Nam quid interest, cum hoc sumpseris,
pecuniam numeratam mulieri deberi cui sit ‘argentum omne’ legatum, utrum hoc modo
concludas argumentum: si pecunia signata argentum est, legata est mulieri. Est autem
pecunia signata argentum. Legata igitur est; an illo modo: si numerata pecunia non est
legata, non est numerata pecunia argentum. Est autem numerata pecunia argentum; legata
igitur est; an illo modo: non et legatum argentum est et non est legata numerata pecunia.
Legatum autem argentum est; legata igitur numerata pecunia est?”
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като има голяма разлика (multum differt) според това дали argentum е поставено (positum) в касата или е дължимо in tabulis (тоест като парично вземане):
Non, si uxori vir legavit argentum omne, quod suum est, idcirco, quae in nominibus
fuerunt, legata sunt: multum enim differt, in arcane positum sit argentum an in tabulis
debeatur.

Лабеон се връща към аргумента за мястото на парите, но го доразвива, формулирайки една разлика на базата на принципа, че от легата не
се изключва това, което липсва само случайно, нито трябва да бъде увеличен само до това, което е налично инцидентно. Изработвайки такова разграничаване (distinction), Прокул стига до разликата между nummi, които са
предназначени за заем, и такива, които са просто запазени (спестени).
И фрагментът от Целз (9 dig.) в D. 32.79.1 припомня становището на
Прокул за включването на парите в съдържанието на един легат за движими вещи (mobilia), различавайки отделните видове пари (nummi) според
функциите, които те имат:
His verbis: «quae ibi mobilia mea erunt, do lego» nummos ibi repositos, ut mutui
darentur, non esse legatos Proculus ait: at eos quos praesidii causa repositos habet, ut
quidam bellis civilibus factitassent, eos legato contineri. et audisse se rusticos senes ita
dicentes pecuniam sine peculio fragilem esse, peculium appellantes, quod praesidii
causa seponeretur.

Целз потвърждава, че според Прокул парите не са включени сред
mobilia, когато са предназначени за финансиране на един паричен заем
(mutuum). Докато, ако са предназначени за спестяване, парите могат да
бъдат приравнени към движимите вещи. В откъса се запазва спомена за
някои senes rustici (стари селяни) от времето на гражданските войни в Рим,
които успяват да защитят своите спестявания в peculia, страхувайки се, че
другите начини за тяхното опазване са изложени на повече рискове.
Въпросните войни, припомнени от старците (senes), които Прокул
познава лично, са може би или Втората, или Третата гражданска война.
Това се потвърждава и от използването на множествено число – bellis
civilibus, а също така и от многократното повторение на factito. Не трябва да
забравяме, че по време на сблъсъка между Цезар и Помпей изборът на
хората е най-вече предопределен от страданията им по време на Съюзни-
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ческата война (bellum sociale) и от Първата гражданска война. Знаем всъщност, че точно при наличието на това емоционално напрежение Цезар се
явява двигател3 – при започването на конфликта – на редица мерки, насочени към противодействие на икономическите поражения от гражданската
война и към овладяването на тенденцията към презапасяване (не повече
от петнадесет хиляди драхми, припомня Дион Касий в 41.38.2). Всичко това
се случва в една ситуация на недостиг на пари в брой (caritas nummorum),
съпроводена от законодателство за паричния заем (кредита), което преди
всичко чрез т.нар. lex Iulia de pecuniis mutuis4 – достига до една регулация,
чрез която кредиторите се принуждават да приемат за плащане и вещи
вместо дължимите пари, които освен това са с по-висока стойност в сравнение с тази, която са имали преди гражданската война. Всъщност знаем,
че по отношение на трудностите с кредитите в Италия и така разпространеното им непогасяване, с цел да бъде осигурено изпълнението на вземанията и обезщетението за забавеното им плащане, посредством прехвърлянето на имущества, които все още не са изнесени на публична продан, е
учредена една арбитражна комисия, призована да оцени possessiones et
res (изглежда става въпрос само недвижими вещи, както твърди Светоний5,
докато във версията на Дион Касий (41.37.3), може би вдъхновена от практиката на impetratio dominii6, е за вещите, вече взети в залог7) според стой-

3

4

5
6

Caes. de bell. civ. 3.1; Suet. Iul. 42.2; Plut. Caes. 37.2; App. Bell. civ. 2.48.198; Cass. Dio
41.37.3.
GIUFFRÈ, V. La c.d. “lex Iulia de bonis cedendis”. – In: Labeo, Vol. 18, 1972, p. 173–191;
PINNA PARPAGLIA, P. La “lex Iulia de pecuniis mutuis” e la opposizione di Celio. – In:
Labeo, Vol. 22, 1976, p. 30–72; Id., Ancora sulla “lex Iulia de pecuniis mutuis”. – In: Studi in
onore di Arnaldo Biscardi, Vol. 4. Milano, 1983, p. 115–141; PIAZZA, M. P. Tabulae novae.
Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della Repubblica. – In: Atti del II
seminario romanistico gardesano. Milano, 1980, p. 39–107; Id., La lex Valeria e le tabulae
dodrantariae e quadrantariae. – In: Studi in onore di Arnaldo Biscardi, Vol. 4. Milano,
p. 267–291; MAGDELAIN, A. La loi Poetelia Papiria et la loi Iulia de pecuniis mutuis. – In:
Estudios de derecho romano en honor de Álvaro d’Ors. Vol. 2. Pamplona, 1987, p. 811–817
(= In: Ius imperium auctoritas. Études de droit romain. Rome, 1990, p. 707–711);
SACCOCCIO, A. Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti. – In: L’usura
ieri e oggi. Bari, 1997, p. 99 ss.; RUSSO RUGGERI, C. Osservazioni sulle cc.dd. ‘Leges
Iuliae de pecuniis mutuis’ e ‘de bono cedendis’. – In: Ius antiquum, Vol. 1, 2000, p. 105–125
(= Id., Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Osservazioni sulle cc.dd. ‘Leges Iuliae de
pecuniis mutuis’ e ‘de bono cedendis’. – In: Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca.
Vol. 7. Napoli, 2001, p. 129–171); SACCOCCIO, A. Aliud pro alio consentiente creditore in
solutum dare. Milano, 2008, p. 270 ss.
Suet. Iul. 42.3.
GIUFFRÈ, V. La c.d. “lex Iulia de bonis cedendis”, cit., p. 185 s.
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ността, на която са оценими преди войната (quanti quaeque earum ante
bellum). Пак според Светоний (Suet. Iul. 42.2) трябва да бъде фиксирана
цената на тяхната покупка (quanti quasque ante civile bellum comparassent).
Апиан (Ар. Вell. civ. 2.48.198) припомня обаче по-общо, че тази законодателна мярка позволява да се платят дълговете с всякакви вещи в обращение – res in commercio (τιμητὰς δὲ τῶν ὠνιών ἀπέφηνεν)8.
Уредбата на Цезар, както е описана в неговите Записки за Гражданската война (De bello civili 3.1,) има за цел да подсигури кредиторите срещу
опасността на tabulae novae, които fere bella et civiles dissensiones sequi
consuevit, без все пак да пренебрегне затрудненията на длъжниците. Трябва да си дадем сметка, че насилствено въведеното даване вместо изпълнение, наложено от Цезар в началото на Гражданската война, представлява едно средство, облагодетелстващо длъжниците. От една страна то се
състои в оценяването на вещите, предназначени за даване вместо плащане, на по-висока цена спрямо актуалната, и начисляването на лихвите според sors. От друга страна по този начин на длъжниците се осигуряват налични пари за сметка на противоположния интерес на кредиторите да получат плащане в брой (с цел да се избегнат последиците на девалвация на
недвижимото имущество и да се получи цялостно обезщетение по номиналната стойност на дължимата сума). Мярката на Цезар всъщност запазва за длъжниците парите в брой, идващи от предоставения им заем, докато
за кредиторите премахва трудностите, свързани със слабата ликвидност,
натоварвайки ги с риска стойността на вещта, дадена вместо изпълнение,
да бъде различна от дължимата по договора престация9.
Дори и при приключилата война може да се установи, че борбата
между Цезар и Помпей в голяма степен е спасила италийците10. Страхът,
че нещата биха могли да се развият по различен начин, е обосновал избо-

7

8

9

10

По този въпрос вж. PINNA PARPAGLIA, P. La “lex Iulia de pecuniis mutuis”…, cit.,
p. 127 s.
Много полезни са текстуалният прочит и анализът на източниците по въпроса в
SACCOCCIO, A. Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti, cit., p. 101 ss.
VINCI, M. Retentio in un impiego ciceroniano (ATT. 13,23,3.). – In: BIDR, Vol. 106, 2012, p.
331–348, part. 344. По темата вж. също така и BÜRGE, A. “Retentio” im römischen Sachen- und Obligationenrecht. Zürich, 1979.
BRUNT, P. A. The Army and the land in the Roman revolution. – In: JRS, Vol. 52, 1962,
p. 69–86.
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ра на хората. Неслучайно Цицерон в Аd Att. 8.13.211 отбелязва тежкото положение на италийското селско население, но и на гражданите и жителите
на муниципиите – municipales, които не разполагат със средства да платят
дълговете си (nihil prorsus aliud curant nisi agros, nisi villulas, nisi nummulos
suos). Селяните (rustici) били заети да скрият малкото си налични пари
(nummuli), с които разполагали, и го правели най-вероятно като ги криели в
малки ковчежета.
От Светоний (Tib. 48), Тацит (Ann. 6.16.7) и Дион Касий (58.21.4–5)12
знаем, че през 33 г. сл.Хр. Тиберий е възприел точно това икономическо
законодателство на Цезар – поне за частта, отнасяща се до отношението
между кредитните инвестиции и тези за недвижими имоти, за да се установи inopia rei nummariae през тези години.
Светоний обаче (Tib. 48) се ограничава да припомни само субсидията от сто милиона сестерции за тригодишни безлихвени заеми (заедно със
субсидиите в полза на собствениците на някои запалени многоетажни
сгради (insulae) под хълма Целий), като мотивира такова финансиране на
заеми с голямото парично затруднение (magna diffucultas nummaria), а предоставянето на заемите (populo auxilium flagitante) е според един сенатусконсулт, който разпорежда заемодателите (foeneratores) да инвестират в

11

12

Cic. ad Att. 8.13.2: multum mecum municipales homines loquuntur, multum rusticani; nihil
prorsus aliud curant nisi agros, nisi villulas, nisi nummulos suos. et vide quam conversa res
sit; illum quo antea confidebant metuunt, hunc amant quem timebant. id quantis nostris
peccatis vitiisque evenerit non possum sine molestia cogitare. quae autem impendere
putarem, scripseram ad te et iam tuas litteras exspectabam.
FRANK, T. An Economic Survey of Ancient Rome. Vol. 5. Rome and Italy of the Empire.
Baltimore, 1933 [rist. New York, 1975], p. 32 ss., особено p. 34; Id., The financial crisis of
33 A.D. – In: The American Journal of Philology, Vol. 56, 1935, no. 4, p. 336–341. Виж също така и RODEWALD, C. Money in the Age of Tiberius, Manchester, 1976. Виж и различните позиции, изразени от CRACCO RUGGINI, L. Esperienze economiche e sociali
nel mondo romano. – In: Nuove questioni di storia antica. Milano, 1972, p. 685–813, поспециално 747 ss.; CRAWFORD, M. La moneta in Grecia e a Roma. Roma ; Bari, 1982,
p. 145 ss.; GILIBERTI, G. Legatum kalendarii. Napoli, 1984, p. 5; BELLEN, H. Die Krise der
italischen Landwirtschaft unter Kaiser Tiberius (33 n. Chr.). – In: Historia: Zeitschrift für Alte
Geschichte, Band 25, 1976, no. 2, S. 217–234; DEMOUGIN, S. L’ordre équestre sous les
Julio-Claudiens. Paris, 1988, p. 117 ss.; DUNCAN-JONES, R. Money and Government in
the Roman Empire. Cambridge, 1994, p. 23 ss. Има един по-нов и интересен анализ на
явлението в MROZEK, S. Faenus. Studien zu Zinsproblemen zur Zeit des Prinzipats.
Stuttgart, 2001, в частност S. 26 ss., който проследява комплексността на събитията от
тези години, противопоставяйки inopia rei nummariae с противоположното свидетелство в Tac. 4.62 di ‘abundantia pecuniae’. По въпроса вж. също така и Id., Abundantia
pecuniae. A propos de la richesse des affranchis à Rome. – In: Historia: Zeitschrift für Alte
Geschichte, Band 25, 1976, no. 1, S. 122–123.
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покупката на недвижими имоти равностойността на две трети от своето
имущество.
Разказът на Тацит в Ann. 6.16-17 е по-подробен. Авторът отбелязва
преди всичко разпространеното нарушаване на законодателството на диктатора Цезар относно кредитирането и притежаването на земи в Италия
(de modo credendi possidendique intra Italiam), като е изпаднало в неупотреба (omissa olim). Той описва възстановяването на данъка върху лихвите,
получавани от заеми, който е намален наполовина, и разказва за забраната на практиката да се вземат нови заеми за покриване на дългове
(versura)13. По-нататък Тацит потвърждава, че поради броя на замесените
видни обществени личности (почти всички, според автора) Сенатът се обръща към Тиберий в търсене на опрощаване и че принцепсът е предоставил на сенаторите срок от осемнадесет месеца, за да се приспособят техните инвестиции спрямо разпоредбите на закона (законодателството на
Цезар, придружено с бегло споменаване на другите нормативни намеси
срещу лихварството).
От това следва криза за пари в брой (hinc inopia rei nummariae) поради наличието едновременно на много вземания и поради голямото количество пари в брой, натрупани междувременно в публичните каси, а и поради разпореждането на Сената две трети от капитала, използван за лих13

TCHERNIA, A. Remarques sur la crise de 33. – In: Credito e moneta nel mondo romano.
Atti degli Incontri capresi di storia dell´economia antica (Capri, 12–14 ottobre 2000). A cura
di E. lo Cascio. Bari, 2000, p. 131–146, в частност p. 138, изяснява следното: „дори при
падежа на заема много длъжници използват versura, тоест да заемат от другаде за
погасяване на първоначалния си дълг или да подновят заема, като включат в него
неплатените лихви – една съблазнителна практика за заемополучателя и същевременно много изгодна за кредитора“. Относно значението на versura cрв. HUSCHKE,
Ph. E. Über das Recht des nexum und das alte römische Schuldrecht. Leipzig, 1846,
S. 117; BEKKER, E. I. Über die Objekte und die Kraft der Schuldverhältnisse. Geschichtliche Überschau, von der Zeit der Manusinjektion bis in die Gegenwart. – In: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, Vol. 23, 1902, S. 1–30, в
частност S. 28; ROYER, J. P. Le problème des dettes à la fin de la République romaine. –
In: Revue historique de droit, Vol. 45, 1967, p. 191–240, в частност p. 226 ss.; SACCONI,
G. Ricerche sulla delegazione in diritto romano. Milano, 1971, p. 11; WILLE, K. Die Versur.
Eine rechthistorische Abhandlung über die Zinskapitalisierung im alten Rom. Berlin, 1984,
S. 90 ff.; BENÖHR, H. P. Versura. – In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, Vol. 107, 1990, S. 217–248; ANDREAU, J. Quelques remarques sur la uersura. – In: Chevreau, E., Kremer, D. et Laquerrière-Lacroix, A., Eds.
Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert. Paris, 2012, p. 1–11. Относно
практиката вж. ANDREAU, J. Patrimoines, échanges et prêts d’argents: l’économie romaine. Rome, 1997, p. 252; Id., Banque et affaires dans le monde romain. Paris, 2001,
p. 44 s.
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вени заеми, да бъде реинвестиран в недвижими имоти в Италия. В разказа
на Тацит това разпореждане (ad hoc senatus praescripserat, duas quisque
faenoris partis in agris per Italiam conlocaret) е последвано от отсрочката,
предложена от принцепса.
Със сенатското решение се обявява и възстановяването на законодателството от времето на Цезар. Изглежда че това влошава съотношението между инвестициите, свързани с предоставяне на кредити, и тези, направени в недвижимости, така, както е въведено от Цезар. Към момента това съотношение не е изчислявано на базата на целия патримониум на кредиторите, а само с оглед на съществуващите вземания.
Тацит изяснява след това причините за накърняване престижа на
Тиберий: докато кредиторите трябвало да насочат значителни суми за инвестиране

в

недвижими

имоти

(omnem

pecuniam

mercandis

agris

condiderant), длъжниците от друга страна, неможейки да погасят своите
задължения по заемите, трябвало да пристъпят към ликвидация на своето
недвижимо имущество. Така значителното увеличаване на предлагането
(copia vendendi) очевидно води до падането на цената. Тиберий прави опит
да се справи с проблема, като дава на разположение чрез mensae сто милиона сестерции, за да финансира тригодишни безвъзмездни заеми на
длъжници, които са в състояние да предложат гаранции под формата на
недвижими имоти за двойната стойност на сумата, отпусната в заем. Тацит
отбелязва накрая, че в резултат от разпродажбите на имотите на длъжниците преминаването на собствеността в ръцете на кредиторите ги принуждава да пренасочат собствените си ресурси към инвестиции в недвижимо
имущество. Тези сделки не следват повече модалитетите, наложени от сенатусконсулта, понеже, както често се случва, припомня Тацит, приложението на тази уредба е изоставено.
Разказът на Тацит се различава от този на Светоний и в частта, в която първият твърди, че „инжектирането на пари в брой“, предприето от
Тиберий, представлява средство за справяне с катастрофалните последици на сенатусконсулта, на който трябва да бъде приписана икономическата
криза, свързана с недостиг на пари в брой (inopia rei nummariae). За втория
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(magna

difficultas

nummorum) е предшествало и оправдало намесата на Сената14.
Извън разликите в разказа, във всеки случай тази мярка изглежда
отразява напрежението в икономическото равновесие на едно общество,
което е предимно земеделско, за което цените на земята и размерът на
лихвите са взаимно обуславящи се15: инвестирането на пари с цел отпускане на заем представлява всъщност единствената ефикасна алтернатива
на инвестирането в недвижими имоти като възможно предназначение на
капитала, както става ясно и от гледната точка на Плиний Млади
(Ep. 3.19)16.
Идеята, че парите са предназначени за да бъдат ангажирани в покупки тогава когато не са насочени да финансират една кредитна инвестиция, според едно отношение, което законодателството се опитва да регулира като от една страна забранява изключителното презапасяване и от
друга налага пропорция между лихвени кредити и инвестиции в недвижими
имоти, и че поне отчасти политиката на Тиберий следва тази тенденция, се
открива точно в дихотомията, която Прокул възприема от Лабеон, а именно
за nummi, насочени за заеми, и за nummi, насочени към покупки praesidii

14

15

16

DUNCAN-JONES, R. Money and Government in the Roman Empire. Cambridge, 1994,
p. 24 s.
TCHERNIA, A. Remarques sur la crise de 33, cit., p. 133: „Всъщност, ако се приеме че
условията на производството и търсенето не се променят, нивото на приходите от земеделие по отношение на капитала в недвижимости зависи от цената на земята: то е
ниско ако земята е скъпа, и високо – ако не е. Следователно процентът на доходите
от селско стопанство и лихвеният процент не могат да бъдат твърде различни един от
друг, тъй като различните източници на доходи се стремят да ги уравновесят, или, за
да е по-ясно, парите се придвижат към източниците на високи доходи и същевременно ги понижават.“ По темата с особено внимание вж. също така и GILIBERTI, G.
Legatum kalendarii, cit., p. 1 ss.: „не съществува едно радикално разделение между
„бизнесмени“ и „земеделци“: usura е един феномен, който е много разпространен и
често използван в земеделския сектор и е един от най-важните източници на богатство. Това не изисква непременно преместване на ресурсите от селата в градовете с
предназначение за търговия, занаятчийство или за консумация, тъй като самото земеделско производство се оказва естественият адресат на голяма част от наличния
капитал. Вече за Цицерон е ясно, че исканията за кредитни улеснения (tabulae novae),
които се налагат във вреда на отпускащите заемите, произхождат предимно от необходимостта да се получат свежи пари, за да бъдат купени поземлени имоти на много
добра цена. Но това преплитане между нуждите за земеделското производство и наличието на средства за заеми става много тясно през първите два века на Империята,
оказва се ключово за обезценяването на парите и става един от основните фактори
за формирането на цените на земята и на хранителните продукти”.
Plin. Ep. 3.19: sum quidem prope totus in praediis, aliquid tamen fenero.
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causa (които между другото могат да бъдат поставени в същия режим като
движими вещи).
Относно нормативната регулация, въведена от мярката за инвестициите в двете алтернативни форми (заеми и покупки на недвижими имоти),
е известна и позицията на юриста Нерва Баща17. Дион Касий (58.21.4–5)18
ни информира че планът за връщане на законодателството на Цезар е
съпроводен от едно изключително трудно, дори невъзможно изпълнение19,
и не среща почти никакво одобрение, тъй като според него хората са оставени да умрат от глад20. Нерва е притеснен от връщането на законодателството на Цезар (относно заемите?),21 виждайки в това една причина за
крайното недоверие у народа и за икономическия безпорядък.
Ситуацията е отчасти е предсказана вече от Тацит (Ann. 6.26).
Тиберий във версията на Дион Касий се противопоставя на лихварството и финансира безвъзмездни заеми за срок от три години едва след
смъртта на юриста Нерва. Във версията на Тацит обаче, за да бъде включено самоубийството на този юрист в действията на опозицията срещу политиката на Тиберий, не се представя така свързано с икономическия избор, направен от принцепса.
И двете версии все пак се обединяват около факта, че Тиберий не
познава в детайли причините за един такъв краен избор. Дион Касий всъщност изяснява идеологическите мотиви за противопоставянето на връщането на законодателството на Цезар, от което според Нерва са произлезли
„недоверие“ и „безредици“. Това е подкрепено от факта, че юристът отказва да даде един личен отговор на принцепса, който го моли да прекрати
гладния си протест. Аналогично Тацит припомня, че Тиберий се опитва да
17
18

19
20

21

BELLEN, H. Die Krise der italischen Landwirtschaft…, cit., S. 222 ff.
Относно този епизод и неговата правдподобност вж. CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufrutto
romano. Vol. I. Problemi di datazione. Padova, 1977, p. 26 ss.
TCHERNIA, A. Remarques sur la crise de 33, cit., p. 139.
Вж. все пак NÖRR, D. Rechtskritik in der römischen Antike. München, 1974, S. 106, n. 24;
SACCOCCIO, A. Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti, cit., p. 101 ss.
Относно значението на термина у Дион Касий вж. PINNA PARPAGLIA, P. Per
un’interpretazione della lex Cornelia de edictis praetorum del 67 a.C., cit., p. 13 ss., според
когото се възстановява прилагането на т.нар. lex Cornelia de edictis относно законодателството за задълженията, определени в разказа на Дион Касий 36.40.1–2 и в неговата препратка към паричните заеми (συμβόλαια οὐ γάρ πω πάντα τὰ δικαιώματα τὰ περὶ
τὰ συμβόλαια). По този въпрос вж. също Id., Ancora sui mutui feneratizi e sulla lex
Cornelia de edictis. – In: SDHI, Vol. 56, 1990, p. 288–295.
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разбере мотивите за личната враждебност на Нерва и го умолява да престане (adsidere, causas requirere, addere preces), тъй като не може да търпи
един близък до него приятел (proximus amicorum) без причина да се оставя
да умре (nullis moriendi rationibus). Тацит изяснява, че Тиберий не успява да
получи информация за този избор на Нерва aversatus sermonem Nerva
abstinentiam cibi coniunxit. Не е задоволително обяснението, дадено от Тацит – че голям брой хора са наясно с причините за това поведение на
юриста. Всъщност Нерва, констатирайки отблизо състоянието на израждане на res publica, поради гняв и страх от последиците предпочита една достойна смърт, запазвайки своята добра репутация.
След смъртта на Нерва през същата тази година ролята на водач на
неговата правна школа е заета от Прокул, който, подобно на своя предшественик, изглежда споделя противопоставянето срещу тенденцията на уподобяването на pecunia credita на други видове res.
2. Може да се приеме, че точно в тези години между прокулеанците
(Нерва и Прокул) и сабинианците (най-вече Сабин и Касий) се отваря една
пропаст в позициите относно взаимозаменяемостта22 на парите с друг тип
вещи, която се изразява и в противоречия по въпроса за покупкопродажбата (относно необходимостта цената да бъде платена под формата на pecunia numerata)23, или за litis contestatio (за възможността на ответника при липса на клауза за връщане да получи спорната вещ – res litigiosa,
във

форма,

различна

от

паричната

кондемнация

–

summa

condemnationis)24. Не е трудно бъде обяснена в този контекст позицията на
22

23

24

От това поколение е също така и Помпоний L.s. ench. D. 1.2.2.48 от друга страна
описва влошаването на dissensiones сред школите: Et ita Ateio Capitoni Massurius
Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas dissensiones auxerunt.
Gai 3.141; D. 18.1.1.1 (Paul. 33 ad ed.); Par.Th. 3.23.2; I. 3.23.2.
Gai 4.114; SCIALOJA, V. Lezioni di procedura civile romana. Roma, 1894, rist. Roma,
1936, p. 262, оправдава позицията на Прокул по отношение на санкциите, които следват при загубата в определени процеси. SEGRÈ, G. La clausola restitutoria nelle azioni
“de servitutibus” e le formule delle azioni relative alla “servitus oneris ferendi”. – In: BIDR,
Vol. 41, 1933, p. 17–79; Id., Dalla radice pandettistica alla maturità romanistica. – In: Scritti
di diritto romano. A cura di N. Scapini. Torino, 1976, p. 527–най-вече p. 552 ss.; PIETSCH,
H. Chr. Satisfaktion nach der Litis contestatio. – In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte / Romanistische Abteilung / Zeitschriftenband, Vol. 82, 1952, S. 427–438,
особено S. 429, и KASER, M. Restituere als Prozessgegenstand. Die Wirkungen der litis
contestatio auf den Leistungsgegenstand im römischen Recht. 2. Aufl. München, 1968, S.
106 ff., S. 115, разкриват спора по въпроса за datio in solutum. Su Gai 4.114 вж. също
BISCARDI, A. La litis contestatio nell’ordo iudiciorum. Siena, 1953, p. 110 ss. [Id., Lezioni
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Прокул относно парите, и оттук разликата между nummi repositi mutui causa
и тези, които са спестени (най-вероятно заедно с други ценности, на които
според Прокул nummi могат да бъдат уподобени). В едно време, характеризиращо се с inopia rei nummariae (или считана за такава от принцепса),
caritas nummorum, установена по времето на Цезар, не изглежда че единствено Прокул подобно на Нерва, отрича уподобяването на nummi, насочени
към финансирането на парични заеми, на другите движимите вещи, подsul processo antico e classico. Torino, 1968, p. 346 ss.]; BONIFACIO, P. Appunti sulla
natura della “litis contestatio” nel processo formulare. – In: Studi in memoria di Emilio
Albertario. Vol. 1. Milano, 1954, p. 63–104, особено p. 94 s.; BROGGINI, G. D. 12.6.23.3.
Transactio post litem contestatam. – In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, Vol. 86, 1956, p. 356–369, също и в Coniectanea. Studi di diritto
romano. Milano, 1966, p. 287–304, по-специално вж. p. 297 ss.; JAHR, G. Litis
Contestatio. Streitbezeugung und Prozeßbegründung im Legisaktionen- und im Formularverfahren. Köln ; Graz, 1960, S. 145 ff.; AMIRANTE, L. Dubbi e riflessioni in tema di
iusiurandum in iudicio. – In: Studi in onore di Emilio Betti, Vol. 3, Milano, 1962, p. 17–39,
особено p. 26 ss.; MELILLO, G. Modificabilità convenzionale dell'obligatio iudicati. – In:
Studi in onore di Giuseppe Grosso, Vol. 2, Torino, 1968, p. 297–313, особено 303 ss.;
FALCHI, G. L. Le controversie tra sabiniani e proculiani. Milano, 1981, p. 183 ss.;
GIOMARO, A. Cautiones iudiciales e officium iudicis. Milano, 1982, p. 74 s., n. 6, p. 260 s.,
p. 269, n. 52; STOLFI, E. Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio. – In: SDHI, Vol. 68,
1997, p. 1–106, в частност p. 61 s.; FALCONE, G. Appunti sul IV Commentario delle
Istituzioni di Gaio. Torino, 2003, p. 32 s.; CANNATA, C. A. Omnia iudicia absolutoria. – In:
Atti del convegno Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo
antico.
In
memoria
di
Arnaldo
Biscardi,
Siena,
2001,
(www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/attipontignanocannata.pdf) p. 67–69; Id., Bona
fides e strutture processuali. – In: Garofalo L. A cura di… Il ruolo della buona fede oggettiva
nell’esperienza giuridica, storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi
in onore di Alberto Burdese. Vol. 1. Padova, 2003, p. 257–273 ( = Scritti scelti di diritto
romano, Vol. 3. A cura di L. Vacca. Torino, 2014, p. 181–192; SANTORO, R. Omnia iudicia
absolutoria. – In: Atti del convegno Processo civile e processo penale nell’esperienza
giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi. Milano, 2001
(www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/attipontignanosantoro.pdf), p. 259–263, =
Scritti minori, A cura di M. Varvaro. Torino, 2009, p. 631–635; ZUCCOTTI, F. Vivagni III.
Omnia iudicia absolutoria esse. – In: Rivista diritto romano, Vol. 3, 2003, p. 1–64
(http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano03zuccotti.pdf);
SALOMONE, A. Iudicati velut obligatio. – In: Pubblicazioni del Dipartimento di diritto romano
e storia della scienza romanistica dell'Università degli studi di Napoli “Federico II”. Vol. 24.
Satura, 2007, p. 449 ss.; PEPPE, L. Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto
romano. – In: AUPA, Vol. 53, 2009, p. 115–162, особено p. 151 ss.; SANTORO, R. Per la
storia dell’obligatio. Il iudicatum facere oportere nella prospettiva dell’esecuzione
personale. – In: Iuris Antiqui Historia, Vol. 1, 2009, p. 61–124 [= Scritti minori, Vol. 2. A cura
di M. Varvaro. Torino, 2009, p. 655–747]; PELLOSO, C. Il concetto di actio alla luce della
struttura primitiva del vincolo obbligatorio. – In: ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo
di Mario Talamanca. Vol. 1. A cura di L. Garofalo. Padova, 2011, p. 127–332, особено p.
244 ss.; BUZZACCHI, Ch. ‘Omnia iudicia absolutoria’: il fecondo paradosso del processo
civile romano. – In: Garofalo, L. A cura di… Il giudice privato nel processo civile romano.
Omaggio ad Alberto Burdese. Vol. 2. Padova, 2012, p. 3–23; VIARO, S. L’arbitratus de
restituendo nelle formule del processo privato romano. Napoli, 2012, p. 74 ss.; за тенденцията относно паричното остойностяване при т.нар. actiones arbitraraie вж. още Id.,
Note sul ‘iussum de restituendo’ nelle azioni arbitrarie. – In: Garofalo, L. A cura di… Il
giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese. Padova, 2016, p.
67–81, особено p. 78 ss.; в тази връзка вж. обаче и D’ALESSIO, R. Il denaro e le sue
funzioni, cit., p. 71 ss.
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чертавайки обаче разликата между пари, инвестирани в заеми (pecunia,
насочена към кредит) и тези, които са натрупани (pecunia, предназначена
за спестяване). Трудно може да се припише на казуса и обстоятелството,
че Прокул поддържа въпросната разлика, препращайки към обичайната
практика от времето на двете граждански войни някои стари селяни да заделят в ковчежета собствените си пари в един контекст, който припомня
Дион Касий (41.38.2 – ἀπηγόρευσε μηδήνα πλεῖον πεντακισχιλίων καὶ μυρίων
δραχμῶν ἐν ἀργυρίῳ ἢ καὶ χρυσίῳ κεκτῆσθαι) – че Цезар въвежда закон относно допустимия максимален размер спестени пари, за да ограничи презапасяването. Точно този закон вдъхновява Тиберий да уреди мярката на
съотношението на парите, предназначени за инвестиции в недвижими имоти, и тези за заеми.
Повече от ясен е политическият мотив на Нерва в становището на
Прокул за страха от гражданските войни, мотивирайки така противопоставянето на законодателството на Цезар. „Техническата“ разлика, която прави Прокул между nummi, предназначени за спестяване, и тези за инвестиране, е, че концептуалната независимост между движимите вещи (mobilia)
и парите, инвестирани в заеми,е по-скоро последица от тази разлика.
3. Неяснотата за функциите на парите, която предопределя тяхното
уподобяване на движими вещи, доколкото служат като годен предмет на
договори за заем, е разгледана и от Африкан в D. 32.64 (Afr. 6 quaest.). Той
поставя въпрос относно обхвата на един фидеикомис, отнасящ се до недвижими имоти и до движими вещи, които са включени в него, от който обаче са изключени вземанията (kalendarium) и дискутира тяхното връщане
заедно с pecunia numerata посредством instrumenta и други cautiones
debitorum, в целостта на определеното в пари имущество – „касата“
(arca)25:

25

MAROI, F. Il vincolo contrattuale nella tradizione e nel costume popolare. – In: SDHI,
Vol. 15, 1949, p. 100–113, най-вече p. 102; VOCI, P. Diritto ereditario romano. Vol. 2.
Milano, 1963, p. 318, n. 250; ASTOLFI, R. Studi sull’oggetto dei legati in diritto romano. Vol.
1. Padova, 1964, p. 19 ss.; GILIBERTI, G. Legatum kalendarii, cit., p. 54 ss.; BÜRGE, A.
Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens. – In:
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, Vol. 104,
2013, no. 1, S. 497; D’ORS, Á. Las ‘Quaestiones’ de Africano. Roma, 1997, p. 230 ss.;
WACKE, A. Pecunia in arca. Lecce, 2002, p. 34 ss. (вж. още Id., Die Zahlung mit Fremdem
Geld. – In: BIDR, Vol. 79, 1976, S. 49–144, 103 ff.); SPINA, A. Ricerche sulla successione
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Qui filium et nepotem heredem instituerat, certa praedia quaeque in his mortis tempore
sua essent nepoti per fideicommissum dederat excepto kalendario: mortis tempore in ea
arca, in qua instrumenta et cautiones debitorum erant, pecunia numerata inventa est.
plerisque videbatur vix verosimile esse, ut testator de pecunia numerata sensisset. ego
autem illud dignum animadversione existimabam, cum quis kalendarium praestari alicui
voluerit, utrumne nomina dumtaxat debitorum praestari voluisse intellegendus est an
vero etiam pecuniam, si qua ab his exacta, eidem tamen kalendario destinata fuerit. et
magis puto, quemadmodum, si exactae pecuniae et rursus collocatae essent,
permutatio nominum non peremeret vel minueret fideicommissum, ita ipsae quoque
pecuniae, si adhuc kalendario, id est nominibus faciendis destinatae essent, eidem
fideicommisso cedere debeant. quin etiam illud quoque putem defendi posse, ut non
modo a debitoribus exactae pecuniae, sed quacumque de causa redactae, eidem
tamen rationi fuerint destinatae fideicommisso cedant.

Въпреки че според мнението на мнозинството юристи (plerisque
videbatur) завещателят иска да включи и pecunia numerata в целостта на
фидеикомиса, Африкан смята че волята на завещателя (voluntas testantis)
заслужава по-задълбочено изследване, различавайки сред pecuniae
exactae онези, които са насочени към захранването на нови финансови
операции.
Мнението на мнозинството тук съвпада с аргумента на Цицерон
(Top. 3.16) относно важността на поставянето in arca за индивидуализацията на обекта на легата: “multum enim differt, in arcane positum sit argentum an
in tabulis debeatur”. Позицията на Африкан относно “exactae pecuniae et
rursus collocatae […] nominibus faciendis” следва тази на Прокул в 5 epist.
(D. 32.86) относно разграничаването на парите за заеми и тези за натрупване (nummi ad diem exacti a debitoribus, ut aliis nominibus collocarentur). Изключването от фидеикомиса на признатите вземания (excepto kalendario)26,

26

testamentaria nei Responsa di Cervidio Scevola. Milano, 2012, p. 164 ss., и библиографията там.
D’ORS, Á. Las Quaestiones de Africano. Roma, 1997, p. 231, проследявайки една хипотеза с противоречив смисъл, отбелязва „трудността в това, че с думата ‘excepto’ изглежда се изключват от фидеикомиса кредитните документи и парите от ratio. Ето защо Момзен тълкува текста, като заменя ‘excepto’ с ‘cum certo’, което, честно казано, не
ми изглежда приемливо. Като се има предвид, че фидеикомисарят е сънаследник,
може да се мисли за <prae> cepto, но според мен не е необходимо. С израза “excepto
kalendario“ такова изключване на кредитите в полза на внука фидеикомисар е необходимо, тъй като е възможно кредитните документи да са сред другите обекти в касата
на завещателя и поради тяхното значение във всеки случай е задължително да се
споменат като включени в наследството. Разбирайки “excepto kalendario” в този смисъл на изключване на кредитните документи от наследството в полза на сънаследника фидеикомисар, текстът не представлява особена трудност и тълкуването, което
дава Африкан на термина “kalendarium”, уточнявайки това на неговия учител, изглежда най-разумното, защото отчита икономическото единство на кредитната ratio. Би
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на които са уподобени парите, предназначени за финансиране на нови заеми, довежда до премахването от легата също и на pecunia numerata, запазена за същата цел. И според Африкан в крайна сметка икономическата
функция на pecuniae е важна за тяхното включване или изключване от
сделката mortis causa, така както, в светлината на становищата на Прокул и
Целз, предназначението им за заем (mutuum) не допуска включването им
сред движимите вещи – mobilia, които се намират в имота – praedia, даден
в легат, за разлика от pecuniae, които са обособени и натрупани като спестявания27.
Подобно на Африкан, и Помпоний в 2 ad Sab., D. 32.44 възпроизвежда същото решение, което Целз приписва на Прокул относно изключването
на pecuniae quae faenerandi causa ibi erunt от понятието за движими вещи:
si fundus legatus sit cum his quae ibi erunt, quae ad tempus ibi sunt non videntur
legata: et ideo pecuniae, quae faenerandi causa ibi fuerunt, non sunt legatae.
Обаче става въпрос, както става ясно от самия Африкан, за една определена позиция, с която не всички са съгласни.
Интересно е да проследим противоположните на мнозинството мнения. Позицията на Прокул, възприета от Целз, Помпоний и Африкан, заслужава да бъде противопоставена на тази на Сцевола в 3 resp., който в
D. 31.88.pr. уподобява точно определения кредит на това, което трябва да
бъде платено:
Lucius Titius testamento ita cavit: «si quid cuique liberorum meorum dedi aut donavi aut
in usum concessi aut sibi adquisiit aut ei ab aliquo datum aut relictum est, id sibi
praecipiat sumat habeat». filii nomine kalendarium fecerat. postea sententia dicta est et
placuit id, quod sub nomine ipsius filii in kalendario remanserat, ei deberi, non etiam id,
quod exactum in rationes suas pater convertisset. quaero, si id, quod exegisset pater ex
nominibus filii ante testamentum factum, iterum post testamentum factum in nomen filii
convertisset, an ad filium secundum sententiam pertineret. respondi id, quod ex eadem
causa exactum in eandem causam redisset, deberi.

27

било непоследователно да се изключат вземанията по кредити от сумата, събрана от
кредити, когато тези пари са предназначени за нови кредити“.
FREZZA, P. Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell’alto medioevo e negli
scritti di giuristi romani. – In: SDHI, Vol. 42, 1976, p. 197–245, особено p. 212 = In: Scritti
III, A cura di F. Amarelli, E. Germino. Roma, 2000, p. 255–303, 270, се противопоставя на
интерпретацията, направена от Африкан на думата kalendarium с „тази, която Целз
възприема от Прокул, своя учител, във връзка с едно използване на думата peculium,
все още жива в народния език, която е използвана със същото значение от Мециан,
цитиран от Улпиан: D. 32.79.1 (Cels. 19 dig.); D. 36.1.17.pr. (Ulp. 4 fideic.)“.
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Разглежда се казус, в който един завещател е признал на nomine filii
някои вземания28 и е разпоредил всеки един от синовете да задържи окончателно това, което е придобил в живота си на различно основание. По казуса е произнесено решение – sententia29, което предписва изплащането на
кредитите на бащата на сина, в чието сметководство те са водени, тъй като
те не са били още събрани кам момента на смъртта на бащата и не са били
внесени в неговото сметководство. Разгледан е следователно въпросът за
съдбата на установените кредити на бащата преди съставянето на завещанието, но внесени впоследствие в сметководството на сина.
Още веднъж се поставя въпросът за икономическата функция на
вещите, потвърждавайки възможността те (в този случай pecuniae) да са
свързани с бъдещето. Така се разпознава една съществена приемственост
в обекта на завещанието между pecuniae creditae и pecuniae exactae.
Сцевола не се затруднява да включи в legatum kalendarii също и вземанията, които са събрани преди завещанието и осчетоводени от сина след съставянето на завещанието. Това означава че за него не е важна времевата
ликвидност на вземането – дори и след съставянето на завещанието – което се дължи на една и съща отчетност. Сцевола определено разпознава
във фрагмента съществена идентичност, едно онтологично постоянство
между pecunia credita (и дадена чрез легат) – тоест тази, която е събрана, и
тази, която е реинвестирана30.
28

29

30

Правилно отбелязва SPINA, A. Ricerche sulla successione testamentaria, cit., p. 157, че
плусквамперфектът fecerat „посочва най-вероятно една операция, осъществена преди
съставянето на завещанието“.
LIGIOS, M. A. ‘Ademptio peculii’ e revoca implicita del legato: riflessioni su D. 34.4.31.3. –
In: Index: quaderni camerti di studi romanistici, international survey of roman law, Vol. 34,
2006, p. 501–550, 549, n. 164, интерпретира термина sententia като мнение на юриста
(дори и в смисъла на et placuit id) WANKERL, V. ‘Appello ad principem’. Urteilsstile und
Urteilstechnik in kaiserliche Berufungsentscheidungen (Augustus bis Caracalla). München,
2009, S. 185, n. 923.
Сцевола (16 dig., D. 32.34.1) разглежда казуса, , в който баща дава на син, който е
наследник за една част от наследствената маса, правото на избор за някои вземания,
включени в сметководството. Той има правото да управлява бащиното имущество и
увеличава предмета на своята част във вреда на другите наследници. На този опит
на сина да промени обекта на легата (допълвайки го) Сцевола противопоставя като
съществени елементи, които трябва да бъдат включени в завещанието, наличието на
вземанията в момента на съставяне на завещанието и тяхната актуалност в момента
на откриването на наследството. Разликата в управлението на сина от обичайните
действия на бащата (contra veterem consuetudinem patris) прекъсва техния континюитет (novos debitores amplarum pecuniarum fecit et in priores, quos pater exiguarum
fortunarum habebat) и му пречи да проследи вида на вземането, което още веднъж
трябва да бъде признато от функционална гледна точка (като управление на кредита).
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Аналогично юристът от времето на Марк Аврелий31 потвърждава
включването на calendarium в целостта на един legatum за ususfructus omnium
bonorum:
D. 33.2.37 (Scaev. 33 dig.) Uxori meae usum fructum lego bonorum meorum, usque
dum filia mea annos impleat octodecim»: quaesitum est, an praediorum tam rusticorum
quam urbanorum et mancipiorum et supellectilis itemque calendarii usus fructus ad
uxorem pertineat. respondit secundum ea quae proponerentur omnium pertinere.

При един легат за плодоползване, оставен на съпругата и имащ за
предмет цялото имущество на наследодателя, възниква въпрос дали легатът, освен за движимите, недвижимите вещи и робите, се отнася и до вземанията. Сцевола, отговаряйки утвърдително на питането, не счита за необходимо да направи някакво уточнение.
Същото становище е изразено и в D. 33.7.27.3 (Scaev. 6 dig.), където
се пита относно включването на instrumenta calendarii и на nummi в целостта на един легат per praeceptionem, направен в полза на освобожденец за
два недвижими имота и движимите вещи към тях. Тъй като става въпрос за
вино, предназначено за продаване (и отчасти продадено и платено), а също така се намират и instrumenta calendarii и nummi, Сцевола включва в
легата и тези вещи32:
Liberto, quem heredem in parte rescripsit, fundum per praeceptionem dedit in haec
verba: «Pamphile liberte, praecipito tibique habeto fundum meum Titianum et agellum
Sempronianum cum instrumento et his, quae in eodem erunt cum moriar, familiaque,
quae in eo fundo moratur, exceptis quos manumisero». quaesitum est, cum testator in
eo fundo aliquantum vini in doliis habuerit, quod vivus totum vendiderat et partem
tertiam pretii pro eo acceperat, an vinum in doliis remanens ad libertum ex causa
praeceptionis pertineat. respondit verbis quae proponerentur contineri, nisi manifeste
contrariam voluntatem coheredes approbant. in eo fundo instrumenta calendarii et
nummos reliquit. responsum est de nummis quoque, ut supra responsum.

31
32

Вж. WACKE, A. Pecunia in arca, cit., p. 36; SPINA, A. Ricerche sulla successione
testamentaria, cit., p. 278.
Става въпрос за Квинт Цервидий Сцевола.
ARNÒ, C. L’alienazione della cosa legata. Torino, 1939, p. 18, цитира откъса на Сцевола
като един пример за приемане на доктрината, въведена от Муций: „не е необходимо
да имаш око на рис, за да откриеш, че при даването на своя отговор Цервидий е знаел за отговора на Муций относно хипотезата, в която е разпоредено: aurum quod
paratum erit (Pomponio, 9 ad Quintum Mucium, D. 34.2.34.2)…“. По темата виж също така и GILIBERTI, G. Legatum kalendarii, cit., p. 68, който счита че отговорът на Сцевола
не е убедителен и е в противоречие с D. 33.2.32.3, защото продуктите, предназначени
за продажба, и вече получените суми са за Сцевола и за другите класически юристи
изключени от легата за имота заедно с вещите “ibi fuerunt cum moriar”. Очевидно в израза “nisi […] approbant” анонимният преписвач на Дигестите на Сцевола или самите
компилатори са елиминирали едно “non” преди “contineri”, преобръщайки напълно
смисъла на отговора за случая с виното или пък за kalendarium.
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Както лесно може да бъде забелязано, Сцевола не прави разлика
между предназначението на nummi (получените от продажбата на виното и
насочените към kalendarium), за да определи обекта на легата, а включва
там заедно с движимите вещи, които се намират в двата имота, също и паричните суми – instrumenta kalendarii и nummi.
Освен това казусът, представен от Прокул и Целз, може да бъде
сравнен с D. 33.2.32.2 (Scaev. 15 dig.)33, който се отнася до хипотеза, в която един завещател прави в полза на своята съпруга легат за плодоползване на някои недвижими имоти и за всичко, което се намира в тях, с изключение на argentum:
Uxori usum fructum domuum et omnium rerum, quae in his domibus erant, excepto
argento legaverat, item usum fructum fundorum et salinarum: quaesitum est, an lanae
cuiusque coloris mercis causa paratae, item purpurae, quae in domibus erat, usus
fructus ei deberetur. Respondit excepto argento et his, quae mercis causa comparata
sunt, ceterorum omnium usum fructum legatariam habere.

Очевидна е близостта на въпросната хипотеза с тази, съдържаща се
в D. 33.2.37, където юристът от времето на Марк Аврелий задава въпрос
също относно обхвата на един легат за плодоползване, оставен на съпругата от завещателя за всичките му вещи. В този откъс обаче се пита дали в
легата влизат онези стоки, които имат изцяло търговско предназначение.
Сцевола изключва заедно с argentum и тях – mercis causa comparata – те са
представени със своята цена и са приравнени на argentum.
Видяхме как в Scaev. 6 dig., D. 33.7.27.3 не се изваждат от един легат
за движими вещи – mobilia, нито вещите mercis causa parata (очевидно вече
продадено вино), нито парите (instrumenta calendarii и nummi), нито (за разлика от учението на Прокул и Целз) тези, които са ангажирани във финансови операции – kalendarium, ако липсва специфична индикация в този
смисъл – например exceptio argenti. Отбелязва се, че както в D. 31.88.pr.
(Scaev. 3 resp.), юристът от времето на Марк Аврелий приравнява напълно
pecunia credita на парите в брой. В този случай (D. 33.2.32.2) обаче изключването на argentum налага на Сцевола да изследва предназначението на
някои вещи за продажба, за да върне също така и вълната (lanae), и пурпу33

ORIO, C. Lasciti di “usus fructus” in funzione di rendita. – In: Index: quaderni camerti di studi
romanistici, international survey of roman law, Vol. 9, 1980, p. 230–243; PIETRINI, S.
Deducto usu fructu. Una nuova ipotesi sull’origine dell’usufrutto. Milano, 2008, p. 8 ss.
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ра, които са предназначени за пазара (purpurae mercis causa paratae). Това
е в пълно съответствие с виждането, което самият той следва в 6 dig. (D.
33.7.27.3) – в този случай Сцевола не само е включил продаденото вино
(което попада сред стоките mercis causa), но също така и nummi, и то без
някакво последващо уточнение, за разлика от мнението на Африкан34. В
този текст (D. 33.2.32.2, Scaev. 15 dig.) Сцевола е трябвало да изключи от
завещателното разпореждане вещите, предназначени за продажба (тоест
lanae, purpurae mercis causa paratae), доколкото завещателят е изключил
argentum от легата, следователно е изключена и цената, получена при
продажбите, и вещите, които ще се превърнат в такова.
Ако можем да възприемем argentum като пари (pecunia)35, решението
не би изглеждало противоположно на гледната точка, следвана от Прокул и
Целз в D. 32.79.1, които включват nummi в легата за движими вещи –
mobilia – не толкова заради техните вътрешни характеристики (и следова-

34

35

Една разлика, произлизаща от предназначението на nummi, изглежда ирелевантна
във виждането на Сцевола с цел постигане на свобода на завещанието в D. 40.7.40.5
(Scaev. 24 dig.): Item quaero, an eorum quoque nomine ratio haberi debeat, quod neque a
conductoribus praediorum neque a vilicis pensiones exegerit et insuper etiam promutuum
eis dederit. respondit supra responsum est.
Не се колебае за това TOZZI, G. Economisti greci e romani. Le singolari intuizioni di una
scienza moderna nel mondo classico. Milano, 1961, p. 183. Различно е виждането на
NITSCH, C. “Exceptio firmat regulam”. Un contributo sul ragionamento giuridico. – In: Fides
Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna. Vol. 6. Napoli, 2008, p. 3787–3827, особено p. 3811; Id., La regola e l’eccezione. Su defettibilità, ambiguità e vaghezza delle norme
giuridiche. – In: Brighi, R. e Zullo, S. A cura di... Filosofia del diritto e nuove tecnologie.
Prospettive di ricerca tra teoria e pratica. Ariccia, 2015, p. 341–360. Трябва със сигурност
да се изясни настойчивостта на римската юриспруденция, с която терминът
“argentum” се отнася по-скоро към метала “sive infectum sive factum”, отколкото към
парите. Той обаче изглежда се споменава само три пъти (за който два пъти е казано
“signatum”): D. 34.2.27.4 (Ulp. 44 ad Sab.), D. 47.2.19.3 (Ulp. 40 ad Sab.) и D. 45.1.140.1
(Paul. 3 ad Ner.). В конкретния казус логиката на оприличаването на lanae, на purpurae
и на другите движими вещи с argentum е във връзка с предназначението им за търговия и оставя малко вероятна в D. 33.2.32.2 една интерпретация на термина “argentum”
в смисъл, различен от парите. Не се противопоставя сериозно на подобен прочит на
източниците един прочут фрагмент на Улпиан от Книга 44 ad Sabinum, намиращ се в
D. 34.2.27.1: An cui argentum omne legatum est, ei nummi quoque legati esse videantur,
quaeritur. Et ego puto non contineri: non facile enim quisquam argenti numero nummos
computat. Item argento facto legato puto, nisi evidenter contra sensisse testatorem
appareat, nummos non contineri. Откъсът не описва regula, а съдържа мнение на юриспруденцията, въведено от юриста с едно “puto”, което е в противоречие с известни колебания или спорове (quaeritur) в противоположния смисъл. Улпиан целѝ да изясни
същественото значение не само на термина “argentum”, а на легата “omne argentum”,
или на всяка вещ в тази материя: според него поради многозначността на израза е
необходимо да се уточни, че терминът не включва парите, освен ако (като се има
предвид Юстиниановата версия на откъса) evidenter contra sensisse testatorem
appareat. По въпроса вж. по-разпространеното мнение с прилежащата библиография
у D’ALESSIO, R. Il denaro e le sue funzioni, cit., p. 138 ss.
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телно не заради тяхното парично съдържание), а по-скоро заради тяхното
предназначение за търговия. Както всъщност според Прокул и Целз nummi
трябва да бъдат включени сред движимите вещи (mobilia) когато са оставени за съхранение, така според Сцевола lanae и purpurae са относими към
категорията на argentum, ако са mercis causa paratae. Това означава, че ако
Прокул и Целз смятат че трябва да се включат в легата за mobilia спестените пари – nummi praesidii causa (за да бъдат използвани при нужда), то за
Сцевола вещите с търговско предназначение (res vendendae) са идентични
на argentum. В крайна сметка се оказва, че има една обща логика между
фрагмента на Целз и откъса на Сцевола, която и тук е в подкрепа на актуалността на функционалното предназначение на вещите, така че те могат
да бъдат причислени към argentum (според Сцевола), както парите влизат
сред движимите вещи, когато са предназначени за харчене (според Прокул
и Целз).
Това, което обаче отличава решението на Прокул и Целз, е последващата функционална разлика, запазена за самите nummi – ако те са
предназначени за парични заеми, не биха могли да бъдат приравнени на
движими вещи – mobilia, тоест в този случай nummi са нещо различно от
движимите вещи. Това е идея, която очевидно не е споделяна от Сцевола,
който различава argentum (и следователно mercis causa parata) от mobilia
само доколкото това изрично е изключено в завещанието – “excepto
argento”.
4. Така може да се разбере становището на Африкан (споделяно
също и от Помпоний в 2 ad Sab., D. 32.4436), който възприема същото решение, приписвано на Целз и Прокул (D. 32.79.1), и обявено от самия Прокул, макар и във връзка с мнението на Лабеон в D. 32.86) – че парите,
предназначени за заеми (pecuniae quae faenerandi causa), следва да се изключат от понятието за движими вещи (si fundus legatus sit cum his quae ibi
erunt, quae ad tempus ibi sunt non videntur legata: et ideo pecuniae, quae
faenerandi causa ibi fuerunt, non sunt legatae). В тях се възпроизвежда разликата между nummi repositi, ut mutui darentur, и тези praesidii causa repositi
(D. 32.79.1, Cels. 9 dig.).
36

Вж. обаче BÜRGE, A. Fiktion und Wirklichkeitр, cit., S. 497.
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Доктрината на Прокул, все още не твърде популярна по времето на
Африкан, изглежда все пак ясно обособена по времето на Паул, който успява да я потвърди без колебания в 13 resp. D. 32.92.1:
His verbis domibus legatis: «fidei heredum meorum committo, uti sinant eum habere
domus meas, in quibus habito, nullo omnino excepto cum omni instrumento et repositis
omnibus» non videri testatorem de pecunia numerata aut instrumentis debitorum
sensisse.

Паул в крайна сметка споделя идеята на Прокул, че легатът относно
всички вещи, които се намират в имота (omnia, quae in fundo sunt), дори и
да включва парите, не се разширява до това, което произлиза от изпълнението на едно вземане и е предназначено за друг заем37. Такова разбиране
изглежда в съответствие с тенденцията към приемане на тази идея, въплътена в термините, посочени от самия Паул във връзка въпроса за покупкопродажбата. Тази тема открива поле за развитие на едно много позадълбочено изследване, на което ще се върна отново по-късно.

37

Вж. VOCI, P. Diritto ereditario romano, Vol. 2, cit. 275. Принципът е потвърден също така
и от Папиниан и Улпиан в D. 33.7.12.45 (Ulp. 20 ad Sab.): Papinianus quoque libro
septimo responsorum uxori, cui vir omnia, quae in domo erant, ab herede filia praestari
voluit, cautiones debitorum emptionesque servorum non videri legatas respondit, nisi, inquit,
ex alia parte et de servis eum cogitasse apparuerit, scilicet ut eorum servorum ei legasse
videatur emptiones, quos et ipsos voluit ad eam pertinere.
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„PECUNIA“, „MONILІA“ И „MOBILIA“
КАТО ПРЕДМЕТИ В СЪКРОВИЩЕТО (НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Мария Белен Малаве Осуна
Университет в Малага, Испания

Резюме: Статията изследва възможните предмети, които се включват в
съкровището, уребата на този правен институт в Древния Рим и възможността за откриване на елементи от тази уредба в сравнение с чл. 351 на
Испанския граждански кодекс във връзка с причисляването на научните
открития и произведенията на изкуството към съкровищата.

Ключови думи: pecunia; monilia; mobilia; thesaurus; научни открития, произведения на изкуството; Испански граждански кодекс.



Статията под заглавие “Pecunia, monilia y mobilia”, como objeto del tesoro” е
публикувана в сборника El derecho de familia y los derechos reales en la romanística
española (1940–2000). Universidad de Huelva, 2001, ISBN 84-95089-65-3, p. 449–460, и е
предоставена за превод и публикуване на български език в списанието с изричното
съгласие на авторката.
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“PECUNIA”, “MONILIA” AND “MOBILIA”
AS А OBJECTS IN THE TREASURE
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Maria Belén Malavé Osuna, PhD
University of Malaga, Spain

Abstract: The article reviews the possible objects included in the treasure, the
regulation of this legal institute in ancient Rome, and the possibility of application
of Roman Law in comparison with Art. 351 of the Spanish Civil Code in relation
to the attribution of scientific discoveries and art production to the treasures.

Keywords: pecunia; monilia; mobilia; thesaurus; scientific discoveries; art production; Spanish Civil Code.
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Моето изследване е върху възможните предмети, съставляващи
съкровището. Парите (pecunia), скъпоценностите и накитите (monilia) и
изобщо всеки движим предмет с висока стойност (mobilia) съставляват –
наред с други елементи – правно-техническото понятие за съкровище.
Относителното единодушие в доктрината по този въпрос ми позволява да разгледам темата от един малко изследван ъгъл. Това ме връща
към дебатите за пределите на pecunia, monilia и mobília. Питам се възможно ли е да впишем в римското понятие за съкровище значимите научни открития или произведенията на изкуството, както гласи третият параграф в
чл. 351 на Испанския граждански кодекс. Казано с други думи, съставлявали ли са съкровище в правно-техническия смисъл на думата подобни открития? Ако да, какъв би бил нормативният режим, приложим за тяхното
придобиване?
В това изследване имам цел да дам един сравнително задоволителен отговор на подобни въпроси като сравня съответните разпоредби в
римското право с разпоредбите в Испанския граждански кодекс и в специалното законодателство. Ще започна с анализ на римските правни и литературни източници, разглеждани от този ъгъл, и ще продължа с испанското
право. Трябва обаче да предупредя, че изследването на римските текстове
ме наведе на определени догадки, които смятам за основателни, но от които трудно може да се направи окончателен достоверен извод. Затова тези
страници трябва да се приемат най-вече като едно подробно размишление.
И така, нека видим текстовете, в които се дефинират предметите,
които съставляват съкровището.
1. РИМСКО ПРАВО
А) D. 41.1.31.1 (Paul. 31 ad еd.)
Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuitus non extat memoria, ut iam
dominum non habeat, sic enim. fit eius, qui invenerit, quod non alterius sit; alioquin si
quis aliquid vel lucri causa, vel metus, vel custodiae condiderit sub terra, non est
thesaurus; cuius etiam furtum fit.
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Б) CTh. 10.18.2:
IMPPP.

GR(ATI)ANUS,

VAL(ENTINI)ANUS

ET

THEOD(OSIUS)

AAA.

AD

POPULUM URB(IS)

Quisquis thesauros et condita ab ignotis dominis tempore
vetustiore monilia quolibet casu reppererit, […]
CONSTANTINOPOLITANAE.

В) C. 10.15.1:
Nam in suís quidem locis unicuique, dummodo sine sceleritatís ac puniendis sacrificiis
aut alia qualibet arte legibus odiosa, thesaurum (id est condita ab ignotis dominis
tempore vetustiore mobilia) quaerere et invento uti liberan tribuimus facultatem,

Преди всичко източниците проявяват известна променливост по отношение на вещите, които съставляват съкровището. За Паул това са парите, за Грациан, Валентиниан и Теодосий са парите и накитите, а за Лъв и
Зенон съкровище е всяка движима вещ с изключителна стойност1. Това
обстоятелство е отбелязано от всички автори и е сочено като показател за
историческото развитие на предмета на съкровището. Pecunia е найстарото, същинско съкровище; monilia характеризира понятието за съкровище на един по-късен етап, а mobilia ги измества и двете, като ги глобализира2.
Да се спрем за момент на pecunia. Паул свежда предмета на съкровището единствено до парите, но въпреки неоспоримите му доводи, обикновено на практика се смята, че то включва всички ценни предмети. Няма
съмнение че юриспруденцията е придала на pecunia едно много по-широко
значение от това на пари в брой3. Струва ми се обаче, че като ни предлага
1

2

3

Имплицитно виждаме това в наблюденията, формулирани от BUCKLAND, W. W. The
Main institutions of Roman Private Law. Cambridge, 1931, p. 138, и GUARINO, A. Diritto
Privato Romano. Napoli, 1957, p. 371.
Тази хипотеза e лансирана от BONFANTE, P. La vera data di un testo di Calpurnio Siculo
e il concetto romano del tesoro. – In: Mélanges Paul Fréderic Girard. Études de droit romain
dédiées à M. P. F. Girard à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre
1912). 2 vols. Vol. 1. Paris, 1912, p. 139 s.; Id., Corso di diritto romano. Vol. 2. La proprietà.
Roma, 1926, 2. ed. Milano, 1966, p. 129 s. Други автори от различни епохи твърдят, че
римляните са смятали за съкровище всяка ценна движима вещ. Напр. MAYNZ, C.
Curso de Derecho Romano. Trad. esp. de Pou y Ordinas. 2 vols. Barcelona, 1887, Vol. 1,
p. 759; CUQ, E. Les institutions juridiques des Romains envisagées dans leurs rapports
avec l'état social et avec les progrès de la jurisprudence. Paris, 1902, p. 242; PACCHIONI,
G. Manuale di Diritto Romano. Trad. esp. de Martín y Reverte. Valladolid, 1942, p. 365;
VOCI, P. Modi di acquisto della proprietà. Milano, 1952, p. 24; IGLESIAS, J. Derecho
Romano, instituciones de Derecho Privado. Barcelona, 1972, p. 266.
D. 50.16.5. pr. (Paul. 2 ad. De.): “Reí” appellatio latior est quam pecunicie quia etiarn ea,
quae extra computationern patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea
referatur, quae in patrimonio sunt; D. 50.16.178.pr. (Clip. 49 ad. Sab.): “Pecuniae” verbum
non solum numeratam pecuniam complectitur, verum ornem omnino pecuniam, hoc est
omnia corpora nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget.
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понятието „съкровище“, юристът е имал предвид по-скоро строгия смисъл
на думата4 поради няколко причини, които ще изложа по-долу.
Преди всичко трябва да кажа, че някои класически текстове за съкровището говорят за парите като негов материален предмет; напр.
D. 6.1.67 (Scaev. 1 Resp.)5 и D. 48.13.5.3 (Marcian. 14 inst.)6, чиято интерпретация сякаш изключва юристите да са давали парите само като пример.
После споменатата конституция на Грациан, Валентиниан и Теодосий, съдържаща се в CTh. 10.18.2 и публикувана през 380 г., също потвърждава в определена степен рестриктивния смисъл, за който говорех, като
приравнява monilia към thesaurus. Да си припомним този текст: Quisquís
thesauros et condita ab ignotis dominis tempore vetustiore montilia [...]. Действително, ако тълкуваме дословно този текст, заключаваме че императорите
са искали да разширят обхвата на правния режим за придобиването на
съкровището като включат в него и накитите7, и макар това разширение на
практика да се е било извършило вече, разширението на предмета се разбира само на основата на едно концептуално ограничение, съществувало
преди това, според мен – само до парите.
Като имаме предвид горните аргументи, лесно може да отречем
възможността римляните да са смятали за съкровище значимите научни
открития и произведенията на изкуството, тъй като всичко, което не е пари
или накити, би останало извън тесните граници, които очертах като хипотеза8. И тук биха свършили нашите догадки, ако през 474 г. императорите не

4

5

6

7

8

В същия смисъл, но не толкова експлицитно, вж. BUSACCA, C. Tesoro. Diritto
romano. – In: Enciclopedia del diritto (ED), Vol. 44. 1992, p. 387 s.
A tutore pupilli domum mercatus ad eius refectionem fabrum induxit: is pecuniam invenit:
quaeritur ad quem pertineat. respondi, si non thensauri fuerunt, sea pecunia forte perdita vel
per errorern ab eo ad quem pertinebat non ablata, nihilo minus eius eam esse, cuius fuerat.
Non fit locus religiosus, ubi thensaurus invenitur nam etsi in monumento inventus fuerit, non
quasi religiosus tollitur; quod enim sepelire quis prohibetur, id religiosurn facere non potest;
cut; ad pecunia sepeliri non potest, ui et mandatis Principalibus cavetur.
BONFANTE, P. Corso di diritto romano, cit. p. 128, “[...] la frase stessa [като има предвид
тази, за която говорим] non é messa come definizione del tesoro, ina collocata accanto al
tesoro, per significare oggetti che subiscono íl regolamento stesso del tesoro”. В същия
смисъл вж. BUSACCA, C. Tesoro. Diritto romano, cit. p. 388, който твърди че, въпреки
приравняването на реда за придобиване на monilia към реда за съкровищата, “appare
mantenuta una netta diferenziazione concettuale tra thesaurus y monilla”.
Отново BONFANTE, P. La vera data..., cit., p. 139 s., подсказва че редом с истинското
съкровище, съставено от pecunia condita, в периода на упадък се появява другата
форма на съкровище, съставено от monilia condita, представляващо наследство от
една изчезнала култура, поради което може да се приравни към съвременните
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бяха публикували известната конституция, съдържаща се в CJ. 10.15 1, която очертава окончателно профила на предмета на съкровището:
“thesaurum (id est condita ab ignotis dominis tempore vetustiore mobilía) [...]. По
смисъла на тази конституция всяка ценна движима вещ (включително, разбира се, парите и накитите), скрита от минали времена от неизвестен собственик, е съкровище. Затова в светлината на този текст трябва неизбежно
да приемем споменатата възможност. По принцип, римляните също биха
считали за съкровище научните открития или произведенията на изкуството или науката.
Да спра дотук има едно неудобство – то е не само това, че изследването ми би било повърхностно и би довело до едно доста опростено заключение, но и обстоятелството, че са твърде оскъдни текстовете, на които
да се опра. Доколкото знам, има само един пасаж в една литературна
творба, която разказва за намирането на предмети, които биха могли да
бъдат окачествени като интересни за науката или за изкуството, който
текст ще разгледаме накратко. Преди това обаче ще направя още една
крачка напред.
Тъй като да изложа последователните промени, които са претърпели
текстовете по отношение на конкретизирането на предмета на съкровището, не би допринесло особено за изясняването на нещата, по-добре да определя сега дали в pecunia, monilia и mobilia има някакъв общ идентификационен елемент, от който да може да заключим че въпреки промените има
една стройна и неоспорима доктрина за съкровището. Между другото романистите приемат, без да спорят, две квалифициращи черти, присъщи на
тези предмети. Това са движимостта и стойността на вещите, които представляват съкровище.
археологически находки. Добавя с една малко неясна фраза, че този вид съкровища
били редки в Древността. Не знам дали има предвид само класическата епоха на
римското право или всички негови исторически етапи, в който случай би си
противоречил. По този въпрос ROTONDI, I ritrovamenti archeologici e il regime
dell'acquisto del tesoro. – In: Scritti giuridici, Vol. 3, 1922, p. 358, твърди, че сме
свидетели на известна държавна намеса при откриването на художествени и
археологически предмети, за да определи тяхното естество, като например стени или
сгради, поради което според мен се стеснява кръгът вещи, които са от интерес за
изкуството и науката и може да се смятат за истинско съкровище, тъй като найвпечатляващите археологически находки биха били изключени с норма от това
понятие – имам предвид откриването на древни сгради, чиито основи все още са
стъпили здраво в земята, или стени, които поради доброто си състояние може да
послужат за основа или опора на нови градежи.
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1) Движима вещ
Този елемент, утвърден изрично само в конституцията на Лъв и
Зенон (thesaurum id est [...] mobilia), но за който може да направим заключение по пътя на логиката от останалите текстове, дефиниращи предмета на
съкровището, е изтъкван безрезервно от авторите при изследването на
института на съкровището. Като имаме предвид, че в римското право критерият за преносимост е определял разликата между движимости и недвижимости, може да предположим, че се изключват недвижимите по природа
находки като сгради или стени9. Следователно намалява кръгът от неща,
които са интересни за науката и изкуството и може да се смятат за истинско съкровище, тъй като най-впечатляващите археологически открития биха
били изключени по дефиниция от това понятие10. Имам предвид откриването на древни сгради, чиито основни структури все още са здраво стъпили
в земята, или добре запазени стени, използвани повторно за основи или
опори на нови градежи11.
Остава обаче да видим какъв е бил статутът в римското право на археологическите находки – движими вещи. За да изясним този въпрос трябва да навлезем в пространния и хлъзгав терен на стойността на намерените вещи, защото в крайна сметка от по-голямата или по-малката стойност,
отдавана от римската култура на подобни находки, може да открием тенденцията и практическият подход.

9

10

11

За недвижимостите по предназначение в съвременните законодателства, вж.
ROTONDI, I ritrovamenti archeologici…, cit., p. 354, и MONTÉS PENADÉS, V. L.
Comentarios al Código Civil. 5.1. Madrid, 1980, p. 186.
Както ще видим по-нататък, испанското законодателство с изричната разпоредба на
чл. 44.1, вр. 40.1 на Закон 16/1985 от 25 юни за испанското културно наследство
изключва от правния ред за съкровищата както движимите, така и недвижимите,
представляващи археологически интерес.
Относно тълкуванието на израза „материални предмети и останки [...]“, вж. ALVAREZ
ALVAREZ, J. L. Estudios sobre el patrimonio histórico español y la Ley de 25-6-8 5. Madrid,
1989, p. 783.
Като имаме предвид, че пожарите и срутването на сгради са били ендемично явление
в римската култура и че обичайността им е многократно удостоверена, може да
предположим че такива находки са били правени навсякъде и не са били смятани за
съкровища. По-скоро са попадали в широко разпространената политика да се
реставрират рухнали, но възстановими сгради. Вж. ROTONDI, I. I ritrovamenti
archeologici…, cit., p. 358, n. 1, и JUSO, R. Monumento. – In: Novissimo Digesto Italiano
(NNDI), Vol. 10, 1980, p. 894, посочват ясното разграничение между известните
съображения за градска естетика, вдъхновили някои римски нормативни актове, и
археологическия интерес.
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2) Ценна движима вещ
За разлика от предходния елемент, ценността сякаш не е утвърдена
изрично в източниците или, най-малкото, дава повод за съмнение. Обаче
въпреки доктриналните спорове относно значението ѝ, стойността се очертава като присъща на материалния предмет от съкровището.
Като цяло понятието стойност ни отвежда неизбежно към въпроса за
нейното измерване, а количественото ѝ измерение зависи от субективни
критерии. Склонни сме да я обективизираме като кажем че става дума за
стойност, която поражда противоположни интереси по отношение на откритите вещи. Уместно е да се запитаме били ли са изключително ценни за
римляните всички открити археологически находки или предмети на изкуството. Веднага може да отговорим – съвсем не. Да не забравяме че преклонението и възхищението, което изпитваме днес пред всичко дошло до
нас от изчезнали култури, няма аналог в други исторически епохи. Поне
така мисля аз. Затова и полагам усилия, може би не много успешни, да докажа с това изследване, че за римляните съкровището винаги е имало
строго парична стойност. Затова Паул говори само за пари; Грациан, Валентиан и Теодосий говорят за скъпоценности или накити, а Лъв и Зенон
вмъкват в своята конституция един термин12, който позволява да бъдат
включени в него и pecunia, и monilia13, но който същевременно е толкова
ограничен, че изключва всяка вещ, която не прилича на едното или на другото.Така че според мен римляните са възприемали като съкровище всяка
движима вещ, сравнима по своята стойност с парите или скъпоценностите14, като например кюлчета сребро или злато, предмети с инкрустирани

12

13

14

Mobilia. Горе-долу по това време Касиодор, министър на Теодорих Велики, настоява
за употребата на думата pecunia при определянето на предмета на съкровището:
Variae, 6.8.6: Proximos defunctorum nobis legaliter anteponis: quia in hoc casu principis
persona post omnes est: sed hinc optamos non adquírere, dummodu sint qui relicta
debeant possidere: depositiva quoque pecuniae, quae longa vetustate competentes
dominos amisserut, inquisitione tua nostri applicantur aerariis, ut qui sua cunctos patimur
possidere, aliena nohis debeant libenter oferre, sine damno si quidem inventa perdit, qui
propria non amittit.
BONFANTE, P. La vera data..., cit., p. 139: [...] Il mobilia, e stato, sia pure, sostituito non
senza intenzione; ma non per eliminare il concetto del pregio, bensi per riunire in una stessa
definizione il thesaurus, cine la pecunia, e i monilla.
Такова е изглежда имплицитното мнение на MUCIUS SCAEVOLA, Quintus.. Codigo
civil. Comentado y concordado extensamente y totalmente revisado y puesto al día. Tomo
VI, arts. 333-383. 5. ed. Madrid, 1949, p. 505, когато, коментирайки израза „пари, накити
или други скъпоценни предмети“, тълкува последните две думи в смисъл на
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скъпоценни камъни, предназначени за украса в къщи и храмове, или покъщнината на заможните семейства, но много рядко глинени или гипсови
амфори, които, възпроизвеждайки на дръжките си бюста на някой император или божество, са можели да дадат сведения за обичаите и начина на
живот през друга епоха и дори на други култури 15.
Като обобщение бих казала, макар и само като догадка, че найценният вид (specie) съкровище в наши дни – археологическите находки, не
са били забелязвани от римляните, а вероятно и от други народи от Древността, поне в обхвата, който виждаме днес. Обаче свидетелствата на Тит
Ливий и Плиний оборват тази хипотеза. Да ги разгледаме.
Както Ливий в Ab Urbe condita, 40.29, така и Плиний в Naturalis
Historia, 13.84, разказват с известни незначителни вариации любопитния
казус на една находка. В годината, когато се основава колонията в
Gravisca, – 181 г. пр.н.е., били открити две каменни ракли, съдържащи надписи за тяхното съдържание. Изглежда едната от тях съдържала тленните
останки на Нума Помпилий, а другата – неговите книги. Когато собственикът на имота отворил раклите, не намерил нищо в онази, която се предполагало, че съдържа тленните останки на царя, но книгите били там. Били
преброени четиринадесет много добре съхранени книги, седем от които
били за правата на понтифиците, а останалите – за Питагоровата философска доктрина. Тъй като вече били прочетени от всеки, който пожелаел
това, претор Квинт Петилий ги поискал от собственика, давайки си сметка
за вредните поуки, които според него те съдържали. Съобщил за намерението си да ги унищожи, като оставил на собственика правото да подаде
жалба до трибуните, които в крайна сметка препратили делото в Сената.
След известни дебати Сенатът наредил да бъдат изгорени, като предложил на собственика някакво обезщетение, което той не приел.

15

скъпоценен материал, като предлага и примери – златни или сребърни пръчки,
накити, свещени бокали, оброчни корони, реликвариуми или миниатюри.
BONFANTE, P. La vera data..., cit., p. 140, смята, че от гледна точка на обикновената
данъчна практика само съкровищата “ingenti” и “aurei” са истински съкровища, и като
доказателство за това стъпва на някои текстове – напр. Филострат, Vita soph. 2.1.3
(Атек, баща на софиста Херод, предлага на Нерва значително съкровище, намерено в
дома му в Атина); Лампридий, Vit Alex. 46.2 (Thesauros reppertos bis, qui reppererant,
donavit et, si multi essent, addidit bis eos, in suis habebat offictis), и CTh. 10.18.2, в
частност абзаца относно metalli qualitas или reperti modus.
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Преди всичко трябва да кажа, че според днешния испански кодекс
тази находка би попаднала в категорията „интересни за изкуството и науката“ (този израз включва не само археологическите, но и палеонтологическите, етнографските, научните или техническите находки)16. Откритието е
направено в една далечна историческа епоха. Може само да правим догадки относно правния режим, валиден по онова време за съкровищата. Ако
екстраполираме заключенията си върху други, по-напреднали фази на
римското право, това не би отразило истинската действителност, затова
моят съвет е да приемем нещата предпазливо.
Като имаме предвид тези обстоятелства, описаното събитие разкрива някои данни, които си струва да разгледаме.
Преди всичко, правото на собственика върху книгите не се оспорва в
нито един момент. Това може да заключим от няколко обстоятелства –
например той ги взема за себе си и толкоз. Едва след като се разпространява съдържанието им преторът ги иска, за да ги прочете: primo ab amicis,
qui in re praesenti fuerunt, libri lecti. mox pluribus legentibus quum vulgarentur,
Q. Petillius praetor urbanus, studiosus lendi eos libros. a L. Petillio sumpsit. Освен това магистратът прави изрична reserva за жалбата, която може да подаде собственикът, за да бъде признато качеството му на притежател: seso
eos libros in ignem coniecturum esse: priusquain id faceret, se ei permittere uti,
si quod seu ius seu auxilium, se habere ad eo librosrepetendos existimaret,
experiretur […]. Накрая Сенатът решава да обезщети собственика със сума,
преценена като адекватна както от претора, така и от мнозинството на трибуните на плебса17: libros primo quoque tempore in comítio cremandos esse:
pretium pro libris, quantum O. Petillio praetori maiorique partс tribunorum plebis
videretur, domino esse solvendum. id scriba non accepit.
Като оставим настрана правното основание за придобиването на
съкровището, което няма да обсъждам тук18, по всичко личи, че приложимо
16
17

18

Вж. чл. 1.2 от Закон 16/1985 за испанското историческо наследство (Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español).
По въпроса за експроприирането в споменатия текст вж. SCIALOJA, V. Teoria della
proprietà nel diritto romano. Vol. 1. Lezioni. Spoleto, 1933, p. 320 s., и RODRÍGUEZ
LÓPEZ, R. Las obligaciones indemnizatorias en el Derecho Público Romano. Almería,
1996, p. 211.
Придобиването на собствеността върху съкровището става чрез присъединяване
MAYNZ, C. Curso de Derecho Romano, cit. p. 759; KARLOWA, Römische
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за всякакви находки е общото законодателство, независимо от вида и качеството на намереното – поне по онова време. Да не забравяме, че намерените предмети отговарят към момента на откриването им на изискванията, изразени по-късно в различни източници като присъщи на едно съкровище. При тези обстоятелства текстът не оставя съмнение, че вероятно е
съществувала нормативна уредба ad hoc, приложима за този вид съкровище, и че въпросът в крайна сметка е решен като въпрос от публично естество.
Ако се задълбочим в проучването на причините за това бяло поле в
законодателството по онова време, несъмнено ще констатираме, че в Рим
публичните власти не са водели държавна политика за закрила на археологическите или художествените открития, или поне не в степента, която
познаваме днес, тъй като законодателството в тази материя е разработено
и развито едва в съвременната епоха19.
Изложените факти водят до извода че представата за съкровище на
римляните е включвала и интересните за изкуствата или науката предмети,
но липсата на специална уредба по този въпрос е поставяла откритията в
полето на общия правен режим, който познаваме20.
2. ГРАЖДАНСКИЯТ КОДЕКС
НА ИСПАНИЯ
Испанският граждански кодекс урежда института „съкровище“ в два
текста:

19

20

Rechtsgeschichte. 2. Leipzig, 1901, p. 439; SCIALOJA, V. Teoria della proprietà nel diritto
romano, Vol. 2, cit., p. 50; BONFANTE, P. Corso di diritto romano, cit., p. 132; KÜBLER, B.
“Thesaurus”. – In: Pauli-Wissowa Realenzyklopadie der klassischen Altertumswissenschaft,
6 A. 1936, 9; LAURIA, M. Dal possessore del tesoro all'inventor (D. 41,2,3,3). – In: Labeo,
Vol. 1, 1955, p. 23; AZARA, A. Tesoro. – In: NNDI, Vol. 19, 1957, p. 237, и DAUVILLIER, J.
Le parabole du trésor et les droits orientaux. – In: RIDA, Vol. 4, 1957, p. 109.
Вж. n. 11 в този труд. За законодателните прецеденти в тази материя вж. също
VIDARI, S. P. Tesoro (Diritto Intermedio). – In: Enciclopedia del diritto, Vol. 44, 1992,
p. 394. Изглежда Великият херцог на Тоскана е пионер в защитата на находките.
Имам предвид правния ред на Хадриан, включен в 1.2.1.39, и описан от Спартиан,
Vita Adriani, 18.6. С вариации за фискалното право някои императорски разпоредби го
възприемат в основни линии. Една от тях е на Марк Аврелий и Луций Вер, както
научаваме от D. 49.14.3.10–11 (Callistratus 3 de jure fisci) и споменатите вече
CTh. 10.18.2 и C. 10.15.1. По-радикална промяна, но с незначително отражение, е
настъпила през 315 г. чрез публикуваната от Константин и включена в CTh. 10.18.1
конституция.
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Чл. 351. Скритото съкровище принадлежи на собственика на земята, където е
намерено. Когато съкровището е открито на чужда или на държавна собственост,
при това случайно, половината се полага на открилия го. Ако откритите предмети
са интереси за науката или изкуството, държавата може да ги придобие на справедлива цена, която се разпределя съгласно декларираното.
Чл. 352. По смисъла на този закон съкровище са положените на скрито и неизвестно място пари, скъпоценности или други скъпоценни предмети, чийто законен собственик е неизвестен.

Макар да е логично първо да се даде дефиниция на института и след
това да се определи правният режим, на който той подлежи, законодателят
действа в обратен ред – в чл. 351 определя приложимия режим, а в следващия член – правно-техническото понятие.
Като оставим настрана това чисто формално обстоятелство, и двете
разпоредби21 са последователни за испанската законодателна традиция,
тъй като възпроизвеждат уредбата за съкровищата, въведена не само в
Partidas 3.28.4522, но и в Novísima Recopilación, 10.12.323, която, както знаем, се коренѝ в римското право и е негова рецепция. Достатъчен е един
21

22

23

Както и най-непосредственият законодателен прецедент – чл. 1.4 на Закона от 9 май
1835 г.: „Половината от съкровището, т.е. от накитите, парите и всички други ценни
вещи, неизвестни или скрити, които бъдат намерени на земи, принадлежащи на
държавата, се полага на открилия го, като при разпределението на намерените в
частна собственост се прилагат разпоредбите на Закон 45, титул XXVIII, Партида 3“.
P. 3.28.45: Cuyo deue ser el thesoro que omе falla en la su heredad, o en la agena.
Thesoros fallan los ornes alas vegadas en sus casas, e en sus heredades por auentura, o
buscando los. E porque podria acaecer dubda cuyo deue ser dezimos que si el thesoro es
tal que ningund orne non pueda saber quien lo y metio, nin cuyo es, gana el señorio dello: e
que deue ser todo de aquel que lo falla en su casa, o en su heredad. Fueras ende si lo
fallasse por encantamiento. Ca estonce todo deue ser del Rey. Mas si por auentura lo
ouiesse y alguno escondido, e pudiesse prouar, o aueriguar que es suyo: estonce non
ganarla el señorío dello el que lo fallasse en su heredad. E si acaeciesse que alguno lo
fallasse en casa, o en heredamiento ageno labrando y, o en otra manera qualquier, si lo
fallasse por auentura non lo buscando el asabáendas: estonce deue ser la meatad suyo, e
la otra meatad del señor de la casa, o de la heredad do lo fallo: mas si lo fallasse buscando
lo el estudiosamente, e non por acaescimiento de ventura: estonce deue ser todo del señor
dela heredad, e non ha enello el que lo assi falla ninguna cosa. Esso mismo dezimos que
seria, si el thesoro fues.se fallado en casa, o en. heredamiento que per tenesciesse al Rey,
oalcomun de algund concejo.
Novísima Recopilación, 10.22.3: Ordenamos y mandamos, que qualquiera que supiere ú
oyere decir, que en la ciudad, villa o lugar donde morare, о en su término hobiere tesoro o
otros bienes algunos, o otras cosas que pertenezcan a Nos, que nos lo vengan á hacer
saber luego por ante Escribano público á la Justicia que hobiere jurisdicción en aquel lugar;
y el que lo hiciera así saber, si fuere hallado,: que fue así verdad lo que hizo hacer saber,
que haya por galardón la quarta parte de lo que así hiciera saber; y mandarnos que la
justicia del lugar 6 término donde esto acaeciere, que luego que tial cosca le fuera hecha
saber en qualquiera manera, que de su oficio sepan la verdad del hecho, o por pesquisa, y
por cuantas partes pudieren: y todo lo que sobre tal cosa hallaren en tal hecho, que lo
envien ante NOS cerrado; y sellado y signado de Escribano público, porque Nos veamos y
mandemos sobre ello la que nuestra merced fuere, y hallamos por Derecho; y si así no
hicieren, […].
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prima facies на текста на чл. 352, за да видим паралела между предмета –
съкровище, в римското право, и предмета – съкровище, в испанското право. Pecunia и mobilia са материалният елемент, характеризиращ института.
Ако си послужим с един глобализиращ израз, сравним с mobilia, виждаме
че, за разлика от римското право, в нашия Граждански кодекс изискването
за „цена“ или стойност на намерените предмети е определено: „[…] или
други скъпоценни предмети“24.
От друга страна, приложимият правен режим за този институт, описан в чл. 351, е обобщена и актуализирана версия на римската конституция
на Хадриан. Казвам „актуализирана“ поради референцията, която съдържа,
за интересните за изкуствата или науката съкровища.
Между впрочем, едно дословно тълкуване на чл. 44.1 in fine на Закона 16/1985 от 25 юни за испанското историческо наследство, подсказва, че
владението им е извън сферата на частните лица. Да видим този текст:
Обществени блага са всички предмети и материални останки, притежаващи стойност, присъща на испанското историческо наследство, открити случайно при изкопни работи, преместване на почви или други строителни дейности.Откривателят
трябва да съобщи своето откритие на компетентната администрация в срок от
тридесет дни и незабавно, когато става дума за случайни открития. Към тези
предмети не се прилага в никакъв случай разпоредбата на чл. 351 на Гражданския
кодекс.25

Според този текст, бидейки благата публични, не се признава право
на частна собственост върху тях. Потвърждава го чл. 44.3 на същия закон:
Откривателят и собственикът на мястото, където е намерен предметът, имат право на обезщетение в размер на половината от направената съгласно закона оценка, което се разпределя между тях поравно. Ако са двама или повече откривателите или собствениците, размерът на обезщетението се запазва.

24

25

Обратно – изискването намереното да е старинно е избегнато в Испанския
граждански кодекс. Това подчертава MONTÉS PENADÉS, V. L. Comentarios al Código
Civil, cit., p. 187.
Според MANRESA y NAVARRO, J. M. Comentarios al Código civil español. Tomo 3. 8. ed.
1976, p. 228, тя не се прилага и в случаите, попадащи под разпоредбите на Закона от
7 юли 2011 г. и Правилника от 1 март 1912 г., тъй като споменатите норми говорели за
антики, като под такива се разбирали произведения на изкуството и промишлени
изделия от праисторически времена, Древността, Средновековието и до
управлението на Карлос I. Именно този закон и регламентът са законодателните
прецеденти на действащия Закон за историческото наследство, както посочва
ALVAREZ ALVAREZ, J. L. Estudios sobre el patrimonio histórico español, cit., p. 784 s.
Нещо повече – изчисляването на паричната награда съгласно чл. 44.3 на този закон
следва реда, предвиден във все още действащите членове 10 и 11.
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Съгласно този закон, ако не се постигне съгласие за цена за изкупуване, а само обикновена награда в пари, трябва имплицитно да смятаме за
отменен последният параграф на чл. 351 на Гражданския кодекс26, който
дава на държавата преферентно право на покупка на справедлива цена, и
се прилага особената експроприационна процедура, описана в чл. 76–84 на
Закона за принудителното отчуждаване от 1954 г.
Така или иначе, едно предварително предупреждение от този род не
е пречка, стига да се конфигурира като изключение от правния режим за
съкровището, като от системна гледна точка е препоръчително да се пренесе параграф трети от чл. 351 в чл. 352 и да се промени редакцията му,
като се заличи упоменаването на преферентно право на държавата и регламентирането му се препрати към специалното законодателство. Всичко
това има за цел да се запази нормата. Ако искаме да сме последователни,
от чл. 352 трябва да се изключи упоменаването на такива предмети. Самият Закон за историческото наследство (чл. 41.3 и 44.1) прави възможно това предложение27.
Предвид изложеното мога да направя две заключения:
(1) Римското законодателство признава като норма възможността да
се считат за съкровище в техническия смисъл на думата парите и скъпоценностите, но също така и предметите, представляващи научна или художествена стойност (предвид широкото значение на термина mobilia, но по
всичко личи, че не е съществувала уредба cid hoc за придобиването им.
(2) Обратно – след приемането на Закона за испанското историческо
наследство нашето законодателство не признава качеството съкровище на
представляващите интерес за науката или изкуствата предмети, тъй като
определя откриването им като „случайна находка“ и те подлежат на специална регламентация.
26

27

Вж. MOREU, RGLJ. 1985, p. 923 ss., и PANTALEON PRIETO, A. F. Comentario...
Ministerio de Justicia, 1. 1993, p. 985.
Чл. 41.1 дефинира какво се разбира под археологически разкопки, а чл. 41.2 ни
предлага едно различно понятие – археологически проучвания. Накрая параграф
трети на същия член определя: „Смятат се за случайни находки откритията на
материални предмети и следи/останки, които притежават стойността, присъща на
испанското историческо наследство и са направени случайно или вследствие на друг
вид преместване на земя, събаряне или каквито и да било строителни дейности.“
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UT BONUM PARES PECUS.
ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА RES
MANCIPI СПОРЕД СВЕДЕНИЯТА У ВАРОН
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Салваторе Антонио Кристалди
Университет „Коре“ в Енна, Италия
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1. УВОД
Изследването на някои откъси от Плавт, проведено в предишен мой
труд1, показва че по времето на родения в Сарсина Варон, ако от една
страна съществува задължение за продавача да извърши mancipatio на res
mancipi, то от друга страна вече е започнал процесът, който по-късно довежда до окончателното преодоляване в практиката на необходимостта от
този транслативен акт на dominium ex iure Quiritium и до достатъчното, за
да се счете за изпълнено задължението на продавача да прехвърли на купувача една собственост от различен тип: тоест до едно положение, което
се оказва свързано с осъществяването на простото предаване на вещта –
traditio.
Според мен допълнително свидетелство за този процес, който е насочен към практическото изоставяне на mancipatio като акт на изпълнение
при продажбата на res mancipi, ни се дава в по-късен етап от съчинението
De re rustica на Варон2. Това е творба, която, макар и да не е създадена от
юрист3 „по професия“4, без съмнение е ценна „и в някои аспекти незамени-

1

2

3

CRISTALDI, S. A. Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto. – In: Index,
Vol. 39, 2011, p. 491 ss.
Както е известно, творбата е написана през 37 г. пр.Хр., когато жителят на Риети е
вече на 80 навършени години, както ни казва самият автор в посвещението на първата книга: Annus enim octogesimus admonet me ut sarcinas conligam, antequam proficiscar
e vita. По въпроса вж. BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione della proprietà
romana (“Res mancipi” e “res nec mancipi”). – In: Scritti giuridici varii. Proprietà e servitù.
Vol. 2. Torino, 1918, 113, и, по-точно: SCHANZ, M. und HOSIUS, C. Geschichte der
römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. 4. Aufl. Vol. 1.
München, 1959, S. 573; ORMANNI, A. voce Varrone Marco Terenzio. – In: NNDI, Vol. 20,
1975, p. 556; RIPOSATI, B. M. Terenzio Varrone: l’uomo e lo scrittore. – In: Atti del
Congresso Internazionale di studi Varroniani. Vol. 1. Rieti, 1976, p. 85; BIANCO, G. Riflessi
della crisi agricola italica nel De re rustica di Varrone, ibid., p. 305. Вж. също и CANNATA,
C. A. Qualche considerazione sui primordi della compravendita romana. – In: seminarios
complutenses de derecho romano. Revista internacional de derecho romano y tradición romanística, Vol. 22, 2009, p. 27, n. 39. Въпреки някои затруднения (вж. LABRUNA, L.
Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell’«emptio» consensuale. – In: Labeo,
Vol. 14, 1968, p. 37 s.), изключително полезни са произведенията на Варон за изучаването на правото по онези времена. Фундаментални са резултатите от детайлните
проучвания, проведени в тази връзка от CENDERELLI, A. Varroniana. Istituti e
terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone. Milano, 1973 [вж. и рецензията
на LABRUNA, L. – Iura, Vol. 24, 1973, p. 345 ss.]; ID., Interesse delle opere di Varrone
come fonte di notizie per lo studio storico del diritto romano. – In: Atti del Congresso
Internazionale di Studi Varroniani. Vol. 2. Rieti, 1974, p. 321 ss.
Дълги дебати се водят относно възможността за това дали на Варон може да се даде
квалификацията юрист, защото Сан Джироламо (Hier., Vir. ill. 54) му приписва петнадесет книги de iure civili [всъщност, въпреки че в литературата често се прави позоваване на Глава 54 от творбата, трябва да се отбележи, че тя не съдържа списъка с
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ма“5, за целите на възстановяването на римското републиканско право6,
като се има предвид, че ученият7 несъмнено е ценител на „правните казу-

4
5
6

произведения на Варон, който вместо това е наличен – както самият автор пише – в
предишна epistula, изпратена от жителя на Риети на Паула (et quia indicem aperum
eius in voluminibus epistolarum, quas ad Paulam scripsimus. In quadam epistola contra
Varronis opera conferens posui, nunc omitto: illud de immortali [...]), и към която се препраща в тази глава. Писмото, което е частично загубено, е открито отново през 1848 г.
Относно момента и условията, при които е открито, вж. DELLA CORTE, F. Varrone.
Il terzo gran lume romano, Genova, 1954, 259 ss.]. Тези петнадесет книги de iure civili,
както твърди SCHIAVONE, A. Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Roma, 1987,
p. 211, n. 129, „вероятно събуждат особен интерес, поне сред учените, ако не и точно
сред юристите, поне до епохата на Помпоний.“. Варон е смятан за юрист от: SANIO, F.
D. Varroniana in den Schriften der Römischen Juristen: Vornehmlich an dem Enchiridion
des Pomponius Nachzuweisen Versucht. Leipzig, 1867; STELLA MARANCA, F. Varrone
giureconsulto. – In: Annali del Seminario giuridico-economico dell'Università di Bari, Vol. 13,
1934, p. 167 ss.; ORMANNI, A. voce Varrone Marco Terenzio, cit., p. 556 ss. За противоположното мнение вж. BONFANTE, P. Sui libri iuris civilis di Marco Terenzio Varrone. – In:
Rendiconti. Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettere. Serie 2, Vol. 42, 1909, p. 318
ss. [= in Di un testo di Pietro Diacono relativo ai “libri iuris civilis” di M. Terenzio Varrone. –
In: BIDR, Vol. 20, 1908, p. 253]; CONRAT, M. Istitutiones civiles des Varro bei Petrus
Diaconus. – In: ZSS, Vol. 30, 1909, S. 412; CENDERELLI, A. Varroniana…, cit., p. 162 ss.;
ID., Interesse delle opere di Varrone, cit., p. 321 ss.; ID., Varrone giureconsulto? (riflessioni
sulla figura del giureconsulto romano). – In: Atti del Seminario romanistico gardesano, 19–
21 maggio 1976, suppl. 3. Milano, 1976, p. 33 ss.; CANNATA, C. A. Qualche
considerazione, cit., p. 30, n. 49. Във връзка с юридическите творби на Варон вж.
KRÜGER, P. Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts. 2 Aufl. München, 1912, S. 86; SCHANZ, M. und HOSIUS, C. Geschichte der Römischen Literatur...,
cit., S. 568 f.
Например BONFANTE, P. Sui libri iuris civilis di Marco Terenzio Varrone, cit., p. 321.
CENDERELLI, A. Interesse delle opere di Varrone, cit., p. 322.
В тази насока трябва да се припомни, че „трактатчето“ на Варон винаги е в центъра на
дебатите относно най-съществените римскоправни проблеми – свързаните с облигационните и вещните права. В тази връзка, само за да дам пример, ще посоча че към
неговото произведение директно прибягва онази част от доктрината, която изследва
проблема за раждането и развитието на категорията на res mancipi (сред другите вж.
BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione, cit., p. 109 ss.; GALLO, F. Studi sulla
distinzione fra res mancipi e res nec mancipi. Torino, 1958, p. 185 ss.) и по-конкретно тази, която се занимава с въпроса за момента, в който животните collo dorsove попадат
в категорията на res mancipi (сред другите вж. BAVIERA, G. Nota alla dottrina delle res
mancipi e nec mancipi. – In: ID., Scritti giuridici. Vol. I. Palermo, 1909, p. 77 ss.; NICOSIA,
G. Animalia quae collo dorsove domantur. – In: Iura, Vol. 18, 1967, p. 45 ss.). Към този
въпрос се насочват например тези, които са изучавали и изучават вековния проблем
за нуждата или не от плащане на цената като необходимост за прехвърлянето на
собствеността при покупко-продажбата. Сред другите вж. PRINGSHEIM, F. Eigentumsübergang beim Kauf. – In: ZSS, Vol. 63, 1930, S. 337 ff.; ARCHI, G. G. Il trasferimento della
proprietà nella compravendita romana. Padova, 1934, p. 103; ROMANO, S. Nuovi studi sul
trasferimento della proprietà e il pagamento del prezzo nella compravendita romana.
Padova, 1937, p. 93; LONGO, C. Passaggio della proprietà e pagamento del prezzo nella
vendita romana. – In: BIDR, Vol. 45, 1938, p. 23 ss.; MEYLAN, Ph. Le paiement du prix et le
transfert de la propriété da la chose vendue en droit romain classique. – In: Studi in onore di
Pietro Bonfante. Vol. 1. Milano, 1930, p. 462; ID., Varron et les conditions du transfert de la
propriété dans la vente romaine. – In: Scritti in onore di Contardo Ferrin: pubblicati in
occasione della sua beatificazione. Vol. 4. Milano, 1949, p. 195 ss.; MARRONE, M. A
proposito del passaggio della proprietà e del pagamento del prezzo. – In: Vendita e
trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del congresso
internazionale, Pisa-Viareggio-Lucca, 17–21 aprile 1990. Vol. 2. Milano, 1991, p. 489, n. 17
(= in AUPA, Vol. 42, 1992, p. 188, n. 17), или и тези, които се занимават с произхода и
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си“8 и „вижда правото, така да се каже, отвън, тоест като човек, който, като
се сблъсква с нормите, се учи да разбира приложението, обхвата и важността им, дори без да се задълбочава в духа и функциите им“9.
Накратко, „правната рамка, която се появява от съжденията на
Варон, нерядко е рамката на живото, актуално право, което точно отговаря
на традиционната, ежедневната практика“10. Тоест, това е действащото
право на тези селяни, към които се обръща жителят на Риети 11, за да ги
научи на най-елементарните, но крайно необходимите правила на правото,
с които те трябва да си служат при осъществяване на своята специфична
дейност.

7

8

9

10

11

динамиката на гаранцията при евикция (за това вж. GIRARD, P. F. Mélanges de droit
romain. Vol. 2. Droit privé et procédure. Paris, 1923, Capp. I e II; CALONGE, A. Eviccion.
Historia del concepto y análisis de su contenido en el Derecho romano clásico. Salamanca,
1968, p. 18, 25, 27 ss.; MEYLAN, Ph. La stipulation habere licere. – In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review, Vol. 38, 1970, no.
1, p. 71 ss.), и тези, които като нас тук – възнамеряваме да очертаем и дефинираме
контурите на съдържанието на задължението на продавача при специфичния профил
на прехвърлянето на вида право върху вещта.
Не трябва да се забравя, че Варон води интензивен обществен живот, като преминава през почти всички етапи на cursus honorum. По въпроса вж. SCHANZ, M. und
HOSIUS, C. Geschichte der Römischen Literatur..., cit., S. 555; CICHORIUS, C. Römische
Studien. 2. Aufl. Stuttgart, 1961, S. 201 ff.; ORMANNI, A. voce Varrone Marco Terenzio, cit.,
p. 554; и още: DELLA CORTE, F. Varrone. Il terzo gran lume romano, cit., passim;
CENDERELLI, A. Varroniana, cit., p. 5, n. 3; LABRUNA, L. Varrone giureconsulto? Rec. di
A. Cenderelli. Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone
[Milano 1973]. – In: Iura, Vol. 24, 1973, p. 345 ss., по-специално p. 351; B. RIPOSATI, B.
M. Terenzio Varrone, cit., p. 62 ss.
CENDERELLI, A. Varroniana, cit., p. 163. По-точно ученият е познавач на сакралното и
публичното право (Cic. Phil. 2.105; Cic. Acad. 1.9). По въпроса вж. и ORMANNI, A. voce
Varrone Marco Terenzio, cit., p. 556 ss.
CENDERELLI, A. Varroniana, cit., p. 168. Поради тази причина „парадоксално“ изглежда, както подчертава още CENDERELLI, A. In Interesse delle opere di Varrone, cit., p.
322), „Може би самият произход на правните сведения, произлизащи от Варон – от
учен, който не прави от правото предмет на самостоятелно научно изследване, далеч
не намалява интереса, а го увеличава. Това, което Варон ни дава в своите творби, е
рамката на живото право, на правото, от което има нужда, и което се прилага конкретно в обществото на неговото време, отвъд всяко самоцелно догматично развитие...“.
CENDERELLI, A. Varroniana, cit., p. 168. Неприемливи са съмненията и резервите,
макар и авторитетни, изразени от по-старата доктрина при анализа на текстовете на
Варон. Вж. BAVIERA, G. Nota alla dottrina, cit., p. 84 ss.; ARANGIO RUIZ, V. La
compravendita in diritto romano. 2. ed. Napoli, 1954, p. 183, според когото: „Трябва, обаче, да предупредя, че не трябва да се придава голямо значение на тези постановки, в
които авторът просто възнамерява да дава съвети на земеделците, и в които твърде
много са думите, които трябва да бъдат считани или като интерполирани, или променени като грешни, или интерпретирани по различен начин от нормалния, ако целта е
именно постигане на последователен резултат.“
Варон, роден в Рим, е наречен Reatinus поради някои негови недвижими имоти в
Reate. Вж. CANNATA, C. A. Qualche considerazione, cit., p. 28, n. 41. Срв., освен това,
ORMANNI, A. voce Varrone Marco Terenzio, cit., p. 554.
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2. ПРИДОБИВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТ СПОРЕД ВАРОН
(DE RE RUST. 2.1.15 И 2.10.4)
Първото свидетелство, което трябва да изследваме, достига до нас
от втората книга на De re rustica, където Варон се занимава обширно със
scientia pecoris parandi ac pascendi12: за науката – тоест, която засяга начина, по който трябва да се отглежда добитъкът и да се осъществява неговото развъждане.
Според жителя на Риети, тя е разделена на девет части, поделени
на три триади (De re rust. 2.1.12: Ea partes habet novem discretas ter ternas).
Първата триада се отнася до дребния добитък (una de minoribus
pecudibus) и включва три вида (genera tria) животни: овце, кози и свине.
Втората се отнася до едрия рогат добитък (de pecore maiore) и тя
също включва три вида животни (in quo sunt item ad tres species natura
discreti): волове, магарета и коне.
Третата се отнася до животни, pecuaria quae non parantur, ut ex iis
capiatur fructus, sed propter eam aut ex ea sunt

13

и се състои от мулета, ку-

чета и роби пастири14.
По отношение на всяка от тези девет части се изискват най-малко
девет понятия от общ характер, от които четири са partes in pecore parando,
четири са partes in pascendo и едно, което е общо (2.1.12). По-конкретно,
при овцете in pecore parando Варон най-напред ни информира, че трябва
да се знае (scire oportet): (1) qua aetate unam quamque pecudem parare
habereque expediat (2.1.13); (2) какви са основните характеристики на добитъка – 2.1.14); (3) каква е породата – 2.1.14); след което се посочва quarta
pars, която е особено интересна за целите на настоящото изследване:

12
13

14

De re rust. 2.1.11.
“Eam” и “ea” се отнасят към “scientia pecoris parandi ac pascendi, ut fructus quam possint
maximi capiantur”, спомената в предишния § 11.
Както може да се види, робите тук са обединени с животните. На други места авторът
разглежда робите като говорещ инструмент (De re rust. 1.17. 1: Nunc dicam, agri quibus
rebus colantur. Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum,
sine quibus rebus colere non possunt; alii in tres partes, instrumenti genus vocale et
semivocale et mutum, vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in
quo sunt plaustra). За фигурата на роба при Варон вж. сред другите STOLFI, E. Studi
sui libri ad edictum di Pomponio. Vol. 1. Napoli, 2002, p. 399, n. 32 (както и библиографията там); CASCIONE, C. Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive
sistematiche. Napoli, 2003, p. 265, n. 160 (където има допълнителна библиографска
справка).
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Varr., De re rust., 2.1.15: Quarta pars est de iure in parando, quem ad modum quamque
pecudem emi oporteat civili iure. Quod enim alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est
aliquid intercedere, neque in omnibus satis est stipulatio aut solutio nummorum ad
mutationem domini. In emptione alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore,
alias neutrum15.

Във връзка с познанията, които трябва да имаме ut bonum pares
pecus, тази quarta pars се отнася до правните норми, които трябва да се
прилагат при тази ситуация (de iure in parando): по-точно тя засяга начина,
по който всяко животно трябва да бъде закупено съгласно ius civile (quem
ad modum quamque pecudem emi oporteat civili iure).
Заключението, че изразът emi oporteat прави препратка не към, както
изглежда на пръв поглед, договора за покупко-продажба, а в общи линии
към придобиването на правото на собственост, може да бъде направено от
проследяването на фрагмента, чиято изяснителна стойност по отношение
на това, което е казано по-горе, е ясно изразена от съюза enim.
И в този откъс се препраща към придобиването на собственост: quod
enim alterius fuit, id ut fiat meum, necesse est aliquid intercedere, neque in
omnibus satis est stipulatio aut solutio nummorum ad mutationem domini; тоест
се твърди, че за да стане мое това, което принадлежи на друг, е необходимо aliquid (necesse est alquid intercedere), тъй като за промяна на собстве-

15

За откъса (често изследван във връзка с въпроса за необходимостта или не на плащане на цената с цел прехвърляне на собствеността), вж. сред другите MEYLAN, Ph.
Le paiement du prix, cit., p. 472, 475; ID., Varron et les conditions, cit., p. 177; ID., La conception classique de la vente et le fragment D. 12.4.16. – In: RIDA, Vol. 1, 1948, p. 137; ID.,
Le rôle de la bona fides dans le passage de la vente au comptant a la vente consensuelle a
Rome. – In: Aequitas und bona fides. Festgabe zum 70. Geburtstag von A. Simonius. Basel,
1955, S. 248 ff.; ID., Pourquoi le vendeur romain n’est pas tenu de transférer la propriété de
la chose. – In: Festschrift für Otto Riese aus anlass seines siebzigsten geburtstages.
Karlsruhe, 1964, S. 433; ARCHI, G. G. Il trasferimento della proprietà, cit., p. 111;
ROMANO, S. Nuovi studi sul trasferimento, cit., p. 165; FEENSTRA, R. Reclame en
revindicatie. Haarlem, 1949, p. 88; BENÖHR, H. P. Das sogenannte Synallagma in den
Konsensualkontrakten des klassischen römischen Rechts. Hamburg, 1965, S. 20;
WATSON, A. The Law of Obligations in the Later Roman Republic. Oxford, 1965, p. 66.
Напоследък MARRONE, M. A proposito del passaggio della proprietà, cit., p. 489, n. 17;
MAGDELAIN, A. De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus. Roma, 1995, p. 89, 171;
JAKAB, É. Praedicere und cavere beim Marktkauf. München, 1997, S. 159 ff.; PENNITZ, M.
Das periculum rei venditae. Ein Beitrag zum “aktionenrechtlichen Denken” im römischen
Privatrecht. Wien, 2000, S. 301, n. 90; BELDA MERCADO, J. Presupuestos romanísticos
de la transmisión de la propiedad y compraventa en la dogmática moderna. Granada, 2001,
p. 159, n. 614; CARBONE, M. “Tanti sunt mi emptae? Sunt”. Varr. De re rust. 2.2.5. – In:
SDHI, Vol. 71, 2005, p. 401 s., особено p. 448; VIARO, S. L’eccezione di inadempimento
nell’’emptio venditio’. – In: La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni. A cura di
L. Garofalo. Vol. 1. Padova, 2007, p. 804, n. 39, 810; ID., Corrispettività e adempimento nel
sistema contrattuale romano. Padova, 2011, p. 234 ss.
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ността (ad mutationem domini) не е достатъчно16 само stipulatio или solutio за
парите17.
Доктрината18 като цяло счита, че това aliquid, към което препраща
Варон, трябва да бъде идентифицирано с един от актовете за прехвърляне
на собственост, а именно с mancipatio или с traditio.
В действителност, Варон се позовава на traditio по отношение на кучетата, които са res nec mancipi, следователно той приема traditio в
De re rust. 2.9.7: Sequitur quartum de emptione: fit alterius, cum a priore domino
secundo traditus est.

Що се отнася до res mancipi, той се задълбочава. За тях намираме
по-голямо изреждане на придобиване на собственост, което не се ограничава само до mancipatio:
Var., De re rust., 2.10.4: In emptionibus dominum19 legitimum20 sex fere res perficiunt21:
si hereditatem iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit22, a quo iure civili potuit;

16

17

18

Преводът на вметнатата част neque in omnibus не е безспорен според доктрината.
Схващането на мнозинството е че трябва да се преведе с „невинаги“, „нито във всеки
случай“, „не във всеки случай“, така както stipulatio или solutio nummorum биха били
необходими, но невинаги достатъчни актове за целите на прехвърлянето на собствеността. Вж. MEYLAN, Ph. Le paiement du prix, cit., p. 472; ID., Varron et les conditions,
cit., p. 178; ID., Le rôle de la bona fides, cit., p. 250; TOMULESCO, C. S. Et expromisit
nummos. – In: Labeo, Vol. 25, 1979, p. 292; MARRONE, M. A proposito del passaggio della
proprietà, cit., 489, n. 17; CARBONE, M. “Tanti sunt mi emptae? Sunt”, cit., p. 448 s. (в бел.
275 с допълнителна библиография). Срв. и RONCATI, S. Pagamento del prezzo e
trasferimento della proprietà nella compravendita dell’età repubblicana. – In: Minima
Epigraphica et Papyrologica, Vol. 9, 2006, p. 87. Различно според PRINGSHEIM, F. Eigentumsübergang beim Kauf, cit., S. 340 ff. – вметнатата част neque in omnibus следва
да се разбира като „никога“, „в никакъв случай“, така че споменатите актове няма да
имат никаква роля за прехвърлянето на собствеността. ARCHI, G. G. Il trasferimento
della proprietà, cit., p. 112) твърди че Варон, като препраща към stipulatio и solutio
nummorum, „сякаш се противопоставя на едно навярно народно схващане“, което
свързва прехвърлянето на собствеността с тяхното изпълнение.
За откъса stipulatio vel solutio nummorum вж. CARBONE, M. “Tanti sunt mi emptae?
Sunt”, cit., p. 448 ss.
В тази връзка, заедно с другите вж. ROMANO, S. Nuovi studi sul trasferimento, cit.,
p. 165; TOMULESCO, C. S. Et expromisit nummos, cit., p. 292 s.; CARBONE, M. “Tanti
sunt mi emptae? Sunt”, cit., p. 402 (и в бел. 65 с друга библиография); RONCATI, S.
Pagamento del prezzo, cit., p. 87; VIARO, S. L’eccezione di inadempimento, cit., p. 804, n.
39; ID., Corrispettività e adempimento, cit., p. 234. Според ARCHI, G. G. Il trasferimento
della proprietà, cit., p. 112, Варон тук има предвид противопоставянето срещу „едно
може би народно възприятие“, според което, веднъж след като се изпълни формата и
се плати цената, купувачът смята, че може да се защити не само с actio empti, за да
получи вещта, но има и възможността за ревандикация на вещта, все едно че е станал собственик. Срещу това неправилно схващане реагира Варон, препращайки към
aliquid intercedere, където е представена traditio, като едно сравнение 2.2.6 ни позволява добре да разберем разликата. Според мнението на CASCIONE, C. Consensus,
cit., p. 281, n. 208, най-накрая Варон подчертава, че освен stipulatio и solutio е необходим и „още един момент“, който според учения е този на „формалната стилизация“.
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aut si in iure cessit, qui potuit cedere, et id ubi oportuit23; aut si usu cepit aut si e praeda
sub corona emit; tumve cum in bonis sectioneve cuius publice veniit24.
19

20
21

22

23

24

Но някои автори четат dominium (вж. LONGO, C. Passaggio della proprietà, cit., p. 23;
BAVIERA, G. Nota alla dottrina, cit., p. 92). Един анализ на текстовете с други места на
emptiones на Варон изглежда потвърждава прочита dominus: 2.2.6: Cum id factum est,
tamen grex dominum non mutavit; 2.6.3 [..:] et traditionibus dominum mutat; 2.7.6: [..]. in
emptione dominum mutat [...]; 2.9.7 Sequitur quartum de emptione: fit alterius, cum a priore
domino secundo traditus est. Все пак не може да се пренебрегне един факт – докато в
току-що споменатите хипотези dominus винаги се придружава от глагола mutare, в
анализирания фрагмент изразът изглежда придружен от perficere, който действително
се свързва зле с dominus, и би се разбрало по-добре, ако след него е dominium.
За точката вж. по-долу § 5.
С използването в предговора на глагола perficere Варон целѝ да загатне за една ситуация, която трябва да бъде доведена докрай – тя трябва да бъде приключена с един
последващ елемент. Вж. понятието “perficio” в FORCELLINI, E. Lexicon totius latinitatis.
Vol. 3. L–Q. Patavii, 1940, p. 645 ss. Вж. освен това SECKL, E. und LEVY, E. Die
Gefahrtragung beim Kauf im klassischen römischen Recht. – In: ZSS, Vol. 47, 1927, S. 154,
n. 2; CASAVOLA, F. Emptio pondere numero mensura. – In: Scritti giuridici raccolti per il
centenario della casa editrice Jovene (1854–1954). Napoli, 1954, p. 570 ss.
Относно използването на израза mancipio ab eo accepit вж. FUENTESECA, P.
Mancipium. Mancipatio. Dominium. – In: Labeo, Vol. 4, 1958, p. 140 ss.; а също така и
CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La struttura della proprietà e la formazione dei “iura
praediorum”. Vol. 1. Milano, 1969, p. 290, n. 21 (и цитираната там литература), според
когото „с въпросната формула е ясно, че Варон има предвид сделката per aes et
libram, причислена към начините за прехвърляне на собственост заедно с приемането
на наследството, а също и към usucapio, emptio sub corona и придобиването на собственост в резултат на публичен търг, проведен от държавата“. Mancipio от тази формула (в рамката на най-разпространения спор относно граматическата стойност на
термина) и по преценка на учения е един предложен падеж, „с който се посочва сделката, насочена към прехвърляне на собственост“.
Според MEYLAN, Ph. Le paiement du prix, cit., p. 463, смисълът на последния израз е:
„ако прехвърлянето е осъществено според изискванията, т.е. пред претора, който
контролира формалната редовност на правния акт“. По мое мнение обаче значението,
което трябва да се припише на израза ubi oportuit, е различно. Сравнен с предишния
ut debuit, изразът ubi oportuit посочва приписването на in iure cessio на една допълнителна функция към тази, която има mancipatio: към in iure cessio трябва да се прибегне
тогава, когато поради някаква причина осъществяването на mancipatio не е възможно.
Занимавали са се с този откъс също така и: BONFANTE, P. Forme primitive ed
evoluzione, cit., p. 110; De FRANCISCI, P. Il trasferimento della proprietà. Padova, 1924, p.
86; ARCHI, G. G. Il trasferimento della proprietà, cit., p. 103; ROMANO, S. Nuovi studi sul
trasferimento, cit., p. 93; LONGO, C. Passaggio della proprietà, cit., p. 23 ss. [= in Corso di
diritto romano. La compravendita. Milano, 1937, p. 440 ss.]; MEYLAN, Ph. Le paiement du
prix, cit., p. 462 s.; ID., Varron et les conditions, cit., p. 195 ss.; ID., La “satisdatio secundum
mancipium”. – In: RHD, Vol. 26, 1948, p. 18, n. 3; THORMANN, K. F. Auctoritas. – In: Iura,
Vol. 5, 1954, p. 58; TALAMANCA, M. Contributi allo studio delle vendite all’asta nel mondo
classico. – In: Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie, Classe di Scienze Morali.
Serie VIII. Vol. 6.2. Roma, 1954, p. 156, 162, 168; ARANGIO RUIZ, V. La compravendita,
cit., p. 182 s.; FUENTESECA, P. Mancipium. Mancipatio. Dominium, cit., p. 140, 142 ss.;
BISCARDI, A. Diagnosi storica del principio “emptione dominium transfertur”. – In: Labeo,
Vol. 8, 1962, p. 397, 402, n. 19; CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La struttura della proprietà.
Vol. 1, cit., p. 290, n. 21, p. 311; CENDERELLI, A. Varroniana, cit., p. 65, 145 ss.; ID.,
Interesse delle opere di Varrone, cit., p. 325; ID., Varrone giureconsulto?, cit., p. 37 ss.;
MAGDELAIN, A. De la royauté, cit., p. 89, 171; GARCÍA MORCILLO, M. Las ventas por
subasta en el mundo romano: la esfera privada. Barcelona, 2005, p. 50 ss., 214; RONCATI,
S. Pagamento del prezzo, cit., p. 91; ORTU, R. Garanzia per evizione: “stipulatio habere
licere” e “stipulatio duplae”. – In: La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel
diritto romano. A cura di L. Garofalo. Vol. 2. Padova, 2007, p. 341 s.
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Това, че Варон прави някои заключения тук в контекста на въпрос,
който се отнася до res mancipi, се разбира от предходните фрагменти, в
които той се занимава с прехвърлянето на собствеността на роби пастири25. Той вече е разгледал – според оформлението на изложението, илюстрирано от него най-общо в началото,26 и е се е спрял на съществените
проблеми, свързани с добитъка27 – възрастта и необходимите характеристики в зависимост от вида на животните и местата, където те пасат (2.10.1);
задачите и задълженията, които пазителят на стадото трябва да има, както
и предпочитаната възраст предвид усилията и трудностите, които са свързани по-специално с типологията на местата (2.10.2–3); и накрая произходът (2.10.4). В § 4 ученият твърди, че в in emptionibus sex fere28 res те правят някого dominus legitimus: aditio на iusta hereditas, mancipatio, in iure
cessio, usucapio, купуването на търг на стоки – плячка от войната (si e
praeda sub corona emit) и купуването от публични търгове in bonis
sectioneve (tumve cum in bonis sectioneve cuius publice veniit)29.
Pringsheim30, Meylan31 и Romano32 предполагат че тук Варон, с цел
подробно разясняване на отделните начини на купуване на робите, приема

25
26
27
28

29

30
31

De re rust. 2.10.1 ss.
De re rust. 2.1.11–14.
За овцете вж. 2.2.2–6; за козите – 2.3.1–5; за свинете – 2.4.3–5, и т.н.
COLI, U. Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto romano. Roma, 1920, p. 28 обяснява израза по следния начин: „Този израз може би се дължи на несигурността на автора в момента на купуването на роба praeda sub corona o tum cum in bonis sectioneve
cuius publice venit, като могат да се видят два различни начина или само един“. Цялата вметната част следва да се чете така: „Начините, за да станеш законен собственик
са пет или шест, тоест [...]“.
За тези начини за купуване вж. CARRELLI, E. Per una ipotesi sulla origine della bonorum
venditio. – In: SDHI, Vol. 4, 1938, p. 456 ss.; TALAMANCA, M. Contributi allo studio delle
vendite, cit., p. 153 s.; GARCÍA MORCILLO, M. Las ventas por subasta, cit., p. 50 ss.;
ORTU, R. Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell’antica Roma. – In:
Diritto@Storia, Vol. 4, 2005, p. 7 ss.; De SIMONE, M. “Vas appellatus qui pro altero
vadimonium promittebat”. Per una lettura di Varro. De ling. lat., 6.74. – In: AUPA, Vol. 53,
2009, p. 204, n. 85.
PRINGSHEIM F. Eigentumsübergang beim Kauf, cit., S. 337 ff., особено 342.
Вж. MEYLAN, Ph. Le paiement du prix, cit., p. 463, според когото „Тук Варон се опитва
да определи условията, от които зависи придобиването на цивилна собственост от
купувача при продажбата на роби. Като взема за модел вероятно текста на някой
юрист, той грижливо ги изброява.“. Вж. по въпроса ID., Varron et les conditions, cit.,
p. 196. Начинът, по който се изразява Варон, е отбелязан на предишната страница
(p. 195), и той е по-скоро еднозначен. В изречението in emptionibus dominum legitimum
sex fere res perficiunt липсва местоимение, прилагателно или изобщо нещо, което да
се отнася към продажбата на роби пастири. Тук е налице и промяна на лингвистичния
регистър, като се има предвид че с препратката към другите животни Варон винаги
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като модел текста на юрист, живял преди него или може би негов съвременник33.
Това становище ми се струва приемливо. По мое мнение, за да се
изяснят начините, по които може да се придобие собствеността на робите,
жителят на Риети най-вероятно е използвал изказването на предишен
юрист, който действително е засегнал най-общо начините за придобиване
на собственост.
Във всеки случай е сигурно, че дори и тук, както и в De re rust. 2.1.15,
риетинецът прави препратка – този път използвайки израза in emptionibus,
а не глагола emere – не за договора за продажба, а по-общо за придобиването на собствеността34. Това е засвидетелствано ясно от препратката в
следващия списък към aditio на iusta hereditas, която, ако се отнася до продажбата, би била напълно неуместна35.

32
33

34
35

набляга на идеята за mutatio domini (dominum mutant – 2.2.6; 2.6.3; 2.7.6; mutatio
domini – 2.1.15), докато в четвъртия параграф се занимава с изброяването на условията, които биха направили собственика законен. Накрая липсва една пряка връзка
между четвъртия параграф и следващия го: in horum emptione solet accedere peculium
aut excipi et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum: aut, si mancipio
non datur, dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla. „Защото тази фраза – пише по въпроса
във Varron et les conditions, cit., p. 196, е свързана с думата horum, обхващайки като
предходно препятствие покупката, emptio, тоест всъщност продажбата на роби пастири, като трябва да се спомене тяхната възраст (aetas), физическите им качества (forma) и произходът им (seminium, natio). Много вероятно е позоваването на шестте случая на придобиване на собственост да е добавено след преглед на оригиналния
текст“. „Думата horum е в действие“, продължава ученият. В бележката се възпроизвеждат някои от наблюденията, направени от Krüger. Вж. § 4.
ROMANO, S. Nuovi studi sul trasferimento, cit., p. 93 ss.
„Това е от вида на определенията чрез partitio и изглежда се извлича от Q. Mucius
Scaevola, от Servius Sulpicius или от Aelius Gallus” (MEYLAN, Ph. Varron et les conditions, cit., p. 196).
В този смисъл вж. De FRANCISCI, P. Il trasferimento della proprietà, cit., p. 86.
Според CENDERELLI A. Varrone giureconsulto?, cit., p. 38, в De re rust. 2.10.4 „Варон би
следвало да изрази [...] подходящите начини да се купуват роби по легален начин (и
действително изказването започва с “in emptionibus”): а той слага начало на изреждането си, като споменава на първо място наследяването, тоест начин за придобиване,
който няма нищо общо с покупко-продажбата“. Според него, „безспорно“ има грешка:
„кой юрист [...] би пропуснал да отбележи подобно несъответствие, което в крайна
сметка изравнява iusta hereditas с всеки начин за придобиване между живите?“. Тази
грешка „може да се обясни с претенцията на Варон [....] да препрати към картина, почти (fere) пълна, за начините за придобиване на квиритска собственост, разгледани
само като установени правила, които съществуват, извън интересите му на учен. Тези
правила са важна структура [...] но някак си външна, която споменава, без да се спира
подробно на нея, без да размишлява над възможността за нейното подробно конкретизиране във всичките му аспекти“. Но според мен това позоваване на aditio hereditatis
не е плод на грешка, нито е неуместно, защото тук ученият е искал, както споменах
по-рано, просто да покаже на гражданите начините за придобиване на собствеността
върху робите по принцип.
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Впрочем може да се забележи съвършената съгласуваност, която
Варон отбелязва в 2.1.15, а именно, че за да има civili iure транслативният
ефект на собствеността, necesse est aliquid intercedere: “legitimum”, фигуриращ в 2.10.4, да бъде pendant a “civili iure”, присъстващ в 2.1.15; откъсът
“dominum legitimum sex fere res perficiunt” изразява с други думи същата
идея, представена в 2.1.15 от вметнатата част quod enim alterius fuit, id ut
fiat meum, necesse est aliquid intercedere.
Що се отнася до използването на глагола emere в конкретния смисъл, който сега се уточнява36, това не е изненадващо. Всъщност, тази употреба37 в този период (antiqui accipiebat, antiqui dicebant, antiquitus), в смисъл
на sumere, accipere – и следователно със смисъл, който не е строго свързан с покупко-продажбата, е изрично удостоверена от Фест:
s.v. emere [ex Paulo Diac.] (Lindsay, p. 66): «emere quod nunc est mercari, antiqui
accipiebat pro sumere»;
s.v. abemito [ex Paulo Diac.] (Lindsay, p. 4): «emere enim antiqui dicebant pro
accipere»;
s.v. redemptores [ex Paulo Diac.] (Lindsay, p. 332): «nam antiquitus emere pro accipere
ponebantur».

3. РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАТА
(DE RE RUST. 2.1.15 и 2.10.5)
Сега се връщаме към текста на Варон от De re rust. 2.1.15.
След като означава с глагола emere придобиването на собствеността38, античният автор използва все пак непосредствено след това съществителното emptio, за да се позове на договора за покупко-продажба и на
гаранционните стипулации, които го придружават, относно недостатъците
на добитъка:
36

37

38

Срв. FORCELLINI, E. Lexicon totius latinitatis, cit., p. 262; ERNOUT, A. Et MEILLET, A.
Dictionnaire Étymologique de La Langue Latine. Histoire des mots. 3. éd. revue, corrigée et
augmentée d'un index. Tome I (A – L). Paris, 1951, p. 346 ss. За значението на emere вж.
MEYLAN, Ph. Varron et les conditions, cit., p. 191, n. 3; CANNATA, C. A. La compravendita
consensuale romana: significato di una struttura. – In: Vendita e trasferimento della
proprietà nella prospettiva storico-comparatistica. Materiali per un corso di diritto romano.
Torino, 1997, p. 80 ss.
Точно, очевидно, и в термина emptio, за който вж. BISCARDI, A. Diagnosi storica, cit.,
p. 397, n. 19 (p. 402).
Вж. по-горе § 2.
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In emptione alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore, alias
neutrum
Това е добре обяснено. За Варон договорът за покупко-продажба със
сигурност трябва да е най-използваният инструмент от практиката с цел
закупуването на добитък. Следователно, след като говори за придобиването като цяло (quem ad modum quamque pecudem emi oporteat civil iure), той
сигурно е сметнал за напълно естествено да се спре точно на покупкопродажбата39, на която се позовава и на друго място:
De re rust., 2.2.5-6: In emptionibus iure utimur eo, quod lex40 praescripsit. In ea enim alii
plura, alii pauciora41 excipiunt: quidam enim pretio facto in singulas oves, ut agni cordi
39

40

Може да се каже че макар и продажбата, разгледана от Варон, да е обект на дискусии, днес по-голямата част от доктрината не се съмнява в нейния консенсуален и облигационен характер. В тази връзка вж. TALAMANCA, M. La tipicità dei contratti romani
fra “conventio” e “stipulatio” fino a Labeone. – In: Contractus e pactum. Tipicità e libertà
negoziale nell’esperienza tardo-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano (Copanello
1–4 giugno 1988. A cura di F. Milazzo. Napoli, 1990, p. 62 ss.; ID., voce vendita (dir.
rom.). – In: Enciclopedia del diritto. Vol. 46, 1993, p. 311, n. 76; CARDILLI, R.
L’obbligazione di “praestare” e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. –
II sec. d.C). Milano, 1995, p. 116 ss.; ERNST, W. Die Vorgeschichte der exceptio non
adimpleti contractus in römischen Recht bis Justinian. – In: Festgabe für Werner Flume zum
90. Geburtstag. Berlin, 1998, S. 10 (= in Einrede des nichterfüllten Vertrages. Berlin, 2000,
S. 24); DOZHDEV, D. Fidem emptoris sequi: good faith and price payment in the structure
of the roman classical sale. – In: Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica
storica e contemporanea. Vol. 1. Padova, 2003, p. 575 s.; CARBONE, M. “Tanti sunt mi
emptae? Sunt”, cit., p. 389 ss.); RONCATI, S. Pagamento del prezzo, cit., p. 88;
GAGLIARDI, L. Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana. –
In: La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano. A cura di L.
Garofalo. Vol. 1. Padova, 2007, p. 147 ss.; VIARO, S. L’eccezione di inadempimento, cit., p.
800 ss.; ID., Corrispettività e adempimento, cit., 22 ss.; CANNATA, C. A. Qualche
considerazione, cit., p. 28 ss. Cрв. CASCIONE, C. Consensus, cit., p. 272, който отбелязва: „Структурирането на момента, който изгражда юридическия акт на продажбата във
въпрос и отговор от страна съответно на emptor и на venditor [...] показва значителната древност на традицията: за покупко-продажбата е необходим моментът на формалност, за да бъде налице обвързването в юридически план и, следователно, за да
може от съгласието да се породят искове и за двете страни в случай на неизпълнение“.
Преобладаващата част от доктрината е правилно ориентирана в смисъл, че тук lex
загатва точно за lex contractus, за lex venditionis-emptionis (Вж. BAVIERA, G. Nota alla
dottrina, cit., p. 87; PRINGSHEIM F. Eigentumsübergang beim Kauf, cit., S. 343 f.;
ROMANO, S. Nuovi studi sul trasferimento, cit., p. 167; LONGO, C. Passaggio della
proprietà, cit., p. 55; TOMULESCO, C. S. Et expromisit nummos, cit., p. 291; CARDILLI, R.
L’obbligazione di praestare, cit., p. 117; CARBONE, M. “Tanti sunt mi emptae? Sunt”, cit.,
p. 389, 403); RONCATI, S. Pagamento del prezzo, cit., p. 88, n. 74; ORTU, R. Garanzia per
evizione, cit., p. 323, n. 31. Срв. и JAKAB, É. Praedicere und cavere, cit., S. 157): така както изразът in emptionibus препраща към консенсусния договор за покупко-продажба.
Различно, според MEYLAN, Ph. Le paiement du prix, cit., p. 476, тук lex загатва за Закона на дванадесетте таблици. Тази теза впоследствие е преразгледана от учения след
критическите наблюдения на Pringsheim и Longo. По въпроса вж. MEYLAN, Ph. Varron
et les conditions, cit., p. 177, n. 1. По последно изменение оригиналната теза на Meylan
е била предложена отново и от CANNATA, C. A. Qualche considerazione, cit., p. 28,
n. 44.
Страница 147 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

duo pro una ove adnumerentur, et si quoi vetustate dentes absunt, item binae pro
singulis ut procedant quidam enim pretio facto ... [6] (...)42 Cum id factum est, tamen
grex dominum non mutavit, nisi si est adnumeratum; nec non emptor pote ex empto
vendito illum damnare, si non tradet, quamvis non solverit nummos43, ut ille emptorem
simili iudicio44, si non reddit pretium45,

И още в:
De re rust. 2.6.3: In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus
dominum mutat, et de sanitate ac noxa solet caveri.
41

42

43

44

45

Според някои учени двата случая препращат към клаузите, които са били включени в
договора. За всички вж. RONCATI, S. Pagamento del prezzo, cit., p. 88, n. 74.
Представям в бележка тази част от De re rust. 2.2.5-6, която не съм предал в текста:
“[...] De reliquo antiqua fere formula utuntur. Cum emptor dixit “tanti sunt mi emptae?” Et ille
respondit “sunt” et expromisit nummos, emptor stipulatur prisca formula sic, [6] “illasce oves,
qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte sanum est extra luscam
surdam minam, id est ventre glabro, neque de pecore morboso esse habereque recte licere,
haec sic recte fieri spondesne?”. Откъсът не представлява интерес за нашите цели. В
доктрината се дебатира за стойността и естеството на съгласието, стилизирано във
формулата: “tanti sunt mi emptae? Sunt”. Освен това, противоречива е и природата на
връзката между така формулирания договор и гаранционните стипулации, както между така постигнатото съгласие и expromissio nummorum. В тази насока особено значимо ми се струва наблюдението на TALAMANCA, M. La tipicità dei contratti, cit., p. 64,
който в 2.2.5–6 вижда „наслагването на два различни модула: античният автор препраща към реалността на епохата си, когато от доброволния договор за покупкопродажба са се появявали за страните двете iudicia bonae fidei, като те не са си давали сметка за структурата на възприетия модел и че продавачът може да претендира
за цената въз основата на expromissio“. По тези въпроси няма как да се засегнат всички теми и се прави препратка към изследванията на CARDILLI, R. L’obbligazione di
“praestare”, cit., p. 116 s.; JAKAB, É. Praedicere und cavere, cit., S. 157 ss.; напоследък
CASCIONE, C. Consensus, cit., p. 264 ss.; CARBONE, M. “Tanti sunt mi emptae? Sunt”,
cit., p. 387 ss.; VIARO, S. L’eccezione di inadempimento, cit., p. 801 ss.; ORTU, R.
Garanzia per evizione, cit., p. 323 ss.; CANNATA, C. A. Qualche considerazione, cit., p. 28
s.
Затова изглежда, че може да се стигне до заключението за отсъствие на първоначална липса на двустранни задължения, произтичащи от договора за покупко-продажба.
По въпроса, сред другите, вж. WATSON, A. The Law of Obligations, cit., p. 69; BENÖHR,
H. P. Das sogenannte Synallagma, cit., S. 20 ff.; TALAMANCA, M. voce vendita (dir. rom.),
cit., p. 375; VIARO, S. L’eccezione di inadempimento, cit., p. 800 ss.
Както отбелязва CARDILLI, R. L’obbligazione di “praestare”, cit., p. 121, „simile iudicium
действително не може да бъде друг, освен въведеният с actio venditi, различен e само
в demonstratio от actio empti, с която купувачът, въпреки че още не е платил дължимото, може да осъди продавача, който не му е предал овцете.“. Вж. също TALAMANCA,
M. Contributi allo studio delle vendite, cit., p. 64, n. 105, и CASCIONE, C. Consensus, cit.,
p. 275.
Освен цитираната литература за фрагмента вж. SIBER, H. Römisches Recht. Vol. 2.
Berlin, 1928, S. 196; BAVIERA, G. Nota alla dottrina, cit., p. 87 ss.; PRINGSHEIM, F. Eigentumsübergang beim Kauf, cit., S. 337 ff.; De ZULUETA, F. The roman Law of Sale. Oxford,
1945, p. 4 s.; MEYLAN, Ph. Varron et les conditions, cit., p. 179 ss.; ID., Le rôle de la bona
fides, cit., p. 248 ss.; FEENSTRA, R. Reclame en revindicatie, cit., p. 89; CASAVOLA, F.
Emptio pondere numero mensura, cit., p. 566 ss.; SARGENTI, M. Problemi della responsabilità contrattuale. – In: SDHI, Vol. 20, 1954, p. 229 ss.; CANCELLI, F. L’origine del contratto
consensuale di compravendita nel diritto romano. Milano, 1963, p. 121 ss.; PENNITZ, M.
Das periculum rei venditae, cit., S. 300 ff.; BELDA MERCADO, J. Presupuestos romanísticos de la transmisión de la propiedad, cit., p. 159; ORTU, R. Garanzia per evizione, cit.,
p. 325 ss.; VIARO, S. Corrispettività e adempimento, cit., p. 21 ss.
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Очевидно е, че се спира на договора за покупко-продажба и traditio,
която всъщност се осъществява при него.
Това, което трябва да се наблюдава, е че както в De re rust. 2.1.15,
така и в De re rust. 2.10.5 Варон, след като разглежда в предишния параграф – 4, начините за придобиване на правото на собственост (in
emptionibus) в общи линии, трябва да разгледа, и този път съвсем естествено да съсредоточи вниманието си, върху покупко-продажбата46.
Varr., De re rust., 2.10.5: In horum emptione solet accedere peculium aut excipi et
stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum: aut, si mancipio47 non
datur, dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla48

46

47

48

Сега, в същия параграф – 4, глаголът emere изглежда използван във връзка с институт – купуването sub corona, което не може да бъде същото като обикновения договор
за покупко-продажба между частни лица. Но в следващия параграф – 5, Варон прави
убедителна препратка към предходното.
И тук mancipio се използва, за да обозначи акта на прехвърляне. По въпроса, сред
другите, вж. GALLO, F. Studi sulla distinzione, cit., p. 185, и CAPOGROSSI COLOGNESI,
L. La struttura della proprietà, cit., p. 311.
Сред другите вж. KARLOWA, O. Römische Rechtsgeschichte. Vol. 1. Leipzig, 1901,
S. 625; GIRARD, P. F. Mélanges de droit romain, cit., p. 21, n. 1; MONIER, R. La garantie
contre les vices cachés dans la vente romaine. Paris, 1930, p. 4; GEORGESCO, V. A. Essay d’une théorie générale des “leges privatae”. Paris, 1932, p. 116; THORMANN, K. F.
Auctoritas, cit., p. 36; ARANGIO RUIZ, V. La compravendita, cit., p. 183, 316, 334 s.;
IMPALLOMENI, G. L’editto degli edili curuli. Padova, 1955, p. 57; FUENTESECA, G.
Mancipium, cit., p. 141; GALLO, F. Studi sulla distinzione, cit., p. 185; ID., Il principio
emptione dominium transfertur nel diritto pregiustinianeo. Milano, 1960, p. 57, n. 82;
WATSON, A. Apochatum pro uncis duabus. – In: RIDA, Vol. 10, 1963, p. 249, n. 12; ID.,
The law of obligations, cit., p. 75, 84; NICOSIA, G. Animalia quae collo dorsove domantur,
cit., p. 107; CALONGE, A. Eviccion, cit., p. 25, 27; CAPOGROSSI COLOGNESI, L. La
struttura della proprietà, cit., p. 311; SÖLLNER, A. Zur Vorgeschichte und Funktion der actio
rei uxoriae. Köln ; Wien, 1969, S. 18; PUGSLEY, D. The Roman law of property and obligations. Cape Town, 1972, p. 12; ANKUM, H. L’actio auctoritatis appartenant à l’acheteur
mancipio accipiens a-t-elle existé? – In: Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. III
Convegno Internazione, Perugia ; Trevi ; Gualdo Tadino, 28 settembre – 1 ottobre 1977.
Perugia, 1979, p. 20; ID., Alla ricerca della repromissio e della satisdatio secundum
mancipium. – In: Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, IV Convegno
internazionale in onore di M. De Dominicis. Perugia, 1981, p. 744 s.; CAMODECA, G.
L’archivio Puteolano dei Sulpici. Napoli, 1992, p. 152; JAKAB, É. Praedicere und cavere,
cit., S. 160 ff.; RANDAZZO, S. Leges Mancipii. Contributo alla storia dei limiti di rilevanza
dell’accordo negli atti formali di alienazione. Milano, 1998, p. 111; CASINOS MORA, F. J.
Observaciones acerca de la stipulatio duplae en el marco de la evolución de las garantías
contra la evicción. – In: Revista de estudios histórico-jurídicos, Vol. 21, 1999, p. 16;
PENNITZ, M. Das periculum rei venditae, cit., S. 169, n. 101, 448, n. 18; BELDA
MERCADO, J. Presupuestos romanísticas de la transmisión de la propiedad, cit., p. 145,
158; REDUZZI MEROLA, F. Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di
schiavi: la prassi campana. – In: Index, Vol. 30, 2002, p. 216 ss.; MANTHE, U. Die Rechtskulturen der Antike. München, 2003, S. 288; CASCIONE, C. Consensus, cit., p. 279;
CARBONE, M. “Tanti sunt mi emptae? Sunt”, cit., p. 394; ORTU, R. Garanzia per evizione,
cit., p. 341 ss.
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С ясно загатване за робите (horum), Варон твърди, че при купуването
им (in horum emptione49) трябва да бъде включен отново или изключен пекулият50, да се направи intercedere стипулация/stipulatio, отнасяща се до
несъществуването на скрити недостатъци51 и да се обещае, si mancipio non
datur, duplum (двойната стойност) или, ако се договори по друг начин,
simplum52 (простата стойност). Всичко това са договорки, които изцяло
могат да се свържат с продажбата.
Точно на откъса mancipio non datur (solet) dupla promitti, aut, si it pacti,
simpla сега трябва да обърнем внимание, и по-специално на „естествената“
връзка, която авторът вижда между този начин на обмен и придобиване на
собствеността върху вещта от страна на купувача.
4. SI MANCIPIO NON DATUR
(DE RE RUST. 2.10.5).
Най-важна в De re rust. 2.10.5 е преди всичко препратката към
mancipatio53. Тя показва, че Варон се спира точно на този от посочените погоре придобивни способи, а именно актът пар екселанс за прехвърляне на
49

50

51

52

53

Колкото до значението на “emptione” CASCIONE, C. Consensus, cit., p. 279, n. 204, пише: „Да се отбележи как emptio в този случай (впрочем много близко, тъй като непосредствено следва последното разсъждение), изглежда има едно по-тясно значение,
което не препраща (доколкото ми изглежда) нито към придобиването по наследство,
нито към публичната продажба sub corona.“
Споразумението относно прехвърлянето или не на peculium е очевидно свидетелство
за тази клауза, която може да бъде или да не бъде включена от страните в lex
contractus, към който трябва да се придържат в in emptionibus – De re rust., 2.2.5: In
emptionibus iure utimur eo, quod lex praescripsit. In ea enim alii plura, alii pauciora
excipiunt [...].
Очевидно е, че solet се отнася и до intercedere и следователно до stipulationes (sanum
esse, furtis noxisque solutum), с оглед на синтактичната връзка (по въпроса вж.
GEORGESCO, V. A. Essay d’une théorie générale, cit., p. 116). Както и в 2.1.15, впрочем,
се прави препратка към обещанието (гаранцията), отнасящо се до здравето на животното: in emptione alias stipulandum sanum esse, alias e sano pecore, alias neutrum. В
последния откъс по-конкретно се казва, че при продаването понякога се обещава животното да е здраво или да идва от здраво стадо, като не се споменава нито едното,
нито другото. Така Варон доказва, че за този вид договаряне има традиция, като не е
необходимо непрекъснато да се повтаря едно и също  –ؘобичай, който в светлината на
параграф 5 можем да кажем, че „имат навика да“ изпълняват.
Относно тези уговорки вж. WATSON, A. The Law of Obligations, cit., p. 84; CASINOS
MORA, F. J. Observaciones acerca de la stipulatio, cit., p. 16; BELDA MERCADO, J. Presupuestos romanísticos de la transmisión de la propiedad, cit., p. 145, 158; DALLA
MASSARA, T. Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella
compravendita romana. – In: La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni, cit., p.
293 ss.; ORTU, R. Garanzia per evizione, cit., p. 341 ss.
Да не се забравя, че след споменаването на mancipatio ученият припомня и за in iure
cessio – другият акт за прехвърляне на собственост, използван за res mancipi.
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собствеността на res mancipi, който самият той първоначално счита необходим за тази цел (ut debuit54).
От гледната точка на Варон, mancipatio се оказва пряко свързана с
покупко-продажбата. С изключение на това, че той незабавно отбелязва, че
в случай, че emptio не е последвана от mancipatio (si mancipio non datur),
купувачът трябва да се защити с подходящите гаранционни стипулации (за
duplum или за simplum)55.
Това, което трябва да се подчертае, е именно възможността, за която Варон споменава – че покупко-продажбата на res mancipi (каквито са робите пастири) може да се осъществи и без mancipatio. Това е една възможност, която намира широко разпространение, както авторът сочи чрез solet,
отнасящо се към promitti, което потвърждава, че използването на гаранционните стипулации е доста често и произтича именно от обичая да не се
прибягва към mancipatio при тези покупко-продажби.
Да се подчертае възможността да се обещае чрез stipulatio една сума за случаите, в които mancipio non datur, косвено удостоверява съществуването на договорна практика56, която за целите на покупко-продажбата е
вече без mancipatio.
И това не може да означава нищо друго освен това, че в практиката
покупко-продажбата на роби пастири е последвана, вместо от mancipatio,
от различен акт, с очевидната последица, че продажбата води не до придобиването на dominium ex iure Quiritium57, а, както е разумно да се предположи, до едно различно право на собственост.

54

55

56

57

Според едно разбиране в доктрината ut debuit намеква за необходимостта mancipatio
да се осъществява винаги съобразно предписаните форми. ARCHI, G. G. Il
trasferimento della proprietà, cit., p. 103, освен това дори е видял в този израз възможно
„косвено“ позоваване на плащането на цената; ROMANO, S. Nuovi studi sul
trasferimento, cit., p. 93; LONGO, C. Passaggio della proprietà, cit., p. 23 ss. Най-накрая,
според мнението на RONCATI, S. Pagamento del prezzo, cit., p. 91, „ut debuit посочва
само формалните изисквания за валидност на сделката“. По мое мнение обаче тезата
не среща никаква явна обратна връзка във фрагмента, която да послужи за нейна
подкрепа.
Прибягването до инструмента на stipulatio е свързано, както се вижда, с липсата на
гаранция, произтичаща пряко от mancipatio.
По този въпрос IMPALLOMENI, G. L’editto degli edili curuli, cit., p. 57, отбелязва, че „откъсът се позовава точно на тази гаранционна стипулация за скритите недостатъци, а
не на евикцията. Не изглежда обаче, че тя е задължителна: solet най-вероятно означава просто съществуването на обикновена търговска практика“.
Вж. по-долу § 5.
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5. EMPTIONIBUS ET TRADITIONIBUS DOMINUM MUTAT
(DE RE RUST. 2.6.3)
Какъв е актът на прехвърляне, различен от mancipatio, който обикновено се осъществява в практиката, може да се разбере и от други свидетелства от Варон.
Занимавайки се с продажбата на магарета (които също са res
mancipi, както и робите пастири), ученият отбелязва, че в търговската практика (in mercando) те, какъвто е случаят и с други животни, променят собственика си чрез продажби и traditio (emptionibus et traditionibus) и е обичайно
да се гарантира de sanitate ac noxa:
Varr., De re rust. 2.6.3: In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et
traditionibus58 dominum mutant [scil.: asini], et de sanitate ac noxa solet caveri59

Затова, както може да се види, извършването на mancipatio не е
свързано с тяхната продажба: за това се мълчи60. Актът, който се споменава, е traditio61.

58

59

60

MONIER, R. Les res mancipi à l’époque de Varron. – In: Revue historique de droit français
et étranger, Vol. 9, 1930, p. 120 ss., обяснява traditionibus като грешка на преписвача,
„който преписва текста във време, когато манципацията вече не се използва“. Според
него първоначалното оригинално съдържание от периода на автора би трябвало да
бъде: In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et <mancipationibus> dominum
mutat emptionibus et. „Твърде дръзката“ теза е оспорена от MEYLAN, Ph. Varron et les
conditions, cit., p. 188 ss. По въпроса вж. De VISSCHER, F. Mancipium et res mancipi. –
In: Nouvelles études de droit romain public et privé. Milano, 1949, p. 240, n. 121; ARANGIO
RUIZ, V. La compravendita, cit., p. 184, n. 1.
Свидетелството на Варон за traditio на животните collo dorsove векове наред влияе и
подхранва спора относно момента на включването на животните collo dorsove в категорията на res mancipi. Така, например, според VOIGT, M. Das ius naturale, aequum et
bonum und ius gentium der Römer. Vol. 4. Leipzig, 1875, S. 561 ff., те трябва да бъдат
признавани като res mancipi в периода между Варон и Гай. За опровергаване на тезата на немския учен и за история на литературата по въпроса вж: BAVIERA, G. Nota alla
dottrina, cit., p. 79 ss.; BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione, cit., p. 112 ss.;
NICOSIA, G. Animalia quae collo dorsove domantur, cit., p. 45 ss.
Според едно мнение, което се споделя от изследователи като BAVIERA, G. Scritti
giuridici, cit., p. 94 (ученият препраща от своя страна към GIRARD, P. F. Études historiques per la formation du système de la garantie d’éviction en droit romain. Paris, 1884, p.
17 ss., 61 ss.); MEYLAN, Ph. Varron et les conditions, cit., p. 188 ss. (вж. също ID., Pourquoi le vendeur romain n’est pas tenu de transférer la propriété de la chose, cit., p. 430 s.;
ID., La stipulation habere licere, cit., p. 71 s.; ID., La mancipation et la garantie d’éviction
dans les actes de vente de Transylvanie et d’Herculanum. – In: Sein und Werden im Recht.
Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag, Berlin, 1970, S. 429), NICOSIA, G.
Animalia quae collo dorsove domantur, cit., p. 54; CARDILLI, R. L’obbligazione di praestare,
cit., p. 132, GAGLIARDI, L. Prospettive in tema di origine, cit., p. 150 s.; ORTU, R. Garanzia
per evizione, cit., p. 334, идеята, че traditio е достатъчна за прехвърлянето на животните като манципни вещи, не може да се припише на жителя на Риети. В този смисъл е
от значение фактът, че докато гаранционните стипулации, предвидени за продажбите
на животни nec mancipi, съдържат както обещанието за липса на скрити недостатъци,
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Липсата на споменаване на mancipatio лесно се обяснява в светлината на това, което вече сме констатирали за робите пастири62. Изправени
сме пред една практика да се пропуска mancipatio, която се отнася до всички res mancipi.
Но Варон в 2.6.3 определено задълбочава познанията ни в тази материя. Актът, който се използва вместо mancipatio, е traditio63, както се пот-

61

62
63

така и това, свързано с habere licere (тоест поемането на гаранцията за евикция), тези, които се отнасят до животни mancipi, съдържат само обещанието относно недостатъците, без никакво позоваване на гаранцията за habere licere. Това показва, отбелязва Nicosia, „как Варон е наясно, че mancipatio трябва да се намеси, за да се прехвърлят тези животни, от което автоматично възниква auctoritas, което прави излишно
допълнително учредяване на гаранция в хипотезата на евикция“ (p. 55). Този факт
обаче не изключва, че те на практика са прехвърляни с traditio, може би придружена
от stipulatio за duplum или simplum, както се разбира от 2.10.4–5. Самият Nicosia, от
друга страна, достига до извода за „относително правдоподобната и приемлива хипотеза [...] че в практиката формалността на mancipatio вече започва да бъде пропускана [...]“. Относно lanii ученият от Катания стига до хипотезата (използвайки точно
2.10.5), че те си служат с малко по-дълги формули, защото самите купувачи искат да
получат обещание за duplum или simplum на цената, защото са свикнали да пропускат
изпълняването на ритуала на mancipatio.
Според CENDERELLI, A. Interesse delle opere di Varrone, cit., p. 326, Варон поставя
нещата на две твърде различни плоскости „и от гледна точка на правния режим на
прехвърляне на собственост, положението на товарните и впрегатните животни, и по
отношение на робите“, „като че ли почти ги превръща в една ясно разграничена категория от гледна точка на правото и на търговската практика, от другите res mancipi“
(ID., Varroniana., cit., p. 146).
Варон 2.10.5, относно който вж. по-горе § 4.
По думите на Mommsen (както разбираме от текста на едно писмо, изпратено от него
до BAVIERA, G. Nota alla dottrina, cit., p. 82), „Очевидно практичният човек не мисли за
mancipatio, а за traditio, особено след като простото предаване (traditio) реално се
изисква, дори и да е осъществена mancipatio. Дори за магарето, което е “res mancipi“’,
Варон също изисква “traditio”. Според мен тези стъпки показват, че на практика животните, които са res mancipi, както и тези, които са res nec mancipi, се купуват чрез
traditio и обичайно се минава без соленелния акт на mancipatio. Също така според
BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione, cit., p. 112 (който, всъщност, приема постари мнения на Bynkershoek и Ballhorn-Rosen), съвсем не изглежда „абсурдно да се
предполага, че в практиката е обичайно тези животни да се прехвърлят чрез просто
предаване (traditio), защото именно поради бързия упадък на римското земеделие,
дори преди времето на Варон, те са изгубили стойността, която са имали в древни
времена. и този обичай с течение на времето почти придобива значението на юридически акт“. Следвайки наблюденията на BAVIERA, G. Nota alla dottrina, cit., p. 82,
BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione, cit., p. 114, има възможност да се върне
към въпроса, да отговори на Baviera и коренно да промени становището си, като приеме тезата на Theodor Mommsen. Според Zakharie, Варон навярно се позовава на неопитомени животни, които, според тезата на прокулеанците, не спадат към res
mancipi. Последното становище е отхвърлено от NICOSIA, G. Animalia quae collo
dorsove domantur, cit., p. 52 ss. На базата на разсъжденията на Mommsen и на
ROMANO, S. Nuovi studi sul trasferimento, cit., 168 s., Nicosia твърди, че животните могат да бъдат прехвърлени чрез traditio, „като се смята за достатъчно да възникне върху тях само преторска собственост“ (p. 169). ONIDA, P. P. Studi sulla condizione degli
animali non umani nel sistema giuridico romano. Torino, 2002, p. 338 ss., особено 353 ss.,
наскоро възроди тезата за прогресивно изоставяне на mancipatio, свързана този път с
намаляването на ценността на животните mancipi.
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върждава, впрочем, макар и имплицитно, и за продажбата на коне, подобно
на тази на волове и магарета:
Varr., De re rust. 2.7.6: Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem
rebus in emptione dominum mutant,

и така също и за мулета, приравнени към коне, както изглежда, по
отношение на тяхното продаване (in emendo) и на тяхното купуване (in
accipiendo)
Varr., De re rust. 2.8.3: Quos [scil.: mulos] emimus item ut equos stipulamurque in
emendo ac facimus in accipiendo idem, quod dictum est in equis.

Ако се запитаме сега какъв вид власт, подобна traditio, би позволила
да има купувача на res mancipi спрямо самата вещ, според мен e много
важна насоката, която ни дава самият Варон в двата пасажа, които вече
разгледах:
Varr., De re rust. 2.6.3: In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et
traditionibus dominum mutat, et de sanitate ac noxa solet caveri,
Varr., De re rust. 2.7.6: Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem
rebus in emptione dominum mutant.

Всъщност трябва да се отбележи, че и в двата случая64 във връзка с
emptio и traditio (изрично в първата от двете, имплицитно във втората) се
прави препратка към mutatio domini65.
Варон заявява в 2.10.4 относно mancipatio и in iure cessio, че става
въпрос за актове, които dominum legitimum [...] perficiunt, следователно може да бъде направено предположение въз основа на друга идея, вече изразена от Bonfante66. Фактът, че по отношение на traditio Варон говори само
64

65

66

Отнасящи се първото към магаретата, а второто – към конете (но въпросът може да
се разрасне и до воловете и мулетата – 2.8.3: Quos emimus item ut equos
stipulamurque in emendo ac facimus in accipiendo idem, quod dictum est in equis).
Въпреки че ми се струва трудно. Според ARANGIO RUIZ, V. La compravendita, cit.,
p. 183, „изразът dominum mutare, използван за мулетата и магаретата и във връзка с
emptio, следвана от traditio, загатва в тази насока за промяна на господаря по отношение на животните, в смисъл, че те минават реално (тоест като се прави препратка към
простото владение), в ръцете на друг (това, което юристите в други случаи наричат in
potestate habere)“. Трябва да се каже че смисълът, който ученият би искал да припише
на въпросния израз, не се открива в творбата на Варон.
Водеща е интуицията на BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione, cit., p. 377), според когото „Варон, говорейки за начините за придобиване на роба по цивилното право, говори за dominium legitimum, който сякаш напомня за съществуването на един
dominium еднакво iustum, но не legitimum: думата legitimus, всъщност, никога няма в
древните източници общия смисъл, какъвто има при нас, нито пък предполага антитеза с нещо незаконно и извън правото“. Ако случаят е такъв, би могло да се предполоСтраница 154 от 574
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за dominus, вместо за legitimus dominus, може да не е случаен, но може и
да ни подскаже неговото намерение да намекне за едно положение на собственост, различно от това, което би било налице, ако покупко-продажбата
е последвана от подходящи актове за прехвърлянето на собственост67.
Както е известно, по времето на Варон вече съществува в полза на
купувача преторската защита erga omnes (чрез exceptio rei venditae ac
traditae и аctio Publiciana), освен това с голяма вероятност може да се
предположи, че с термина dominus Варон иска да се позове на това състояние на собственост, различно от dominium ex iure Quiritium, но еднакво
добре защитено, благодарение на намесата на претора.

67

жи, че Варон счита dominium, макар и не legitimum, и ситуацията на прехвърляне на
вещта в случая, при който aut, si mancipio non datur, dupla promitti, aut, si ita pacti,
simpla, потвърждавайки по този начин характера на право на собственост тогава, когато вещта е просто прехвърлена поради изпълнение на задължението на продавача
по договора за покупко-продажба.
По въпроса вж. BONFANTE, P. Forme primitive ed evoluzione, cit., p. 377. Нека се има
предвид, че Гай (1.54), много по-късно, ще говори точно за duplex dominium, като използва същия израз, за да посочи dominium ex iure Quiritium и in bonis habere.
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PECUNIA COMMUNIS MUNICIPIUM.
ФИНАНСИРАНЕТО НА МУНИЦИПИИТЕ
В ИСПАНИЯ (НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Мария Лурдес Мартинес де Морентин Иамас
Университет в Сарагоса, Испания
Резюме: Този труд има за цел да даде един общ поглед върху приходите и
разходите на градовете в Империята в резултат на тяхното развитие след
като Веспасиан им дава ius latii. По-конкретно ще разгледам приходите и
разходите на Флавиевите муниципии в Испания, които отчасти отразяват
съдържанието на lex за Цезаровата колония Урсо.
Ключови думи: leges datae; Флавиеви муниципии; pecunia communis;
apparitores; tabularium.



Статията е предоставен за превод и публикуване на български език в списанието с
изричното съгласие на авторката.
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PECUNIA COMMUNIS MUNICIPIUM.
THE FINANCING OF THE MUNICIPALITIES
IN HISPANIA
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Maria Lourdes Martinez de Morentin Llamas, PhD
University of Zaragoza, Spain
Abstract: The present work tries to provide a general vision about the incomes
and expenses that the cities had to face as a consequence of the development
they experienced with the concession of ius latii by emperor Vespasian. Specifically, those referred to the Flavian municipalities in the Roman province of Hispania will be named, which, in part, reflect the content of the lex for the Urso
caesarian colony.
Keywords: leges datae; Flavian municipalities; pecunia communis; apparitores;
tabularium.
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1. УВОД
Анализът на съвременните икономики по света показва, че регионалното и частното стопанство оказват влияние върху икономиката на съответната държава, а тя на свой ред влияе върху икономиката на други
държави. По същия начин в Древния Рим финансите на муниципиите не
може да бъдат разглеждани отделно от фиска и финансите на Империята
като цяло1.
Трудно е да възпроизведем в детайли финансите на муниципиите,
тъй като се променят във времето и в пространството обстоятелствата, при
които са се развивали различните общности в Империята и техният status.
Наистина има очевидна връзка между муниципалните финанси и отговорността на съответните им органи за управление и събиране на данъците с оглед доброто развитие на муниципалната икономика. Може да се
каже, че за величието на Империята допринася силата на градовете, а за
залеза ѝ – техният упадък.
Муниципалните закони имат много интересни глави, засягащи икономическите аспекти и финансирането на муниципиите, които ще разгледам тук.
2. МУНИЦИПАЛНИТЕ ЗАКОНИ И РАЗВИТИЕТО НА ГРАДОВЕТЕ
Правните разпоредби, които уреждат организацията на муниципиите,
приемат формата на leges datae2. За разлика от edicta, които императорите
са могли да издават със същата цел, leges datae предполагат стабилен и
неограничен в рамките на една магистратура режим. Такива leges са datae,
защото не са гласувани от комициите като leges rogatae, а са издавани от
магистрат, упълномощен да прави това от lex comicialis de imperio.
Когато през първите години на Империята е преустановена законодателната дейност на комициите, leges datae се запазват като чисто императорски актове в два случая – за даване на гражданство на уволнените от

1

LO CASCIO, E. La dimensione finanziaria. – In: Capogrossi Colognessi, L. e Gabba, E. A
cura di… Gli Statuti Municipali. Pavia, 2006, p. 673..

2

MOMMSEN, Th. Römische Staatrecht. Vol. 2. Berlin, 1965, S. 285 ff.; ROTONDI, G. Leges
publicae populi romani. Milano, 1902, p. 15 ss.
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армията ветерани и за организацията на колониите и муниципиите. Муниципалните статути се самоопределят като leges datae (Urs. 67, 72; Salp. 26;
Tarent. col. I, 23; Tab. Heracl.159)4.
Въпреки интересните разлики, има голямо сходство и общи неща
между испанските и италийските закони, които познаваме. Може да направим паралели между тях, достигащи дори дословна идентичност5. Тези паралели сами по себе си стигат, за да приемем че различните муниципални
закони са производни на един единен модел, на един общ муниципален
закон или на няколко закона, послужили за модел. Това всъщност е тема на
дебати, които все още не са приключил в доктрината6.
Най-старият от испанските leges datae, който ни е известен, е lex
Ursonensis7 от времето на Цезар (44 г. пр.н.е.), който всъщност е колониален закон. Други закони, като lex Salpensana, Malacitana, Irnitana, са от времето на Флавий8.
Наличието на сходни рубрики в двата предходни закона показва, че
те са производни на модел, различен от използвания за Urso, тъй като в
него няма точно такива. Моделът на Salpensana и Malacitana изглежда е от
по-късен етап и е по-прецизен9.

3

Според изданието на CRAWFORD, M. H. Roman Statutes. London, 1996.

4

За връзката между тези муниципални закони вж. CABALLOS RUFINO, A. y COLUBI
FALCÓ, J. M. Referentes genéticos de los estatutos municipales hispanorromanos: la lex
municipi Tarentini y la tabula Heracleensis. – In: Jil, E. M. y Neila, R., Eds. Poder central y
autonomía municipal: La proyección pública de las élites romanas de Occidente. Córdoba,
2006, p. 17–54. За запазените понастоящем колониални и муниципални leges datae
вж. RICCOBONO, S. – In: Fontes iuris Romani anteiustiniani. 3 vols. Vol. 1. Leges. Firenze,
1941, p. 159 ss.; известен ни е lex Osca tabulae Bantinae (s. II aC), lex Tarentina (s. I aC),
lex Rubria de Gallia Cisalpina (51–42 aC), fragmentum Atestinum, lex civitatis Narbonensis
de flamonio provinciae (на Август) и lex Luriacensis (на Каракала); испанските lex
Ursonensis (на Цезар), lex Malacitana, lex Salpensana, lex Irnitana (на Флавий) и
фрагменти с несигурно датиране.

5

D’ORS, Á. Epigrafía Jurídica de la España Romana [надолу EJER]. Madrid, Ministerio de
Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953, p. 157.

6

PINTO de BRITTO, M. das Gr. Los municipios de Italia y de España: Ley general y ley
modelo. Madrid, 2014, с изчерпателна библиография.

7

D’ORS, Á. EJER, cit.

8

За lex Malacitana, вж. RODRÍGUEZ de BERLANGA, M. Monumentos Históricos del
Municipio Flavio Malacitano. Málaga, 1864, и изданието от 1969 г. (Lex Flavia Malacitana).
Във връзка с lex Irnitana, вж версията на J. González у D’ORS, Á. La Ley Flavia
Municipal (Texto y comentario). Roma, 1986.

9

D’ORS, Á. EJER, cit., p. 284.
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Плиний свидетелствува10, че Malaca придобива статут на федериран
към Рим град в периода на Републиката. Като федерален град, той е свързан с метрополията с постоянен договор за асоцииране. Според Rodríguez
de Berlanga11 договорът ще да е предвиждал абсолютно равенство, тъй
като “няма спомен за факт, според който, ако бъде победен, да стане подчинен на победителя”.
През 74 г. от н.е. Малага, както и останалите селища в Испания, получава от император Веспазиан ius latii. С това Веспазиан, като умел политик12, иска да приближи към Рим селищата, които вече са му много близки в
културно отношение. По силата на тази привилегия, жителите на Испания
можели да търгуват и да получат безценното римско гражданство. Вероятно по искане на града, Тит му е дал привилегиите на муниципия и от тогава,
благодарение на тази привилегия, получена от фамилията на Флавиите,
към която принадлежал императорът, муниципият бил наречен municipio
Flavio Malacitano. Таблиците, в които били записани статутите на тези муниципии, наречени leges – Lex Malacitana и Lex Salpensana, били създадени
по времето на Домициан, брат на Тит, към 81 г. Lex Irnitana е от времето на
Домициан.
В резултат на процеса на муниципализация13 градовете имали нужда
от редица сгради и инфраструктурни обекти за своята отбрана (стени), за
религиозни нужди (храмове), за по-голямо удобство на жителите (акведукти, бани, театри) и за развитието на икономическите и административните
функции в града (базилики, курии, общински архиви). Развитието на градския живот предполагало за общността нови разходи, като например за организиране на религиозни церемонии или зрелища и банкети, за плащане
на заплатите на apparitores и други служители, за издръжката на муници10

Plinio, NH. 3.30.

11

Вж. предговора на GÓMEZ ROS, J. a RODRÍGUEZ de BERLANGA, M. Op. cit., Lex Flavia
Malacitana, cit., III.

12

За Веспасиан и политико-административната действителност в испанските провинции
по онова време вж. MUÑIZ COELLO, J. La política municipal de los flavios en Hispania. El
municipium Irnitanum. – In: Studia Histórica. Historia Antigua, Vol. 2-3, 1984-1985, no. 1,
p. 151–176; OZCÁRIZ GIL, P. La administración de la Provincia Hispania Citerior durante el
alto imperio Romano, Instrumenta. Barcelona, 2013.

13

MELCHOR GIL, E. Aportaciones de los notables locales a las finanzas municipales. – In:
Castillo, C., Rodríguez Neila, J. F. y Navarro, F. J., Eds. Sociedad y economía en el
Occidente Romano. Universidad de Navarra, 2003, p. 199–201.
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палните роби и на легациите на всяка общност и за ремонтните работи по
обществените сгради.
За да посрещнат всички тези разходи, градовете трябвало да разполагат с достатъчно приходи. Естествено, основата на муниципалната икономика била различна за различните муниципии, зависела от техните приходи и разходи.
Голяма част от приходите на града идвали от рентите, плащани като
наем за земята и за публичните сгради, от таксите за извършване на търговски и занаятчийски дейности в града и от експлоатацията на муниципалните монополи, а също от парите, събирани от глоби, от summae
honorariae14, които плащали магистратите, свещениците и декурионите за
заеманите от тях длъжности, и от капиталите, дарени на муниципия от частни лица15.
В lex Ursonensis16 има глави за управлението на колонията, а в споменатите флавиеви муниципални закони е отделено голямо място на тези
въпроси17.
Lex Irnitana дава пълна и подробна информация за различните приходни и разходни пера и за обхвата на финансовите операции, които общността може да извършва чрез своите органи. Това говори за интереса на
императорите да дадат известна автономия на общностите. Може би това е
опит да се оздрави разнебитената в резултат на предишните политики му14

MELCHOR GIL, E. Aportaciones de los notables locales a las finanzas municipales, cit.,
p. 200–220; LÁZARO GUILLAMÓN, C. Summa honorariae: El necesario pago de un
impuesto por la obtención de cargo público municipal en la Hispania Romana. – In:
Fernández de Buján, A., Dir., A. Trisciuoglio y G. Gerez Kraemer. (coeds.). Hacia un
derecho administrativo, fiscal y mediambiental romano. Vol. 3. Madrid, 2016, p. 537–550;
MENTXACA, R. Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los
escritos de los juristas clásicos. – In: VELEIA, Vol. 28, 2011, p. 9–67.

15

За муниципалните приходи вж. ABASCAL, J. M. y ESPINOSA, U. La ciudad hispanoromana: privilegio y poder. Logroño, 1989, p. 171–179.

16

D’ORS, A. EJER, p. 167–280 (Urs. cap. 62, 81, 93), са изредени глобите, налагани за
различни видове осъдително поведение, размерът на заплатите на apparitores на
дуумвирите и на едилите (cap. 62); средствата, предназначени за sacra и за
организиране на munera и ludi scaenici; забраната да се събарят сгради, освен ако ще
бъдат преизградени отново, или забраната да се притежават figlinae teglariae
(зидарски съоръжения), чийто капацитет надхвърля определена граница (cap. 75, 76);
строителството на публични сгради и извършването на negotia; за locatio и за
неотчуждимостта на agri, silvae, aedificia на общността; изискваните operae за munitio
и ползването на aqua caduca от частни лица (cap. 78, 79, 80, 82, 98, 100).

17

MUÑIZ COELLO, J. La política municipal de los flavios en Hispania. El municipium
Irnitanum. – In: Studia Historica. Historia Antigua, Vol. 2-3, 1984-1985, no. 1, p. 151–176.
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ниципална икономика, която те заварили при идването си. Укрепването ѝ в
крайна сметка щяло да облагодетелства цялата Империя.
3. МУНИЦИПАЛНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
Обикновено Рим не е давал пари на градовете за покриване на техните нужди. В местната хазна преобладавала косвената над директната
фискалност. Муниципиите вземали такси на различни основания. Често
муниципалните хазни се попълвали от частни вноски, които им позволявали да правят някои разходи и подпомагали посрещането на различни муниципални тежести – например чрез summae honorariae18, които плащали
местните личности при заемането на определени публични длъжности, или
щедри дарения от благодетели (evergetеs),19 или пък принудителните контрибуции на municipes чрез munitio20.
Местните статути (муниципални закони) отразяват забележителното
ниво на автономия на градовете, макар да не споменават (с редки изключения) размера на приходите и разходите. На практика няма други източници, които да ни предоставят информация по този въпрос21. Затова, макар
всички градове да са били изправени пред едни и същи проблеми и да са
имали сходни задължителни приходи, не е възможно да възстановим напълно финансовата картина в муниципиите. Условията на градовете в различните части на Империята и в частност в Испания били различни, както и

18

MELCHOR GIL, E. Aportaciones de los notables locales a las finanzas municipales, cit.,
p. 201 ss. ANDREU PINTADO, J. La administración de las ciudades durante el imperio. –
In: Blázquez J. M. y Ozcáriz, P., Eds. La administración de las Provincias en el Imperio
Romano. Madrid, Dykinson, 2013, p. 141–142.

19

MAGIONCALDA, A. Donazioni private destinate alle città. – In: Il capitolo delle entrate nelle
finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xème Rencontre franco-italienne
sur l’épigraphie du monde romain (Rome, 27–29 mai 1996). Collection de l'École française
de Rome 256. Roma, 1999, p. 176.

20

D. 50.4.18. Arcadio Carisio, разграничава лични, реални и смесени munera. Вж. като
продължение, LÓPEZ HUGUET, M. L. Clasificación general de los munera locales y
exposición de las principales causas de su exención. – In: Fernández de Buján, A., Dir., y
Gerez Kraemer, G., Ed. Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano. Vol. 2. Madrid,
2013, p. 565–587.

21

Epistula Saborenses на Веспасиан и Epistula Muniguenses на Тит съобщават някои
много интересни данни за финансите на тези градове в Бетика. Вж. MARTÍNEZ de
MORENTIN, M. L. L. Bases pecuniarias y económicas del municipio de derecho latino en la
legislación municipal de época flavia. – In: Andreu Pintado, J. Oppida labentia.
Transformaciones, cambios y alteración en las ciudades hispanas entre el siglo II y la
tardoantigüedad. Tudela, Fundación Uncastillo, 2017, p. 177–216.
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източниците на тяхното богатство. Ето защо данните, с които разполагаме,
трудно могат да бъдат приети като общи за всички тях.
4. СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И АРХИВА
НА ФИНАНСОВИТЕ ДОКУМЕНТИ
Контролът върху муниципалните финанси е една от основните характерни черти на автономията на римските общности. Упражнявали са го
декурионите и магистратите22 с помощта на квалифициран персонал –
apparitores, scribae, quaestores, librarii, както пише в муниципалните закони.
Apparitores23 е трябвало да служат на дуумвирите и едилите (Urs. 62)
и да им помагат в изпълнението на техните функции.
Scribae са отговаряли за написването и запазването на документите,
свързани с града (Irni. 73)24. За да бъдат официално признати и да получават заплата, е трябвало да положат клетва преди да получат достъп до
публичните регистри и да вписват данни в тях25.
Quaestores са били отговорни за непосредственото управление на
публичната хазна (pecunia publica). Обикновено са били двама, но броят им
можел да е и по-голям; между тях можело да има intercessio, но те нямали
юрисдикция. Операциите, които извършвали, били следните (Irn. 20):
exigere (събиране на пари), erogare (харчене), dispensare (плащане),
custodiare (охраняване) и administrare (администриране/управление), и били
свързани с управлението на приходите и разходите в местната хазна –
pecunia communis или pecunia publica. При изпълнението на тези длъжности всяко действие се регистрирало в документи, които впоследствие можели да бъдат проверени при необходимост или при даването на отчет от
22

LAMBERTI, F. I magistrati locali nei bronzi giuridici delle province iberiche. – In: Ortiz de
Urbina Álava, Estíbaliz., Ed. Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos (Anejos de Veleia.
Acta. 13), 2013, p. 79–99; JUREWICZ, A. R. La lex Genetiva Iuliae seu Ursonensis –
rassegna della materia. Gli organi della colonia. – RIDA, Vol. 54, 2007, p. 294–325.
Apparitores del dunviro: lictor, accensus, scriba, viator, librarius, praeco, haruspices,
tibicem, servi publici, p. 313; D’ORS, Á. EJER, cit., p. 184. Recientemente MARTÍNEZ de
MORENTIN, M. L. L. El cuidado y administración de las aguas previsto en dos leyes
municipales de la Hispania romana. – IURA, Vol. 64, 2016, p. 147–181.

23

JUREWICZ, A. R. La lex Genetiva Iuliae seu Ursonensis – rassegna della materia, cit., p. 313.

24

LAMBERTI, F. Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum. Napoli, Jovene, 1993, p. 602.

25

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Administración financiera y documentación de archivo en las
leyes municipales de Hispania. – In: Cahiers du Centre Gustave Glotz, Vol. 14, 2003,
p. 115–129.
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магистратите след изтичането на годишния им мандат26. Тази финансова
документация е била организирана и съхранявана в архиви.
Законът на Urso (81) използва израза tabulae publicae, с който обозначава както официалните документи изобщо, така и материалните регистри, където се съхраняват те (tabulae ceratae); един век по-късно флавиевите муниципални закони обозначават тези две понятия с израза tabulae
communes (lex Irn., 41, 63, 73; Mal. 63)27.
Местните магистрати (дуумвири, едили, квестори) са отговаряли за
архива или tabularium на своята общност. При писането, класифицирането
и опазването на документите са били подпомагани от два вида apparitores –
scribae и librarii28. Тези служители са били назначавани ежегодно и им се
плащала merces, подробно описана в Urs., в зависимост от особените им
функции и степен на отговорност, докато в Irn. не са посочени сумите, които получавали.
Scribae е трябвало да положат клетва, за да бъдат признати официално. Те са ценени поради интелектуалната им дейност и специфичните им
задължения. Било е възможно договорите им да бъдат подновявани за
дълги периоди от време, ако са доказали своята компетентност. Те познавали най-добре административните механизми, счетоводните правила,
изискванията за съставяне на документи, състоянието на публичните финанси и организацията на instrumenta в местния архив или tabularium29, поради което, подобно на магистратите на града, не можели да участват в
публичните сделки, свързани с него (Irn. 48).
Librarii били само кописти.
26

ARANGIO RUIZ, V. Historia del derecho romano. 4. ed. Madrid 1980, p. 117 ss. Римските
магистратури се характеризират с изборност, едногодищност, колективност,
безплатност и отговорност.

27

Още от времето на Републиката финансовата документация на държавата се
организира и съхранява в архиви, но муниципалните устави показват, че Рим се
грижел също градовете да опазват и контролират своите публични документи:
RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Administración financiera y documentación. de archivo en las
leyes municipales de Hispania, cit., p. 116.

28

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Apparitores y personal servil en la administración local de la
Bética. – In: Studia Histórica, Historia Antigua, Vol. 15, 1997, p. 197–228. Scribae и librarii
били обичаен персонал в муниципалната администрация, както е видно от
епиграфската документация, цитирана от автора. Договорите и заплатите, които
получавали, може да се видят на стр. 213 ss.

29

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Tabulae Publicae. Archivos municipales y documentación
financiera en las ciudades de la Bética. Madrid, 2007, p. 142.
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Помощният персонал се допълвал от публични роби (Urs. 62; Irn. 19,
20, 78), които понякога вършели работата на свободните scribae и librarii
(Irn. 20)30. Източниците предвиждат тези дейности като едно от задълженията на либерта към неговия господар31, operae libertorum, което поемат с
клетва32.
И така, управлението на pecunia publica изисквало общността да
разполага със специализиран персонал в областта на финансите, счетоводните регистри на актовете и организацията на документите в един архив.
5. ДЕКУРИОНИТЕ КАТО ОРГАН,
ОТГОВАРЯЩ ЗА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА
Управлението на муниципалната хазна – pecunia publica33, на нейното счетоводство и на цялата архивна документация поставя scribae в пряка
връзка с местните магистрати. Дуумвирите се нуждаят от тях за съставянето на официалните писмени документи, чийто процес на изработка са ръководели, а именно написването -scribere- и регистрирането на декурионските декрети в архива (in tabulas publicas/communes referre, Urs. 130–131 и
134; Irn. 41–42)34. На декурионите, подобно на сенаторите в Рим, е било
30

Казват, че в архива на Caecilius Iucundus – известен банкер от Помпей, servi publici са
посочени като съставящи и издаващи платежните документи (apochae), от името на
местната администрация. Вж. ANDREAU, J. Les affaires de Monsieur Jucundus. Roma,
École française, 1974, p. 331 ss. Вж. D. 22.1.11.1.

31

Obsequium, reverentia, honor и задължението да се извършват определени
материални или професионални услуги (operae) на господаря – FERNANDEZ de
BUJAN, A. Derecho Privado Romano. 9. ed. Madrid, 2016, p. 201; в D. 38.1, и C. 6.3 – se
observan diversidad de operae libertorum.

32

Вж. G. 3.96, който смята че в някои случаи може да е различно. Говорейки за stipulatio,
„също така се поема задължение като говори човекът и обещава, без да го пита
другият, когато либертът се заклева да даде на господаря подарък, или да извърши
работа или услуга, макар че това е единствената причина, поради която се поема
задължение чрез клетва. По никоя друга причина хората не се задължават чрез
клетва, особено съгласно римското право. За да разберем какво е чуждото право,
бихме могли да изследваме правото на различните страни една по една, и ще
намерим различни решения“.

33

Относно pecunia publica вж. RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Pecunia communis municipium.
Decuriones, magistrados y gestión de las finanzas municipales en Hispania”. – In: Castillo,
C., Rodríguez Neila, J. F. y Navarro, F. J. (Eds.). Sociedad y economía en el Occidente
romano. Pamplona, EUNSA, 2003, p. 113 ss.

34

Разпоредбите на ordo на декурионите са включени в декрети. Нищо не се казва
относно тяхната форма, но вероятно е следвана сходната структура на другите
документи от такъв ранг. Такъв декрет съдържа praescriptio c имената на консулите за
съответната година, името на магистрата, който прави мотивирано предложение пред
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възложено да участват в управлението на публичните средства 35. Могло е,
ако е целесъобразно, да се подаде quaestio и да се поиска sententia. Когато
един декурион е поискал от duunvir-а или praefecto да информира ordo по
някой от тези въпроси, магистратът е трябвало на следващия ден след подаването на иска (primo quoque die) да отнесе въпроса до сената и да се
постарае той да вземе решение, стига да се съберат всички декуриони
(Urs. 96); решението е трябвало да се вземе с мнозинство от присъстващите.36 Бързото подготвяне на правилен доклад предполага да има архив, в
който документите да са подредени и актуализирани, и ефективни помощници, които да спомогнат за бързото намиране в tabulae publicae на необходимите данни37.
Законът на Irni посочва, че scribae били изцяло на разположение на
дуумвирите (Irn. 73), но не споменава за scribae, причислени към едилите;
техните функции обаче ги поставят в тясна връзка с quaestores38. Квесторите са отговаряли за pecunia communis municipium; имали са грижата за
exigere, erogare, и dispensare (Irn. 20), и действат като подчинени на дуумвирите висши магистрати, имащи intercessio или право на вето върху техните действия (Irn. 27). Дуумвирите – главни магистрати на града, упражнясената, броя на помощниците, датата и мястото на издаването. Следва relatio –
централната част на документа, в която се съдържа исканото решение на сената по
предложението, на което съответства sententia или decretum consultum. По принцип
предложението трябва да се прочете на глас – recitatio, от магистрата пред
декурионите. Ако съдържанието на предложението е от изключително значение за
жителите на колонията или муниципията, то се поставя на публично място, написано
върху таблици. Според MENTXACA, R. El senado municipal en la Bética hispan a la luz
de la lex Irnitana. (Veleia. Anejos. Series minor, Book 5). Universidad de País Vasco, 1993,
p. 115, и SHERK, R. K. The municipal decrees of the Roman West. Arethusa Monographs,
no. 2). Department of Classics, State University of New York. Buffalo, 1970,
муниципалните decreta следват същото разделение като senatus consulta.
35

Думите “verba fecerunt” се появяват епиграфски възпроизведени в документи от този
вид. Декурионите трябвало да гласуват предложенията на dunvir. За вземане на
различните решения, вписани в декретите, се изисквало да присъстват определен
минимум декуриони. Quorum-ът можел да варира в зависимост от разглеждания
въпрос; понякога той бил най-малко 40 декуриона, а в други случаи решенията се
приемали с гласовете на половината от присъстващите. Вж. Urs. 92–99. Член 96 се
отнася за искането на декуриона до дуумвира или префекта да информира ordo
относно някой въпрос, свързан с управлението на публичното имущество.

36

MARTÍNEZ de MORENTIN, M. L. L. El cuidado y administración de las aguas previsto en
dos leyes municipales de la Hispania romana, cit., p. 145–179.

37

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Administración financiera y documentación de archivo en las
leyes municipales de Hispania, cit., p. 119 ss.

38

Тъй като quaestores не се появяват в lex Urs., scriba, както и останалите apparitores,
вероятно са работели директно за дуумвирите и едилите.
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ват контрол върху операциите с pecunia publica и надзор над приходите,
предлагат разходи и извършват плащания (Urs. 62, 65, 69, 70, 96; Irn. 46,
63, 66, 73, 77, 79).
Във всичките си действия обаче, включително свързаните с финансовото управление, са били само изпълнители на приетите решения от
ordo decurionum – истинският орган и авторитет по тези въпроси, чиито
декрети са изпълнявали и принуждавали другите да изпълняват39.
6. ФИНАНСИРАНЕ
НА ФЛАВИЕВИТЕ МУНИЦИПИИ
Една колония или една муниципия вероятно е боравела със значителни ресурси. Управлението на pecunia publica предполага осчетоводяване на приходите и разходите на муниципията чрез документи, гарантиращи
истинността на официалната информация. Отговорността за упражняването на икономическите и финансовите дейности се е поемала от магистратите при изтичането на техния мандат40.
Годишното предложение за разходите се придържа към следния ред
според lex Irn.: заплати на apparitores; легати; sacra, ludi и cenae (жертвоприношения и церемонии в храмовете, циркови игри, театрални представления, вечèри или публични трапези); строителство и ремонт на сгради,
охрана/опазване на храмове и монументи; издръжка на публичните роби.
Включва също така дълговете, произтичащи от заеми, взети от града от
частни лица или от други градове (mutuum rei publicae) и покупка на публични роби.
Приходите на града идват от данъци, от summae honorariae41, от сумите, получени от продажбата на обществено имущество (включително
земеделски имоти и роби); от приходите от заеми, дадени с pecunia publica;

39

MENTXACA, R. El senado municipal en la Bética hispan a la luz de la lex Irnitana, cit.;
RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Pecunia communis municipium. Decuriones, magistrados y
gestión de las finanzas municipales en Hispania, cit., p. 111–198.

40

TRISCIUOGLIO, A. Consideraciones sobre la responsabilidad civil y administrativa de los
magistrados en la experiencia romana. – In: Fernández de Buján, A., Dir., y Gerez Kraemer,
G., Ed. Hacia un Derecho administrativo y fiscal romano. Vol. 2, p. 161–175.

41

MELCHOR GIL, E. Pollicitationes ob honorem y ob liberalitatem en beneficio de una res
publica: su reflejo en la epigrafía latina. – In: RGDR, Vol. 5, 2005.
Страница 167 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

от легати; от глоби42 и от санкции, наложени на декуриони и магистрати в
резултат на отговорността, която поемат при даването на отчет за управлението на муниципалните финанси, и също така от дарения и от обещания за дарения, дадени от частни лица43.
Събирането на данъци се е отдавало под наем (locatio conductio) на
частни лица при режим на монопол с договор (Irn. 63, 64); чрез дуумвирите
муниципията получава икономически гаранции при ипотекиране или депозиране на имущество на арендатора, който е трябвало да представи съответните гаранти за коректното изпълнение на услугата. Подробностите за
договора и за гаранциите, както и данните на гарантите са се вписвали в
публични документи, като едно копие от тях се е депозирало в муниципалния архив. Друго копие се е окачвало на видно място за информация на
гражданите (de plano recte legi possint)44.
Професор Rodríguez Neila45 е направил ясна схема на редовните и
извънредните приходи и разходи на градовете, като е сравнил разпоредбите, съдържащи се в муниципалните закони на Испания и в други надписи.
Той подсказва, че е имало еднородни модели въпреки разликите
между градовете поради техния статут и социални, икономически и културни особености, и поради различните решения, приети от управляващите по
сходни проблеми или данъчни изисквания. Сред редовните приходи посочва:
 vectigalia, внесени като наем за селски или градски недвижимости
като ниви, пустеещи земи и сгради (loca, agri, aedificia, silvae,
pascua, tabernae, horrea, fullonicae, etc.), Urs. 82, 96, Irn. 76;
 други vectigalia (получавани на различни основания – mercatus,
portorium, частно ползване на aqua publica, и др.);
42

PÉREZ ZURITA, A. Magistrados e imposición de multas en las ciudades del Occidente
romano: la documentación epigráfica. – Studia Histórica, Historia Antigua, Vol. 30, 2012,
p. 293–323.

43

MELCHOR GIL, E. Pollicitationes ob honorem y ob liberalitatem en beneficio de una res
publica: su reflejo en la epigrafía latina. – In: RGDR, Vol. 5, 2005.

44

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Pecunia communis municipium. Decuriones, magistrados y
gestión de las finanzas municipales en Hispania, cit., p. 148.

45

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. Op. cit., p. 112, 190–191. Оставяме настрана упоменаването
на някои надписи от CIL и отнасящите се до законите на Vipasca поради техните
особености, тъй като съдържат фискалната уредба на един миньорски дистрикт. Вж.
D’ORS, Á. EJER, cit., p. 72 ss.
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 глоби в различен размер (минимални от 100 до 1 000 HS и максимална до 100 000 HS), Urs. 65, 97; Mal. 61, Irn. 66;
 summae honorariae (Urs. 70, 71).
Сред извънредните приходи се включват:
 продажба на публична собственост (Irn. 79);
 продажба на частна собственост, отчуждена или ипотекирана в
полза на града (Urs. 76, Mal. 62, Irn. 60, 64, 65);
 лихви по заеми, дадени с обществени пари (pecunia communis […]
mutua danda municipum nomine) Irn. 79;
 събрани средства за определен храм (pecunia stipis nomine),
Urs. 72;
 легати в полза на града, направени от благодетели (клаузи: ex
reditu pecuniae quam rei publicae legavit […]; ut (sestertium) V (milia)
usurarum quae annuae competunt […] ex quorum usuris semissibus
[…]).
В раздел редовни разходи се включват:


заплащане на apparitores, (scriba, viator, accensus, lictor, librarius,
haruspex, tibicen) Urs. 62, 63, 81, и на лекари и публични учители
(medicus colonorum Coloniae Patriciae, grammaticus latinus в
Tritium) Irn. 73, 80;



издръжка на публичните роби – servi publici или communes (cibaria
Urs. 62 Irn. 79; vestitum, Irn. 19, 20, 72);



организация на официални церемонии (ludi, Urs. 70, 71; epula,
Irn. 77, 79, 92);



религиозни дейности (templa, Urs. 69, 72 и sacra resque divinae,
Irn. 77, 79);



охрана на храмове и погребални/надгробни монументи (eas res
quae IIviris aedilibus quaestoribus faciendorum municipum nomine…
Aedium sacrarum monumentorumque custodiam publicam).

Извънредни разходи са:


покупка на нови публични роби (emptiones eorum qui municipibus
serviant, Irn. 79);
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дневни за членовете на посолства или legationes (diariorum
nomine, Urs. 92, Irn. 46, 79);



заплащане на лицата, встъпващи като ищци, представлявайки
муниципия в муниципални процеси, свързани с pecunia publica,
поради което те се явяват защитници на интересите на общността
(Irn. 70 и D. 3.4.2–3; D. 3.4.6.1; D. 3.4.7.1–2);



плащания по заеми, сключени от града (pecunia mutua in usus rei
publicae municipi, Irn. 80; pecunia expensae latae и D. 3.4.7.1;
D. 3.4.8; D. 12.1.27);



строителство или ремонт на публични муниципални обекти и
обезщетяване на частни лица (opera eius municipi facienda
reficienda lex Urs. 77, 98, 99; Irn. 79, 82, 83);



изкупуване/експроприиране

на

земеделски

и

градски

земи

(Urs. 77, 99).
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предвид размера на тази статия не е възможно да разгледам поотделно всеки един от споменатите приходи и разходи. Намерението ми беше тук да отразя интереса и желанието за добро управление на финансовите ресурси с оглед развитието и устойчивостта на градовете. Твърдя, че
такъв интерес е съществувал предвид подробната регламентация на тези
въпроси, която съдържат муниципалните закони и, по-конкретно – муниципалните закони на Испания.
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DEBITORUM PUBLICORUM.
ЕДНО СРЕДСТВО ЗА RENOVATIO IMPERII
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Росалѝя Родригес Лопес
Университет в Алмерѝя, Испания
Резюме: През VI в. във Византийската империя проблемите на държавния
апарат водят до разпад, a социалният ред е разклатен. Необходими са неотложни мерки за промяна и балансиране на социалната, икономическата и
административната структура на Империята, за да се изпълнят плановете
на император Юстиниан за renovatio imperii. Стабилността на държавата
във вътрешен и международен план е поставена в зависимост от фискалната политика и по-специално от увеличаване на приходите от данъци. В
статията са разгледани мерките относно спазването на законността при
събирането на данъци, но и защитата на данъкоплатците от злоупотреби
на данъчната администрация, облекчаването на данъчното бреме и др.
Ключови думи: renovatio imperii; Юстиниан; fiscus; данъци; данъкоплатци;
длъжници на държавата.



RODRÍGUEZ LÓPEZ, R. Debitorum publicorum. Un outil pour la Renovatio imperii. – In:
Revue internationale des droits de l'antiquité, ISSN 0556-7939, Vol. 58, 2011, p. 339–356.
Предоставена е за превод и публикуване на български език в списанието с изричното
съгласие на авторката.
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DEBITORUM PUBLICORUM.
AN INSTRUMENT FOR THE RENOVATIO IMPERII
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Rosalia Rodriguez Lopez, PhD
University of Almeria, Spain
Abstract: In the 6th century in the Byzantine Empire the problems of the state
administration led to disintegration and the social order was shaken. Urgent
measures are needed to change and balance the social, economic and administrative structure of the Empire in order to fulfill Emperor Justinian's plans for the
renovatio imperii. The interne and extern stability of the state has been made
conditional on an increase in tax revenues and other fiscal measures. The article
tracks the legal measures in collecting the taxes, but also the protection of taxpayers from abuses of the tax administration, alleviating the tax burden etc.
Keywords: renovatio imperii; Justinian; fiscus; taxes; taxpayers; debtors of the
state.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
През VI в. във Византийската империя проблемите на държавния
апарат водят до разпад, a социалният ред е разклатен1. Самият Юстиниан
е добре запознат със ситуацията още от времето, когато е регент на чичо
си Юстин I2. Измамата се разпростира и пропива цялата социална пирамида, понякога като защита срещу злоупотребата на другите. По този начин
корупцията се увеличава и имплицитно се възприема от всички. Това чувство на презрение към гражданските права битува в градския живот и руши
възприемането на държавността.
През 532 г. – пет години след заемането на престола от Юстиниан –
забавеното събиране на данъците, увеличаването им и съответно намаляване на доходите, корупцията, създават криза в порочен кръг. Тази криза
предизвиква вътрешни социални вълнения, частично предизвикани от
аристокрацията.
От съвкупността причини, обединени в тази нестабилна ситуация
през първата третина на VI в., можем да посочим: икономическа и финансова криза3; административна криза, причинена от корупция и неефективност на бюрокрацията; спорове между различни публични органи за правомощия и компетентност; злоупотреба със средства в ущърб на населението, особено в селските райони; злоупотреби на публичната власт и дискредитирането на местните съдии, оттам и преместването на делата в столицата на Империята, което се свързва с проблемите, произтичащи от миграцията; прекъсване на връзките на емигрантите данъкоплатци с местата,
където са преброени; отслабване на общинските структури и упадък на ма-

1

2

3

VARELA GIL, C. Los administradores de Roma (desde el origen de la ciudad hasta Justiniano). – In: Revista General de Derecho Romano, Vol. 7, 2006, p. 1–69, предлага подробен анализ на еволюцията на системата на държавните служители във византийската
епоха.
PATLAGEAN, E. Povertà ed emarginazione a Bisanzio, IV–VII secolo. Roma, 1986, p. 222,
пише че през първата половина на VI в., при управлението на Анастасий и Юстин I,
тенденцията, наблюдавана в писмените източници, показва дезорганизация на провинциалните структури и прекомерни изисквания на фиска в контекста на все още активната регионална търговия.
По този повод вж. FERNANDEZ de BUJAN, A. Principios tributarios. Una visión desde el
derecho romano. Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores
del sistema tributario romano. – In: Tratado sobre la Ley General Tributaria: homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo. Vol. 1. Thomson Reuters Aranzadi, 2010, p. 103–134.
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гистратурата, както и окрупняването на земята4, а оттам изтеглянето на
занаятите и изоставянето на земята от малки и средни стопани; бягството
на експлоатираните колони5; консолидацията на частни въоръжени части
(bucellarii)6; социалните вълнения, разбойничеството и нестабилността на
границите на Рим; загубата на много търговски пътища и обществената
политическа криза поради разрастването на организираната престъпност и
насилието7.
Тези причини водят до необходимост чрез неотложни мерки да се
променят и балансират социалната, икономическата и административната
структура на Империята, както и да се насърчи социалната стабилност и
увеличаването на приходите от данъци като незаменими средства за изпълнение на плановете на Юстиниан8 (но в допълнение към посочените,
през своето управление императорът се сблъсква с други големи проблеми
като например чумна епидемия, земетресения и варварски атаки). По този
начин renovatio imperii изисква издаването на множество конституции с
темпо, определяно от различни политически събития9.
4

5

6

7

8

9

Голяма част от аристокрацията се опитва да избегне контрола на централната власт.
В CJ. 11.52.2 (от откъса на гръцки във Василиките), е казано че никой не обещава да
покровителствува селяните, нито приема земеделските стопани срещу получаване на
обещание за доходи или други печалби.
Законодателството на Юстиниан (CJ. 11.48.22, CJ. 11.48.23) обвързва заселниците
по-тясно със земята, за да се намали изоставянето ѝ и следователно да се запазят
фискалните задължения (CJ. 11.48.20).
Думата bucellum означава „бисквита от жито за хранене на войниците“. В тази връзка
вж. BERNARDl, A. The economic problems of the Roman Empire at the time of its decline.
The economic decline of Empires. Routledge, 2006, p. 64.
NJ. 77.21 (545 г. сл.Хр.) е адресирана до съдии – граждански или военни, които трябва
да преследват виновните за кражби, насилие, отвличания и т.н., и за да постигнат тази цел те са използвали специални екипи (biocolytae). Според GARBARINO, P.
Osservazioni in tema di competenza giurisdizionale criminale nelle province alla luce di Ed.
XIII,17 e di NJ. 134,5. – In: Il diritto giustinianeo fra tradizione classica e innovazione.
Torino, 2003, p. 69–91, императорът задълбочава реформите, приети в тази област –
законодателните текстове разширяват компетентните съдилища и обхвата на публичната власт за преследване на престъпниците бегълци.
MAIER, Franz Georg. Bizancio. Buenos Aires, 2002, p. 52. Относно всички мерки, приети
в политико-административната област вж. BONINI, R. La última legislación publicista de
Justiniano (543–565). – In: Discursos pronunciados en el acto de investidura de Doctor
“Honoris Causa” de R. Arié, R. Bonini, A. Fiori. Granada, 1988, p. 51–83.
В тази връзка вж. PULIATTI, S. Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano. Lo
statuto civile e l'ordinamento militare Della prefettura africana. Milano, 1980, p. 2–21, 30,
пише че за период от малко под пет години – между 535 и 539 г. сл.Хр., са обнародвани редица императорски конституции, за да се реформират големи сектори на периферната администрация и някои от централната администрация. За renovatio imperii
вж. GONZALEZ FERNANDEZ, R. Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano.
Murcia, 1997, p. 147–148.
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Направен е опит за укрепване на държавните структури, за премахване на корупцията в бюрокрацията на местно ниво и за намаляване на
държавните органи чрез опростяване на йерархията10 и свиване на разходите за правосъдие11, като в същото време се налага принципът за адаптиране на правните институти към различните случаи по места12.
Конституциите премахват възможността за продажба на държавните
постове, като създават условия към тях да се стремят само най-добре подготвените13.
Юстиниан възприема идеята за гражданството и res publica – необходимостта гражданите да бъдат добри данъкоплатци, и възвръщането към
pax romana, разбиран като взаимовръзка между военните и функционирането на държавните органи, с цел утвърждаване силата и ценностите на
Рим. Освен това той е изкушен от укрепването на социалната и гражданската среда: градоустройство, селско стопанство и занаяти.
Повечето от данъчните правила споменават в текста си борбата
срещу престъпността и организираната престъпност, защитата на гражданите и социалния мир. Въпреки това не е извършена съществена реформа
на данъчната система, а само малки промени в установените стандарти.
10

11

12

13

DEMICHELI, A. M. L'amministrazione dell'Egitto bizantino secondo l'Editto XIII. – In:
Legislazione, cultura, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustinianea tra passato e futuro.
Milano, 2000, p. 437, подчертава че мерките, приети в Ed. 13 и NJ. 8, предоставят непълна информация за реформата, но биха могли да бъдат приети като осезаемо доказателство за положените усилия в реорганизирането на провинциалната администрация.
В CJ. 1.27.1.17 (534 г. сл.Хр.) е установено, че sportules трябва да се изискват в точния им размер, а в параграф 18 от същата конституция е определено, че съдиите не
трябва да се задължават да поемат високи разходи поради формализма относно
дипломите или званията им, защото при такова разсипничество данъкоплатците излишно биха се натоварили впоследствие. Нарушението на тази разпоредба е свързано с налагане на глоби.
За служителите във византийската епоха вж. ANDRÉADÈS, A. Le recrutement des fonctionnaires et les Universités dans l'Empire byzantin (Extrait des Mélanges de droit romain
dédiés à Georges Cornil). – In: Mélanges de droit romain dédies à Georges Cornil. Gand,
Vanderpoorten ; Paris, Sirey, 1926, p. 17–40; LAOURDAS, B. Intellectuals, scholars and
bureaucrats in the byzantine society. – In: Kleronomia, Vol. 2, 1970, p. 272–291; CARNEY,
T. F. Bureaucracy in Traditional Society: Romano-Byzantine Bureaucracies Viewed from
Within. Coronado Press, Lawrence, Kansas, 1971; PEDERSEN, F. S. Late Roman Public
Professionalism. Odense, 1976.
Така например NJ. 8.8 установява, че най-честните лица трябва да бъдат избрани да
заемат постове в администрацията. В NJ. 15.1 е посочено, че най-благородните жители на градовете трябва да бъдат определени като техни защитници. Преди това в
предговора е обяснено че тези, които не са имали средства за съществуване, получават този пост, когато изрично помолят да бъдат назначени за защитници, и че това е
оставено на преценката на съдиите.
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Следователно в императорските конституции от онова време можем да
видим приемането на създаденото през Късната империя status quo.
2. ФИСКЪТ И RENOVATIO IMPERII
Юстиниан и неговите съветници, както вече беше посочено в предходните редове, разработват фискална политика за защита на данъкоплатците, които като субекти трябва да осигурят социалния мир в Империята.
Данъчното законодателство от този период е добре познато и се среща в
много научни трудове14. Важно е обаче да се отбележи, че субектите на
данъчното облагане – държавните служители и данъкоплатците, са ясно
посочени в неюридическите творби от епохата. Значението на тази дейност
в изграждането на Юстиниановата империя, също както и нарастващият в
14

Вж. BARROS MONTESINO, J-H. En torno a la idea de restauración del imperio romano
bajo el gobierno del emperador Justiniano I (527–565 dc.). Tesis doctoral. Chillan, 2008;
BARNISH, S., LEE, A. D. and WHITBY, M. Government and Administration (Chapter 7). –
In: The Cambridge Ancient History. Vol. 14: Late Antiquity Empire and Successors AD 425–
600. Cambridge, 2000, p. 164–206; BONINI, R. La última legislación publicista de
Justiniano (543–565). – In: Discursos pronunciados en el acto de investidura de Doctor
“Honoris Causa” de R. Arié, R. Bonini, A. Fiori. Granada, 1988; HALDON, J. and
BRANDES, W. Towns, tax and transformation: state, cities and their hinterlands in the East
Roman world. Towns and their territories between late antiquity and the early middle ages
(Transformation of the Roman World). c. 500–800. – In: Towns and their territories between
late antiquity and the early Middle Ages. G. Pietro Brogiolo, N. Gauthier, N. Christie, Eds.
Boston ; Leiden, Brill, 2000, p. 141–172; CARRIÉ, J.-M. L'État à la recherche de nouveaux
modes de financement des armées (Rome et Byzance, IVe–VIIIe siècles).– In: Cameron, A.
and Irvin Conrad, L. (Eds.). The Byzantine and early Islamic Near East. Vol. 3. States,
resources and armies. Princeton, N. J., Darwin, 1995, p. 27–59; DELMAIRE, R. Largesses
sacrées et res privata. L'aerarium imperial et son administration du IV au VI siècle. Roma,
1989; Id., Le déclin des Largesses sacrées. – In: Hommes et richesses dans l'empire
byzantin, IV–VIe siècle. Vol. 1. Paris, 1989, p. 265–277; DEMICHELI, A. M. L'editto XIII di
Giustiniano in tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino. Torino, 2000;
Di RENZO, F. Il sistema tributario romano. Napoli, 1950; DURLIAT, J. Les finances
publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284–899). Paris, 1990; FEISSEL, D. Un rescrit de
Justinien découvert à Didymes (1er avril 533). – In: Chiron, Vol. 34, 2004, p. 285–365;
FERNANDEZ de BUJAN, A. Principios tributarios. Una visión desde el derecho romano. Ius
fiscale:…, cit., p. 103–134; FERNANDEZ URIEL, P. Algunas precisiones sobre el sistema
fiscal romano. – In: Espacio, tiempo y forma, Vol. 8, 1995, p. 159–181; GASCOU, J. La
table budgétaire d'Antaeopolis (P. Freer 08.45 cd). – In: Hommes et richesses dans l'Empire
byzantin. Vol. 1. IV–VII siècle. Paris, 1989, p. 279–313; HALDON, J. F. Economy and
administration. How did the empire work? – In: Age of Justinian. Cambridge, 2005, p. 28–
59; JORDÁN REYES, J. C. Actitudes ante los impuestos en Roma. – In: Revista Espacio
Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua. Vol. 19-20, 2006-2007, p. 177–194; KAPLAN, M.
Les propriétés de la Couronne et de l'Église dans l'Empire Byzantin (V–VIe siècles). Paris,
1976; LAIOU, E. The economic history of Byzantium. Washington, 2007; PATLAGEAN, E.
L'impôt payé par les soldats au VIè siècle. – In: Armées et fiscalité dans le monde antique.
Paris, 1977, p. 303–309; PULIATTI, S. Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano.
Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana. Milano, 1980; SARRIS, P.
Economy and society in the age of Justinian. Cambridge, 2006; ZAMORA MANZANO, J. L.
Algunos aspectos sobre el régimen fiscal aduanero en el derecho romano. Madrid, 2009.
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резултат на териториалната15 експанзия брой на данъкоплатците, могат да
оправдаят широкото споменаване на фиска в един Военен трактат от онова
време16. От него става ясно, че финансовата система е създадена за решаване на въпроси от обществено значение, възникващи периодично, като
например корабостроенето и укрепването на крепостните стени. Тя обаче е
нарочно насочена към заплащането на войниците и всяка година поголямата част от приходите са използвани за тази цел17:
Tò δέ χρηματικών εστί μέν οτε και άλλων ενεκεν κοινωφελών πραγμάτων έπινενόηται,
οΐον ναυπηγίας, τειχοποίας, μάλιστα δέ διά τά άναλώματα τών στρατιωτών. Τών γάρ
κατ' ετος δημοσίων εισόδων ένταΰθα τά πλειστα καταναλίσκεται.

Веднага след това Военният трактат посочва длъжностните лица,
зависими от държавната хазна. Това показва че служителите по финансовите въпроси, които са преценявали данъците, трябва да бъдат справедливи и да имат известни познания по топография, земеделие и счетоводство. Сумите, определени за данъчни цели, трябва да се основават на земната повърхност, както и на качеството и плодородието на културите или
количеството на металните ресурси. Тези служители трябва да са в състояние да преценят въздействието на климата и топографията, близостта на
градовете, плавателните реки и морето, да са запознати с постоянното
снабдяване с вода от повърхностни извори или подземни кладенци.
Следователно при оценката на данъците финансовите служители
трябва да вземат предвид тези фактори18. Трактатът посочва всички съображения19:

15

16

17
18

19

SOTO CHICA, J. Bizantinos, sasánidas y musulmanes. El fin del mundo antiguo y el inicio
de la Edad Media en Oriente 565–642 (Tesis doctoral). Granada, 2010, p. 199–200, 208–
209.
DENNIS, G. T. Three Byzantine military treatises. Washington, 1985, по-специално The
anonymous Byzantine treatise on strategy skirmishing campaign organization and tactics.
Anom. Strat. 2.19–21.
Въпреки всички тези предпазни мерки могат да възникнат грешки, както се споменава
в NJ. 128.4. По този начин конституцията установява, че ако данъкоплатец се усъмни
в стойността на имота, за който се събират данъци, или за размера им, данъчните
служители трябва да бъдат задължени от съдията на провинцията (или ако той е проявил небрежност – от епископа на града), да покажат размера на данъците и да поискат толкова от притежателя, колкото наистина трябва.
Anom. Strat. 2.38–46. Относно значението на агрономическите проучвания за възстановяване на данъците вж. GÉOMÉTRIES du fisc byzantin. Ed., trad. et commentaire J.
Lefort, R. Bondoux, J.-Cl. Cheynet, J.-P. Grélois, V. Kravari, J.-M. Martin. – In: Réalités byzantines, Vol. 4. Paris, P. Lethielleux, 1991.
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Τών δέ περι τά χρήματα τεταγμένων χρη τούς μέν τιθέντας τούς φόρους δικαίους είναι
τον τρόπον, μετρικής δέ μάλιστα και γεωπονικής, προς δέ και λογιστικής μετέχειν. Λί
γάρ θέσεις τών δημοσίων τελεσμάτων γίνονται μέν κατά πόσον της γης, άναλόγως δέ
και κατά την ποιότητα αύτης όπως εχη προς εύφορίαν καρπών η γένεσιν μετάλλων.
Όράν δέ δει και κράσεις άέρων και τόπων πόλεών τε και ποταμών ναυσιπόρων και
θαλάσσης γειτνίασιν και πηγών άενάων χορηγίαν, οση τε έξ έπιπολης καί οση διά
βάθους, ώστε ταΰτα πάντα βλέποντας τούς περί ταΰτα τεταγμένους τούς φόρους
τίθεσθαι.

Що се отнася до служителите, които събират данъците, те трябва да
имат безупречна репутация20. Техните финансови средства трябва да бъдат такива, че ако дейността им по оценяване доведе до посредствени резултати, те трябва да могат със собствени средства21 да изплатят сумата,
дължима на фиска. Мъже с добра репутация, но неразполагащи с финансови средства, не трябва да бъдат приемани за тази позиция, освен ако
най-богатите граждани не гарантират за тях до размера на данъка22. Те
трябва да имат опит относно обработката на злато и сребро и да познават
надписите върху монетите. Трябва да бъдат достатъчно силни, за да изискват от богатите, но и да се отнасят към изпадналите с най-голямо снизхождение23:
Τούς δε φορολόγους χρηστούς μέν τον βίον καί την ουσίαν τοσοΰτον εύπορους είναι,
ώστε, εί ποτε συμβαίη κακώς αύτοΰς διωκηέναι τον κανόνα, μη απορείν οικοθεν
καταβαλεΐν τω δημωσίω το ικανόν. Εί δέ ύπολήψεως μέν είσιν αγαθής, χρημάτων δέ
απορούσι, μη αν άλλως αυτούς γίνεσθαι η των μαρτυροΰντων αύτοΐς εύπορων
καθεστηκότων και οίκειουμένων την τού κανόνος ποσότητα. Είναι δέ αύτούς εμπείρους
χρυσού και αργύρου και των επικειμένων αύτούς χαρακτήρων, και προς μέν τούς

20

21

22

23

Съгласно NJ. 128.15 при събирането на данъци администрацията трябва да използва
само мерки и теглилки, така че данъкоплатците да не бъдат увредени от нея.
NJ. 8.8 установява че получилите поста управител, трябва да полагат усилия за бдителна проверка на данъците и да изискват неизпълнилите задълженията си да бъдат
принудени да го направят. Те не трябва да бъдат мекушави, нито да получават някаква печалба, и да се държат бащински с тези, които изпълняват задълженията си.
NJ. 128.16 установява че, грижейки се за градовете и техните обитатели, Юстиниан
забранява на събирачите да разходват част от сумите, които са били предназначени
за обществени работи, акведукти и всякакви други обичайни нужди, за заплати или за
своя собствена изгода. Тези средства, без забавяне или намаляване, трябва да се
насочат към първоначалното им предназначение. Жителите на градовете не могат да
ги преразпределят или да ги дават като sportules, или да разходват част от тях. В
NJ. 17.1 императорът изисква честност от служителите, които следва да получават
данъците – те трябва да контролират събирането им, без да забравят да контролират
и упражняването на публичната власт, за да не ощетят фиска и той да запази всички
свои права. Защото ако данъкоплатците не бъдат мамени, те ще плащат данъците си
своевременно без затруднения.
Anom. Strat. 2.47–56.
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εύπορους θερμοτέρους είναι προς την άπαίτησιν, προς δέ τούς απόρους μετά της
εγχωρούσης αύτοης ανοχής προσφέρεσθαι.

От същата епоха един Политически трактат посочва, че никой данъкоплатец не трябва да плаща данък за това, което не е притежавал или за
това, от което не се е ползвал24. Така той трябва да плати установената за
имуществото му сума, приспадайки необходимото за своята и на домакинството си издръжка. Неспазването на този принцип води до несправедливост и съответно до лошо отношение спрямо държавата.
Военният трактат продължава с разглеждане на въпроса за началниците. В определени епохи те са били натоварени да откриват непредвидени увеличения, намалявания и други промени в държавните приходи. Те
трябва да проучват земите, на които не са платени търсените данъци, и да
познават финансовите средства на кандидатите за бирници по тези земи.
Трябва да бъдат защитници на истината и да бъдат уважавани за това25,
да работят за откриването и изследването на фактите и да бъдат добри
администратори, така че да не се ощетява държавната хазна и собствениците да не претърпят несправедливост26:
Τούς δέ κατά τινας χρόνους επισκεπτομένους τάς τε άλογους αύξήσεις και άποκοπάς
και μεταθέσεις των δημοσίων φόρων και προσέτι τούς τε άδεσπότους αγρούς, ών
εκλείπει τά τελέσματα, και τάς αποστάσεις των μετερχομένων αύτούς, μάλιστα μέν
αληθείας έράν και ταύτη σεμνύνεσθαι και διά ταύτην τιμάσθαι ελπίζοντας, έξεστατικούς
δέ είναι καί, διερευνητικούς πραγμάτων καί οίκονόμους αγαθούς, ως μήτε το δημόσιον
λυπειν, μήτε τούς δεσπότας των αγρών άδικειν.

Служителите, които разпределят средствата, според Военния трактат трябва да бъдат обикновени и непретенциозни. Преди всичко да бъдат
надеждни и да го демонстрират първо в изпълнението на по-дребни задачи, преди да им бъдат възложени по-големи отговорности. Сметките от
тяхната дейност трябва да се проверяват на кратки интервали, така че винаги да помнят какво трябва да правят27:
Τούς δέ διανέμοντας τα χρήματα άπεριέργους είναι καί απλούς τον τρόπον, μάλιστα δέ
πιστούς, έκ της κατ’ ολίγον δοκιμασίας μαρτυρηθέντας την πίστιν, άλλ' ού τα πολλα προ
24

25

26
27

Политическият трактат (5.81) споменава че, що се отнася до оптиматите, вторият съдия следва да наблюдава земеделските производители и събирачите на данъци.
Cic., Оff. 1.42.150: „Преди всичко, дейности като събиране на данъци и лихварството
са презирани“.
Anom. Strat. 2.57–64.
Anom. Strat. 2.65–70.
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τον ολίγων έγχειρισθέντας, τούς δέ λόγους της διανομής μη δια μακρού χρόνου ποιειν,
άλλα δια βραχέος, ώστε την μνήμην των κελευσθέντων καλώς διασώζεσθαι.

Тези служители получават на свой риск парите, предават ги и ги влагат в съответствие със законовите разпоредби28. В същото време се сформират комисии за съставяне на протоколи, следящи доброто управление на
средствата29. Всички тези мерки гарантират контрола на администрацията
и публичността на фискалното управление30.
3. ДЛЪЖНИЦИТЕ НА RES PUBLICA
За да разберем правните разпоредби по данъчните въпроси, издадени в епохата на Юстиниан, трябва да вземем предвид и профила на данъкоплатците. Патлажан посочва някои фактори, свързани с тези процеси.
Според него през този период в градовете живеят повече хора, има повече
разходи, по-интензивна строителна дейност и в същото време условията на
живот и производството са лоши31.
Според Манго през този период в цялата империя на Юстиниан могат да бъдат преброени около 1 500 града, въпреки че това е предмет на
обсъждане, както и представата за град в Древността. Грешка е да се противопоставят селищата на градовете, защото селището е знак за развитието на земеделието от елитите в градовете. Въпреки това повечето от селищата са били трансформирани: някои жилищни части са били превърнати в работилници или стопански сгради, храмове, гробища или села32; някои военни лагери дори стигат до жилищни квартали, които се превръщат в
села33. Според Драгон в провинциите на Изтока има места, които не са ни28

29
30
31

32
33

Вж. NJ. 128.5. В Ed. 13.14.pr. Юстиниан посочва сумите, които провинцията трябва да
даде на префекта на Изтока според планираните за този регион разходи, изрично
описани в едикта. По този начин ясно се посочват местата, основанията, съответно
колко трябва да платят данъкоплатците и как да внесат публичните приходи. В същия
смисъл вж. Ed. 13.15.
CJ. 1.4.26 (530 г. сл.Хр.).
RODRÍGUEZ LÓPEZ, R. La publicidad en el ius fisci. – In: RIDA, Vol. 57, 2010, p. 397–419.
За икономическите ресурси на Византия и за инфраструктурата вж. HALDON, J. F.
Economy and administration. How did the empire work? – In: Age of Justinian. Cambridge,
2005, p. 28–41.
LES VILLAGES dans l'Empire byzantin (IVe–XVe siècle). Paris, 2005.
MORRISSON, C. et SODINI, J. P. The sixth-century economy. – In: The economic history of
Byzantium from the seventh through the fifteenth century. Vol. 1. Washington, 2002, p. 193,
пишат че по това време има големи населени места, като напр. Умм ал-Расас и Умм
ел-Джимал. Занаятчийската индустрия процъфтява в градовете: изработването на
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то градове, нито села, които той нарича махали. Според него населението
на тези малки градски центрове е между 1 000 и 5 000 жители, начинът им
на живот е полуселскостопански, полуградски, полузащитен и с частично
градско устройство (рядко с агора, с прости защитни стени, храмове, построени с помощта на частни дарения и труд, отразени в основните обществени дейности). Тези Komai имат своите фискални задължения, за което
понякога са покровителствани от Патрон – светски, църковен или имперски34.
Трудно е да се определи и градската територия, и броят на жителите. Въпреки това, според Сото Чика, империята на Юстиниан се разпростира на повече от 2 200 000 км2 и има не по-малко от 30 000 000 жители35. По
това време на преход към градски живот, миграция, чумни епидемии, земетресения и други бедствия, точното преброяване е много важно. Вдъхновен от идеята на Цицерон36 за социална общност, Трактатът изтъква, че
всеки трябва да заеме мястото си в една от изброените категории37:
Καί πολιτείας μέν μέρη τοσαυτα. Ε’ίποι δ' αν τις καί μέρος πολιτείας, οπερ από του
μηδέν ένεργειν ίσως αργόν ονομάσει, άλλ' ού πάντως καί ημιν αρμόσει μέρος πολιτείας
τοιουτον. 'Ώσπερ γάρ έπί του ανθρωπίνου σώματος ούκ ενι μέρος εύρειν πάσης χρείας
άπηλλαγμένον, οΰτω καί πολιτείας άρίστης ούκ αν δέοι μέρος είναι τοιουτον, ο δύναται
μέν συντελειν έπί λυσιτελεία της πολιτείας, ούκ ένεργει δέ, άλλά πάντως καί αύτω καθ'
εν τι των είρημένων τετάξεται, ινα μη άργειν δυναμένον προς ακολασίαν καί κλοπήν καί
την αλλην κακίαν άποκλίνοι.

34

35

36

37

керемиди, на архитектурна скулптура, на бронзови дискове ... но водоснабдяването
вече не се осигурява от акведукти.
BELL, H. I. An Egyptian village in the age of Justinian. – In: Journal of Hellenic Studies,
Vol. 64, 1944, p. 21–36, пише че селището на Афродита е поставено под императорския патронаж на Теодора, за да запази независимостта си от едрата частна собственост.
SOTO CHICA, J. Bizantinos, sasánidas y musulmanes, cit, p. 167, 177, се придържа към
най-новите изчисления, направени въз основа на османските и гръцките преброявания, и прилага тези данни в контекста на VI в. По този начин се получават около 15
жители на квадратен километър и ако се приложи на територията, която наистина управлява Юстиниан през 565 г. (около 2 200 000 km2), предполага 33 000 000 жители.
Юстиниан има много повече данъкоплатци, отколкото традиционно оценяват авторите, и следователно – повече доходи.
Cic. Rep. 4.2–3: „[...] правилно са били разпределени социалните класи [...] разгледайте днес как всичко останало е предпазливо настроено към общността на щастливия и
честен живот на гражданите [...]”.
Anom. Strat. 1.19–25.
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Военният трактат препраща и до първата класа, която съответства
на най-уважаваните професии, т.е. писатели, оратори, лекари, земеделци и
подобни професии38:
[...] γραμματικοί, -ήτορες, ίατροί, γεωργοί, καί οσοι τοιουτοι.

Тези изчисления обаче са извлечени от класическите извори и не
съответстват на действителността към онзи момент39. Така например е нереалистично високото уважение към земеделието, понеже образът на
дребния земеделски производител по времето на Юстиниан е бил близък
до този от Късната империя (servi rustici и колони), обратно на големите
земеделски производители, които се радват на висок социален статус.
Трактатът подчертава ролята на техници, служители и сътрудници,
съветници, държавни служители, адвокати и съдии40:
Το δέ τεχνικόν δια το ·άον και ως αν δέοι γίγνεσθαι τα γινόμενα καί διαρκειν τω χρόνω.
Το γαρ τέχνη τελούμενον ού μόνον -αδίως, άλλα καί ασφαλώς γίνεται.
Τούς δέ ύπηρέτας τών είρημένων αρχόντων είναι μήτε γέροντας, εί μη τις δια πολλην
εμπειρίαν πράγματος ύπηρετοίη τω αρχοντι, μήτ' αγαν νέους. Είναι δέ καί τα Υζθη
χρηστούς, ώστε φρονίμως καί ίκανώς εχειν μετ' εύκοσμίας προς την τών κελευομένων
συντέλειαν.
Τούς δέ συμβούλους είναι χρη γονίμους τοις ένθυμήμασι καί διακριτικούς τού
συμφέροντος, φίλους τα κοινά, εμπείρους τα πολιτικά, μνήμονας τών τελουμένων,
ένδείας καί τρυφής ίσως απέχοντας. Το μέν δια την ίσχύν I τού σώματος, ιν' ύπηρετώσι
καί διαρκώσι τοις λογισμοις δαπανώμενοι, το δέ δια τον κόρον, κόρος γαρ πολέμιος
λογισμόν. Καί μήτε ΰπνω μακρω καταφέρεσθαι, καί γαρ 'ού χρη παννύχιον καθεύδειν
βουληφόρον ανδρα’, μήτ' αλλαις φροντίσι συνεχομένους καταδαπανών την έν τοις
λογισμοις δύναμιν. είναι δέ την ηλικίαν γηραιούς, 'βουλή γαρ καί μύθος το γέρας έστί
γερόντων’, η καί προς γέρας Βρώντας δια τας έπιπονωτέρας κινήσεις τού σώματος, καί
μήτε δια συγγένειαν η χρήματα η εχθραν τινος η φιλίαν βουλεύεσθαι, μόνον δέ ενεκα τού
τή πολιτεία συμφέροντος.

38
39

40

Anom. Strat. 1.4.
Cat., Аgr., Рraef. 4, отбелязва: „Но сред фермерите са най-силните мъже и найсмелите войници. А посвещаването на селското стопанство позволява найуважаваната, най-стабилната печалба, която най-малко провокира завист, и хората,
които се посвещават на земеделието, са тези, които заговорничат най-малко.“.
Cic., De Off. 1.42.151: „Всички професии, чието упражняване изисква специални умения или повече находчивост, и които са полезни за човечеството, като медицина, архитектура, философия или преподаване във висши школи, са почтени за тези, които
ги упражняват. Но от всички средства за получаване на доход няма нищо по-добро от
селското стопанство, нито по-изгодно, няма нищо по-сладко, нищо по-достойно за
свободен човек.“
Anom. Strat. 2.22–24; 3.94–97; 3.19–29; 1.5–10.
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Την δέ γε ιερατικήν δόξειε μέν αν τις ίσως τέχνην είναι, ημιν δέ ού τούτο δοκει, άλλ' ούδέ
έπιστήμην, έπειδη θειον τι χρημά έστι καί τών καθ' ημάς φύσεων ύψηλότερον, εί μή τις
άπλώς έπιστήμην την γνώσιν καλει. 'Ωσαύτως δέ καί την νομικήν, ότι μη άεί ώσαύτως
εχει, νύν μέν ούτως περί τών αύτών, νύν δέ έτέρως, προς τας διαθέσεις τών
νομοθετουμένων προσώπων, άποφαινομένων τών νόμων.

След това Трактатът разглежда търговската класа, която включва
търговците на зърнени храни, вино и месо. Има и такива, които предлагат
луксозни стоки, изработени с различни материали като желязо и мед41:
Εμπορικόν δέ, oiov σιτοπώλαι, οίνοπώλαι, κρεοπώλαι, υλικών δέ, το έκαστου είδους
παρεκτικόν, οΐον σιδηροτελεις, χαλκοτελεις.

Трактатът съдържа и препратка към обслужващата класа, която извършва услугите по поръчка42. Посочват се също и онези, които отдават
под наем труда си на ръководителите на публичните работи, заедно с носачите на дървен материал и камъни43:
To δέ υπηρετικόν δια την τών κελευομένων υπηρεσίαν τε καί συμπληρωσιν. Το δέ
άχρηστον προβέβληται μέν υπο τε της φύσεως καί της τύχης, θεραπεύεται δέ παρα της
κεχρεωστημένης φιλανθρώπου γνώμης, η καί αύτη δώρόν έστι φύσεως καί Θεού
πρότερον.
'Υπηρετικόν δέ, το υπηρετούν τοις γινομένοις προς την τών κοινών έπιμέλειαν, οίον
ξυλοφόροι, λιθοφόροι.

Всички тези работници, като например превозвачите на дърва и други товари, трябва да бъдат млади, тъй като за този вид работа е необходима физическа сила. Като цяло, по-ниските класи се ползват единствено от
защитата на Църквата, а циркът е единственото забавление, като понякога
се превръща в политически инструмент44:
Τούς δέ ύπηρέτας τών είρημένων αρχόντων είναι μητε γέροντας, εί μη τις δια πολλην
έμπειρίαν πράγματος υπηρετοίη τω "ρχοντι, μητ’ "γαν νέους. Είναι δέ καί τα Υζθη
χρηστούς, ώστε φρονίμως καί ίκανώς εχειν μετ’ εύκοσμίας προς την των κελευομένων

41

42

43
44

Anom. Strat. 1.11–14. Cat., agr. praef. 1–3, пише: „[...] би било по-добре да търсим обогатяване в стоките, ако не беше толкова опасно, и също така да даваме заем срещу
лихва, ако беше почтено. И предците го оценяваха [...] Що се отнася до търговците, те
ги смятат за усърдни и внимателни към печалбата, но наистина се излагат на твърде
много рискове и на разруха. Следователно те не заслужават да бъдат похвалени като
bonus vir.”
Anom. Strat. 2.33–36; Cic. Оff. 1.42.150: „Доходите на работници и наемници, и като
цяло на всички, на които се плаща за ръчен труд, а не за техните способности, също
се считат за мерзки и слугински, защото заплатите, които получават, са цената, за която те отчуждават собствената си свобода“.
Anom. Strat. 1.13–14.
Anom. Strat. 3.94–101.
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συντέλειαν. Τούς δέ γε λοιπούς απαντας ύπηρέτας νέους είναι, οίον ξυλοφόρους,
αχθοφόρους, ώστε δυνατως εχειν δια την ίσχύν τού σώματος προς την των
κελευομένων ύπηρεσίαν.

В своето описание Военният трактат споменава последните слоеве
на социалните класи: непроизводствената класа и безделниците. Така непроизводствената класа, която не може да допринесе с нищо за нуждите на
общността, включва болните, възрастните и децата. Причисляването към
тази класа става по природа или случайно. Нейните членове са оставени
на човечността, която е дар от природата и дори от Бог. В непроизводствената класа влизат тези, които са негодни за всякакъв вид работа, публична
или частна, поради старост, болест, лудост или някакво друго извинение45.
Тези, които се грижат за тях, трябва да бъдат изключително състрадателни, духовни, любезни и дружелюбни. Те трябва да вземат предвид страдания на тези хора46:
Αχρηστον δέ, το μηδοτιούν συντελεΐν δυναμένον προς την των κοινων χρείαν, οίον
ασθενείς, γέροντες, παΐδες.
Το δέ άχρηστον προβέβληται μέν ύπο τε της φύσεως καί της τύχης, θεραπεύεται δέ
παρά της κεχρεωστημένης φιλανθρώπου γνώμης, η καί αύτη δωρόν έστι φύσεως καί
Θεού πρότερον.
Τούς δέ άχρηστους είναι καί αύτούς άνεπιτηδείους προς πάσαν έργασίαν ίδίαν τε καί
κοινωφελή είτε δια γέρας η λώβην σώματος η παραφροσύνην η ατέλειαν, καί τούτων
τούς έπιστατούντας είναι μάλιστα φιλανθρώπους, εύπορους, έπιεικεΐς, κοινωνικούς, καί
τα πάθη ίδια ποιουμένους I ών εχουσι την φροντίδα, καί φιλοτιμίαν την φιλανθρωπίαν
λογιζομένους.

Болният няма определена роля в обществото и понякога живее в неговата периферията като пропъден, както често се случва с прокажените и
недъгавите. И въпреки всичко, грижата за болните има голямо значение за
християнската мисъл47. В Късната античност превръщането на светската

45

46
47

За бедността в късноантичното общество вж. CORBO, C. Paupertas. La legislazione
tardoantica. Napoli, 2006.
Anom. Strat. 1.15–17; 2.34–36; 3.88–93.
Принципът на моралното задължение да се помогне на нуждаещите се, намерил място и в Стария, и в Новия Завет, е изразен в CTh. 16.2.6 (326/329 г. сл.Хр.): „Богатите
трябва да поемат трайни задължения, а бедните трябва да бъдат поддържани с богатството на Църквата.“. Вж. CRISLIP, A. T. From Monastery to Hospital: Christian Monasticism and the Transformation of Health Care in Late Antiquity. Michigan, 2005, p. 69–70.
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благотворителност в християнска е много важно за създаването на социалното подпомагане48.
Военният трактат посочва, че според някои може да се добави още
една група граждани – те биха могли да се нарекат безделници, тъй като не
извършват никаква дейност. Авторът отказва да ги признае, тъй като безделието може да доведе до разврат, кражба и други форми на безчестие49:
[...] ινα μη άργείν δυναμένον προς ακολασίαν καί κλοπήν καί την άλλην κακίαν άποκλίνοι.

Това размишление на анонимния автор на Трактата е в същия смисъл като на Цицерон, за когото безделието и бездействието представляват
непълноценност на officia50, тъй като, разбира се, не могат да се събират
данъци. В този смисъл NJ. 80.4 посочва феномена на престъпността сред
неконтролираните потоци от емигранти51. Глава V от същата новела е посветена на безработните, на които е дадено разрешение за работа, като по
този начин те често са интегрирани в местното общество. Де Робертис пише, че Юстиниан се опитва да насърчи, както е било правено по-рано, заетостта на безработните, безделниците и чужденците в по-малко желаните
от работниците професии52. Обществото в затруднено положение има високи разходи, нуждае се от силна публична власт и е било необходимо голяма част от населението да е в трудоспособна възраст, т.е. данъкоплатци.

48

49

50

51

52

Cic. Оff. 1.15.48: „Обвързването има два режима: даване и връщане. Първият зависи
от нашата воля, вторият е задължение, от което един честен човек не може да се освободи, без да наруши справедливостта.“
Anom. Strat. 1.18–20; 1.24–25. Вж. NERI, V. I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri,
“Infames” e criminali nella nascente società cristiana. Bari, 1998.
Cic. Оff., 2.6.31: „Самият природен закон, който пази и съдържа интереса на хората,
със сигурност ще реши да прехвърли необходимите за живота стоки от ръцете на неактивния и безполезен човек към тези на мъдър, добър и смел човек.“ Сенека обаче
се опитва да смекчи негативната преценка за непълноценността на публичната служба, казвайки: „Понякога има люде с добра воля, приспани както от лукса, така и от
инерцията и непознаването на задължение.“ (Sen. Ben., 25.6) или „те са просто хора,
неспособни на енергичност и трудолюбие“ (Sen. Ben., 5.22.1). Въпреки това, „Само
свободният има морална предразположеност да работи, тъй като робът не може да
откаже нищо, той само се подчинява“ (Sen. Ben., 1.3.19.1).
GARBARINO, P. Osservazioni in tema di competenza giurisdizionale criminale nelle
province alla luce di Ed. XIII,17 e 22 e di Nov. 134,5. – In: Il diritto giustinianeo fra tradizione
classica e innovazione. Atti del convegno, Cagliari, 13–14 ottobre 2000. A cura di Fabio
Botta. Torino, G. Giappichelli, 2003, p. 76.
De ROBERTIS, F. Storia delle corporazioni e del fenomeno associativo nel mondo romano.
Bari, 1971, p. 158, 228.
Страница 185 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

Римляните добавят още една класа граждани към предходните, която наричат театрална. Тя включва колесничари, музиканти, актьори и др.53:
'Ρωμαίοι δέ και τι ετερον τούτοις προστιθέασι πολιτείας μέρος, ο δη θεατρικόν και
θυμελικον ονομάζεται. ’Έστι δέ οΐον άρματηλάται, μουσουργοί, ύποκριται και τα όμοια.
Χρωνται δέ τούτοις έπι τε γενεθλίων και αναρρήσεων βασιλέων και έγκαινίων πόλεων,
μάλιστα δέ έπι θριάμβων, οΰς δη ποιοΰσι μετα την νίκην, πολεμίους δια μέσου των
θεάτρων διαβιβάζοντες. Το δέ παλαιόν ού μόνον 'Ρωμαίοι, αλλα και 'Έλληνες και πολλα
των έθνων τούτοις έχρωντο.

Юстиниан се опитва да контролира чрез политически инструменти и
миграцията на населението. Той предприема мерки за избягване на дисбаланса между различни територии, изготвяйки проект за уеднаквяване на
начина, по който да се определи местожителството на данъкоплатеца. Ограничителните мерки на миграционните потоци засягат също и духовенството, ограничавайки свободата му на движение – не само поради необходимостта да се поверят на властта на Църквата по-изолираните или пусти
географски райони, респективно и контролът на населението, а и защото
духовенството улеснява връзката с производителната прослойка, генерираща данъкоплатци. Институции като колоната и куриите също са изменени
от фискалната политика на Юстиниан с оглед необходимостта за определяне на данъчните задължения на всеки данъкоплатец. Всяка група трябва
да осигури стабилност не само в дейностите, които са ѝ възложени, но и по
отношение на данните, които трябва да бъдат отразени в преброяването. В
общество като това на Късната империя, в което населението е строго разслоено, епохата на Юстиниан се характеризира с по-голяма социална мобилност, както се вижда от биографията на императорската двойка.
4. ИЗВОДИ
Юстиниан не може да избегне икономическите кризи през тридесет и
осемте си години на власт. Още на петата година след началото на неговото управление, през 532 г. сл.Хр., трудното събиране на данъците и тяхното увеличаване, корупцията и спадът в доходите благоприятстват кризата,
водеща до омагьосан кръг, който предизвика вътрешни социални вълнения, за които е отговорна и част от едрата поземлена аристокрация.

53

Anom. Strat. 3.101–107.
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Въпреки че броят на обнародваните по това време конституции е
значителен, обхватът на ius incertum е очевидно също широк, още повече
от гледна точка съвременната финансова система. Не е възможно да се
направи пълно описание на данъчната политика на Юстиниан само въз основа на анализа на запазените източници – необходим е юридически преглед. Освен това, тъй като не е било необходимо създаване на наука относно административна система, правната сигурност се основава на публичността на разпоредбите, наличието на общи принципи и разширено прилагане на процесуалните механизми. Данъчното законодателство на Юстиниан, събрано предимно в Новелите, е насочено предимно към контрола върху събирането на данъци, а реформите са част от цялостното преустройване на административните структури на Империята. Въпреки това, в съответствие с тези насоки за основните институции до началото на VI в., простото преструктуриране на системата включва промени в муниципалните
курии, преразглеждането на ролята на имперските емисари, поемането на
цивилни данъци от църковната йерархия, гражданско обучаване на военните и недоверие към модела на патронажа. Това обновяване на бюрократичните служби се извършва регион по регион, чрез детайлни императорски конституции, които вземат предвид недостатъците и особеностите на
всяка провинция. В този исторически период за императора е било немислимо да законодателствува и по този начин да претендира за приемлива
степен на ефективност, независимо от обичаите на сложната, мултикултурна, географски и икономическа разнообразна империя.
Открояването на фискалната политика е видно от използването на
термина „данъкоплатец“ (tributarius) като израз на качеството на гражданите
на Империята. По този начин всички жители на Рим са потенциални данъкоплатци и всички са засегнати от rebus fiscalibus54. Оттук и стойността на
анализирания Военен трактат, който ни предлага великолепно описание на
разслоението в Юстиниановото общество и значението му за определяне
на задълженията, сред които и фискалните, свързани с всяка социална
класа.

54

Ed. 13.12.1.
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ЗНАЧЕНИЕТО НА „NATURALIS RATIO

AUCTORITATE SENATUS COMMUTARI POTUIT“
И ПЛОДОПОЛЗВАНЕТО НА ПАРИТЕ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Мария Асунсион Соня Моиа Небот
Университет във Валенсия, Испания
Резюме: Възможността да се учреди плодоползване върху всяко имущество в патримониума е въведена със сенатусконсулт от средата на І в. На
пръв поглед това разширение на обхвата на традиционното плодоползване
засяга напълно nummerata pecunia, но тук трябва да внесем един нюанс,
тъй като парите не са консумируемо благо, тоест не изчезват след първата
им употреба, а са благо, чиято полза се заключава в разпореждането с него
и, подобно на останалите блага, с които се извършва разпореждане, престава да е част от имуществения актив на dominus. Ето защо плодоползването на парите дава de facto на плодоползвателя право на разпореждане,
каквото той няма, защото не е собственик. По думите на Гай, решението на
Сената санкционира онова, което смята за „естествена причина“: “naturalis
ratio auctoritate senatus commutari potuit”. Значението на израза „естествена
причина“ не е същото като на “naturalis ratio” в другите случаи, когато последното се превежда като „природата на нещата“.
Ключови думи: плодоползване; консумируеми блага; легат за пропорционална/кратна/идеална част; сенатусконсулт за плодоползването; квазиплодоползване; плодоползване на nummerata pecunia.
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THE IMPORTANCE OF “NATURALIS RATIO
AUCTORITATE SENATUS COMMUTARI POTUIT”
AND USUSFRUCTUS OF MONEY
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. María Asunción Sonia Mollá Nebot, PhD
University of Valencia, Spain
Abstract: The possibility that the usufruct relapses on any good of the heritage
was introduced by a senatusconsultum the middle of the I century. Apparently
this extension affects squarely the nummerata pecunia, but this appraisal needs
to be tinted, since really the money is not a consumable good, that is to say, that
does not disappear with his first use, but it is a good, which usefulness resides in
his disposition and which as other goods on which he arranges stops being in
the patrimonial assets of the dominus; for it what awards the usufruct of money
to the usufructuary is the capacity of disposition which the usufructuary lacks
because it is not proprietary. The senatorial decision according to the expression
of Gaius censures what he considers to be a “natural reason”: “naturalis ratio
acutoritate senatus commutari potuit”.
Keywords: usufruct; consumable goods; legacy of aliquot part; senatus consultum on usufruct; quasiusufruct; usufruct of nummerata pecunia.
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1. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
Еволюцията на плодоползването е следствие от едно постановление
на Сената (Senatus censuit), който приема че то може да се учредява върху
всички вещи, включени в патримониума (omnium rerum, quas in cuiusque
patrimonio esse constaret usus fructus legari possit)1. Уреждат се легатите за
съответна част от наследството с едно решение, даващо сила на завещателното разпореждане относно консумируемите блага, които по принцип са
били изключени от плодоползването и се предполагало нищожност на легата за плодоползване върху тях. За да се избегне забраната като при това
се уважи волята на наследодателя, се е приемало, че в легата не са включени консумируемите блага2. Това обаче не отговаряло на императивната
потребност от храна и други основни разходи, които плодоползването
трябвало да покрива.
Хипотезата за нищожност на легата поради формален недостатък не
е съзвучна с класическото римско право, макар да фигурира в един текст,
приписван на Гай, който ще разгледам по-нататък. Освен в този текст, никъде в източниците не се споменава нищожност на легата за плодоползване на pecunia. Преди сенатусконсулта се приемало, че в легата за плодоползване не се споменават консумируемите блага. Освен това трябва да
имаме предвид, че нищожността е свързана с недостатъци във формата на
правния акт (определено формални актове, свързани със solemmnia verba),
а не с липсата на елементи, смятани за част от задължението по същество.
Обратно – твърде ранна е (края на І в.) „конверсията на правните актове“,
които изискват да са изпълнени определени формалности, за да бъдат те
валидни, именно за да се избегне възможността да се окажат нищожни по-

1

2

Намира се в Титул 5 на Книга 7 на Дигестите под заглавие „За плодоползването на
нещата, които погиват или се изразходват поради употребата им“. Крайният абзац –
“res quae usu minuuntur” е добавка, която въвежда Юстиниановото право като подразделение на консумируемите блага. Вж. FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado
Romano. 9. ed. Madrid, 2016, p. 324.
GIUFFRÉ, V. L’emersione dei “iura in re aliena” ed il dogma del “numero chiuso”. Napoli,
1992, p. 168 ss., поддържа че макар през втората половина на ІІ в. пр.Хр. и първата
половина на І в. пр.Хр. консумируемите блага да е трябвало да бъдат изключени от
съвкупността на завещаното имущество, това на практика не е създавало много
проблеми, като по-късно – “nella torbida temperie morale dell’età ciceroniana” започват
да възникват проблеми при изпълнението на този род легати за плодоползване
“omnium bonorum”, или на квота от наследственото имущество.
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ради формален недостатък. Както знаем, сенатусконсултът на Нерон
(Senatusconsultum Neronianum de legatis от 60 или 64 г. сл.Хр.) въвежда
конвалидиране на легатите с неподходяща формулировка и така благоприятства съхраняването на волята на наследодателя, изразена в разпореждането mortis causa3. В контекста на стремежа да се признават формално
невалидните правни актове констатираме, че се запазва завещателното
разпореждане, за да се опази волята, заявена от наследодателя, тъй като,
макар тази правна сфера да изисква формални актове на разпореждане,
превес над формалността има декларираната воля.
От друга страна се оказва, че този род легати са много трудно изпълними когато се учредява плодоползване на идеална част на имуществото на завещателя или когато имуществото се състои предимно от консумируеми блага. Решението на Сената (І в.) позволява плодоползване на
всички видове имущество, отменя забраната, която го е, и въвежда възможността да се учредява плодоползване и върху консумируеми блага. В
резултат на това, ако имуществото – предмет на плодоползване, се състои
от консумируеми блага, задължението да се върне вещта е заместено от
задължението „да се върне същото количество или неговата оценена стойност“, ако вещта погине (при условие, че не става дума за нетрайни плодове). Върху това задължение се разпростира гаранцията, създадена от сенатусконсулта и различаваща се от обичайната, предлагана от плодоползвателя при обикновеното плодоползване4.
3

4

В доктрината има различия само относно момента, в който може да се говори за конвалидиране на тези актове – в периода от Сабин до края на ІІ в. при Папиниан, Паул и
Улпиан – вж. PERNICE, A. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit.
Tübingen, 1963, S. 406, който смята че конвертирането на формалните актове е било
познато на Сабин; WEISS, E. Institutionen des römischen Privatrechts. Basel, 1949, p. 19,
приписва решението на проблема на предшествениците на ранната класическа школа. Обратно – GIUFFRÈ, V. “Convalescere” in “Gai.” 2, 218. – In: Synteleia: Vincenzo
Arangio-Ruiz. 2 vols. Jovene, 1964. Vol. 2, p. 627, n. 17, смята че техниката за превръщане е била разработена по-късно от Папиниан, Паул и Улпиан. По този въпрос може
да се види също моят труд MOLLÁ NEBOT, M. A. S. Extinción formal de las obligaciones
verbales. La “acceptilatio”. Madrid, 1993, p. 172, 189, особено относно sub epígrafe Convertibilidad, p. 176 ss.
Становището, че липсата на cautio прави недействително плодоползването, трябва
да се уточни, тъй като не легатът е нищожен, а отказът да се направи преторска стипулация, която предполага cautio es senatus consyultoe за плодоползването, или,
cautio ex senatus consulto не обявява акта за нищожен, но дава на „голия“ собственик
спрямо претендиращия плодоползвател правото да задържи вещта. Това не прави
легата несъществуващ, а неизискуем, тъй като искът срещу „голия“ собственик, който
задържа плодоползваното благо, би било парализиран от denegatio actionis. Срв.
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Като цяло, когато плодоползването е върху консумируеми блага,
възникват проблеми при идентифицирането и запазването на характеристиките му, поради което се е оформила променлива догматика 5 (много поразнородна след Юстиниан) относно момента, в който става възможно
плодоползването на този род блага. Парадоксът, съдържащ се в този вид
плодоползване, поставя трудни за отговор въпроси, като например ако това, което се генерира, е кредит в полза на плодоползвателя, може ли да се
говори за вещно право над консумируемите блага (ius in corpore)? Може ли
да се запази задължението на плодоползвателя да опазва имуществото
(rerum substantia)?
Тези въпроси без отговор понякога водят до отхвърляне от правната
догматика, която не дава единодушно обяснение и проявява големи разногласия при анализа на всяка трудност пред това вещно право над потребими вещи6. Доказателство за горното са множеството термини, с които в
различните исторически периоди е обозначавано плодоползването на консумируеми блага (потребими вещи). Стига се до една невинаги удачна номенклатура, отразяваща непрецизността в определянето на истинската им
правна природа.
Доктрината проявява различия в мненията дали това е вид плодоползване, дали е плодоползване, което допуска изключение, дали след като плодоползвателят приеме разпореждането с имуществото продължава
да има вещно право или напротив – става собственик. Това е ясно доказателство за различията и в обхвата на поставения проблем. Вследствие на
това са доста неясни наименованията, които доктрината е давала на плодоползването на потребими блага – „квазиплодоползване“ в посткласичес-

5

6

BETANCOURT, F. Sobre una pretendida “actio arbitraria” contra el usufructuario. – In:
AHDE, Vol. 43, 1973, p. 353 ss., която преторът дава предвид отказа да се направи
преторска стипулация. Както знаем, всички допълнителни жалби на претора, включително cautiones, имат за цел да дадат насока или да осигурят процеса. Stipulationes
praetoriae са застраховка срещу бъдещ иск или евентуална вреда във връзка или не с
настоящо дело, но в никакъв случай не водят до нищожност на акта, за който се иска
преторската мярка.
Казвам „догматика“, защото това е присъща в системното изложение на правните
институти тенденция, в случая специфична за дидактиката, появила се в посткласическото право като изражение на последната класическа юриспруденция. Вж. D’ORS,
Á. Derecho Privado Romano. 10. ed. Navarra, 2004, parág. 48 ss.
Без да правя строг анализ защо романистичната догматика отхвърля плодоползване
на консумируеми блага, за всички тях важи квалификацията, която дава SANFILIPPO,
C. Note esegetiche in tema di usufrutto. – In: BIDR, Vol. 49-50, 1947, p. 71 – “monstrum”.
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ките източници, личен сервитут и квазиплодоползване в Юстиниановото
право, особено плодоползване в ius commune и отново неприсъщо или
особено плодоползване в съвременното право.
Всичко това говори колко трудно е особеностите на плодоползването
да се впишат в кръга на вещните права и във всеки случай го дефинира
като различен вид плодоползване, още повече ако това вещно право се
учреди върху потребими блага, които може да бъдат поискани с облигационни (лични) искове.
От самото начало, тоест откакто сенатусконсултът от средата на І в.7
приема плодоползването на консумируеми блага, целта е била да се даде
решение за легатите за плодоползване на идеална част от наследството и,
може би, изобщо на легатите, състоящи се основно от потребими вещи.
Затова споделям идеята, че преди всичко този сенатусконсулт е решение
на един социално-икономически, а не правен проблем8, което може да се
каже и за плодоползването в съвременното испанско позитивно право, в
което със същата цел – да се даде правно покритие на семейните помощи,
често се прибягва до учредяване на плодоползване на идеална част от
имуществото. Това ме кара да вярвам, че изучаването на плодоползването
на консумируеми блага (потребими вещи) ще ни помогне да систематизираме проблемите с оглед на едно по-функционално, а не чисто доктринално виждане, тъй както естеството на консумируемите блага създава една
парадоксална ситуация около плодоползването им, която не е съзвучна със
системното изложение на естеството на правото на плодоползване9.
7

8

9

Проблемите за датирането му са от огромно значение, тъй като сме пред дилемата да
приемем един сенатусконсулт, отнасящ се до ius преди реформата на Август, което е
абсолютно изключено – вж. KASER, M. – In: Tijdschrift, 1977, p. 160 n. 5; D´ORS, Á. Derecho privado Romano. 10. ed. Navarra, 2004, parag. 200, n. 1. Датирането на сенатусконсулта е тема на една много изчерпателна и убедителна монография на Crifò, който
изтегля датирането му в средата на І в. – вж. CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufutto romano.
Vol. 1. Problemi di datazione. Padova, 1977. Вж. и MASSON, P. Essai sur la conception de
l´usufruit en droit romain. – In: Revue historique de droit français et étranger, Vol. 13, 1934,
no. 2, p. 43.
CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufrutto romano. Vol. 1. Problemi di datazione. Padova, 1977,
p. 202.
Същият проблем поставя чл. 337 на Испанския ГК, който разглежда TORRELLES
TORREA, E. El usufructo de cosas consumibles. Madrid ; Barcelona, 2000, p. 127 ss. Вж. и
SERRANO de NICOLÁS, Á. Usufructo con facultad de disposición en el derecho español.
Barcelona, 2005. (https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/34342/ASDN_TESIS.pdf?
sequence=1&isAllowed=y)
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2. “OMNIUM RERUM,
QUAS IN CUIUSQUE PATRIMONIO ESSE CONSTARET”:
(ЗА ВЕЩИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО)
Сенатусконсултът, който разширява обхвата и разпростира плодоползването върху всички блага, съдържа имплицитно нормата ползването
на благата да става според естеството на вещите, за които се учредява 10.
Макар да е казано „за вещите /нещата“, трябва да разбираме, че става дума за блага, тъй като те са нещата, които може да бъдат използвани икономически. Това се подсилва от включването на израза quas in cuiusque
patrimonio esse constaret.
От този момент нататък аз съм привърженик на наименованието
„консумируеми блага“, тъй като се отнася за типа вещи, за които се учредява плодоползване. Това е адекватното наименование съгласно източниците, тъй като – както ще видим по-нататък, няма единно специфично наименование дълго време след публикуването на сенатусконсулта (omnium
rerum).
Трябва да се подчертае, че сенатусконсултът споменава изрично
„вещи“, като добавя „които са в патримониума“. С това уточнение изключва
вещите, които не са в патримониума на наследодателя. Това потвърждава
идеята, че подходящо средство за учредяване на плодоползването е виндикаторният легат11 (създаден за учредяване на завет, чийто предмет са
индивидуално определени вещи), но също онези „които не може да са в
патримониума“12, като например вещите, които са на всички или които са
извън гражданския оборот. Технически това са вещи, но не и блага, и те не
могат да бъдат такива, понеже са изключени (res extra commercium) и не
подлежат на икономическо използване (D. 7.5.1, Ulp. 18 ad Sab.: Senatus
10

11

12

Вж. MOLLÁ NEBOT, M. A. S. Usufructo de bienes consumibles. Observaciones sobre la
pretendida propiedad del usufructuario. – In: RDGR, Vol. 2, 2004, за разликата между res
и pecunia от гледна точка на „собственост“. Да не забравяме, че вероятността да бъдат намерени пари в брой в което и да било имущество е много голяма при висящо
наследство. Вж. GARCÍA GONZÁLEZ, J. M. Préstamo y usura en el Mediterráneo antiguo.
Universidad de Alicante, 1984, p. 305. Lucentum II. – https://rua.ua.es/dspace/bitstream/
10045/4494/1/Lucentum_03_14.pdf.
Умело се отдалечава от объркването с легат на вещ, а не на право, но и с фидеикомис, тъй като се учредява върху вещи, които са в патримониума на наследодателя, а
не върху вещи, които наследникът трябва да предостави.
За развитието на въпроса за нещата извън търговията вж. FERNÁNDEZ de BUJÁN, A.
Derecho Privado Romano. 9. ed. Madrid, 2016, Capítulo XVI, 2, A, p. 318 ss.
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censuit, ut omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse constaret usus
fructus legari possit […]).
Тази постановка ни кара неизбежно да се запитаме за останалите
блага, които не представляват вещи, а права, и които също може да са
включени в патримониума – например кредитите, които се считат за вещ,
но всъщност са облигационно право, тоест като вещ се счита притежанието
на това право. Следователно бихме могли да очакваме юриспруденцията
да предвиди при прилагането на практика на сенатоконсултския omnium
rerum как да се процедира с благата, състоящи се в права, в частност кредитите.
Доктрината съзира това включване в значението на res, включващо и
правата. Антонио Фернандес де Бухан казва: „Съгласно посочения текст
[има предвид класификацията на res в D. 50.16.23], изглежда римските
юристи не смятат за вещи всички субективни права, а по-скоро имат предвид един ограничен кръг права – разпростиращите се върху вещите, или, с
други думи, вещните права“13. Относно правото на кредит може да се каже,
че реално то не е консумируемо благо, тъй като съставлява сума, която
трето лице „дължи“. Може да се признаят инвестирани суми, които носят
или не носят лихви, и с които не може да се разпорежда плодоползвателят – D. 7.5.3 (Ulp. 18 ad Sab.): Post quod omnium rerum usus fructus legari
poterit: an et nominum? Nerva negavit, sed est verius, quod Cassius et Proculus
existimant, posse legari. Idem tamen Nerva, ipsi quoque debitori posse
usumfructum legari, scribit, et remittendas ei usuras. Този текст разглежда
възможността да се учреди право на плодоползване върху кредит (munera),
което Nerva отхвърля, и което е приемливо само за лихвите (usura), когато
легатарят и длъжникът на заема са едно и също лице.
Разногласието, което поражда този текст между Nerva, от една страна, и Casius и Proculus, от друга, тръгва от постановката, че всички биха
били съгласни относно решението по този казус само ако легатарят на
плодоползването е самият длъжник, и биха били на противоположни мнения ако се приеме, че легатарят на плодоползването на кредита има за
длъжник трето лице. Както виждаме, Nerva отрича това. Във всеки случай

13

FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho privado Romano, cit., p. 329 ss.
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изглежда неговата позиция е изолирана (или по-консервативна) и вероятно
е била преодоляна, както сочи Улпиан в цитирания текст14.
Както казах, трябва да споменем специално въпроса за потребяването на парите (nummerata pecunia)15, икономическа полза от които се получава само при разпореждането с тях – не може да има „ползване“ или
„използване“ на каквато и да е сума пари без разпореждане с нея и само в
този смисъл може да кажем, че тя е консумативно благо. За това говорят
Юлиан и Помпоний в текста на Улпиан в D. 7.5.5.2 in fine (Ulp. 18 ad Sab.):
nam idem continere usum pecuniae et usumfructum et Iulianus scribit et
Pomponius libro octavo de stipulationibus (използването и плодоползването
на дадена сума [пари] имат еднакво съдържание).
3. ЕДИНЕН СМИСЪЛ НА ПЛОДОПОЛЗВАНЕТО
В КЛАСИЧЕСКОТО ПРАВО
Както казах, в класическото римско право плодоползването (usus
fructus) на консумируемите блага не е друго, а същото плодоползване.
Аргументите, натежали най-силно за обратното мнение в доктрината,
а именно, че става дума за два вида плодоползване, са два – (1) създаването на едно наименование, което го отличава от обикновеното плодоползване (quasiusufructo), и (2) убеждението, че cautio ex senatus consultum учредява плодоползването на консумируеми блага. От тази гледна точка съществуването на плодоползване на консумируеми блага зависи от личното
14

15

Възможността да се конституира легат за плодоползване на обикновен заем “mutuo”
без лихви би отложила правото на плодоползвателя до момента, в който изтече срокът, за който е учреден mutuo, и от там нататък, след като титулярят си възвърне сумата, плодоползвателят би имал право върху него при условията на nummerata
pecunia. По въпроса за nummerata е особено интересно изследването на FERNÁNDEZ
de BUJÁN, A. El papel de la buena fe en los pactos, arbitrajes y contratos. – In: RGDR,
Vol. 15, 2010. Вж. и MOLLÁ NEBOT, M. A. S. Usufructo de Pecunia. Aplicación a los fondos de inversión desde la ley de jurisdicción voluntaria. Madrid, 2015, p. 118 ss., където се
прави разлика между легатаря, дължащ заема, и случаите на легат за заем срещу
трето лице.
Използвам израза, отнасящ се за номер (nummo), тъй като е по-добре свързан с това,
което наричаме „сума“ (nummerata pecunia). По-точният превод – парични монети, е
неразбираем. Терминът (denarius) също не отговаря напълно на това значение. В източниците е използван терминът pecunia, който също може да преведем като „пари“,
но който се отнася по-скоро за „парична стойност“ за размяната преди сеченето на
пари, тъй като „пари“ е термин, който влиза в употреба като израз на стойността на
вещите откакто има сечени пари. Във всеки случай терминът pecunia първоначално
обозначава спечелените блага, които имат по-ниска стойност (res nec mancipi) спрямо
наследяваните блага (res mancipi). Еволюцията на съдържанието на термина pecunia
затруднява постигането на еднозначно значение в източниците.
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задължение, което поражда cautio като формален учредителен акт, така че
плодоползването на консумируеми блага не съществува – той е нищожен,
ако няма cautio.
И двата аргумента нямат опора в източниците към момента на публикуване на сенатусконсулта, който допуска плодоползване на всякакви
блага – изглежда става дума за нещо създадено много по-късно.
Самият Гай нарича квазиплодоползване плодоползването на консумируеми блага – факт, който поражда объркване в доктрината), но твърди
по-подробно в D. 7.5.2.1 (Gai. 7 ed. prov.): Quo senatus consulto non id
effectum est, ut pecuniae usus fructus proprie esset (nec enim naturalis ratio
auctoritate senatus commutari potuit), sed remedio introducto coepit quasi usus
fructus haberi. Пояснението, че не става дума за друг, различен вид плодоползване („С този сенатусконсулт не се дава живот на отделен вид плодоползване на пари“) всъщност е в противоречие с текста, включен от автора
в същия пасаж in fine: „но, след като беше въведено решението, започна да
се приема квазиплодоползването“. Така, макар и да се твърди, че няма
различен вид плодоползване, то е наречено по друг начин.
Съществуването на друго наименование за плодоползването на консумируеми блага (quasi usus fructus), което виждаме при Гай, води до погрешното заключение, че е наречено с друго име защото е нещо различно и,
следователно, съществуват два различни вида плодоползване в зависимост от предмета, за който се учредяват. Това поражда следните въпроси:
дали това е обичайният начин да се квалифицира плодоползването на консумируеми блага и дали този вид плодоползване е признат като категория
в рамките на основния вид плодоползване.
Референцията в цитирания текст от Дигестите, приписвана на Гай –
“quasi usus fructus haberi”, срещаме единствено тук. В други текстове той не
споменава quasi usus fructus. Това е важно във връзка със следните аргументи: преди всичко, подобна референция не намираме в другия текст на
същия автор, когато говори за плодоползване на консумируеми блага, който текст също е от неговия коментар към Провинциалния едикт – D. 7.5.7
(Gai. 7 ad ed. prov.): Si vini olei frumenti usus fructus legatus erit, proprietas ad
legatarium transferri debet, et ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is
mortuus aut capite deminutus sit, eiusdem qualitatis res restituatur, aut
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aestimatis rebus certae pecuniae nomine cavendum est ,, quod et commodius
est. idem scilicet de ceteris quoque rebus, quae usu continentur, intellegemus, и
който палингенетичната реконструкция поставя на последващо място, непосредствено до този, който разглеждаме в момента (D. 7.3.2)16. Ако терминът квазиплодоползване е бил подходящ за обозначаване на един различен вид плодоползване, няма логика в двата последователни текста да
не се използват идентични изрази като се говори за същата материя (плодоползване на потребируеми вещи). Най-ясното доказателство за липсата
на еднородност и обобщение, характерни за една категория, поне що се
отнася до Гай, е обстоятелството, че той не използва повече този израз –
дори в други свои творби. Ето защо бих изтъкнала следните пречки да приемем текста на Гай така, както е редактиран.
Първо, Гай третира съвсем оскъдно плодоползването в Институциите – творба, за която е сигурно, че е била по-малко манипулирана в посткласическия период, в която той изобщо не споменава quasi ususfructus, докато в тази творба – Institutes, е използвана частицата “quasi” за правни категории, сходни с онези, към които е добавена (quasi договори и quasi деликти17), но, както казах, не включва “quasi usufructus”. Ако категорията квазиплодоползване е била замислена като обозначение на един вид в рамките на цялото, нищо не е пречело тя да бъде използвана от Гай в тази област, но той не я използва по начин, който да ни накара да мислим за категория, поради което е трудно да приемем че терминът е бил създаден от
Гай за описание на една по-различна категория плодоползване, а още помалко да е израз, съществувал преди него самия. Изразът “quasi usus
fructus” срещаме още веднъж в друг текст от времето на Юстиниан –
Inst. 2.4.2 in fine ([…] quasi usumfructum constituit), и в един приписван на
Улпиан текст в D. 43.18.1.6 (Ulp. 70 ad ed.), за който доктрината смята, че е
изцяло интерполиран18.
16
17

18

VALIÑO, E. El Comentario de Gayo al Edicto Provincial. Valencia, 1979, p. 55.
Вж. GIMÉNEZ-CANDELA, T. Los Llamados Cuasidelitos. Madrid, 1990, p. 157 ss. За причините за появата му вж. MESSINAVITRANO, F. Il legato d´usufrutto nel diritto romano.
Parte I ed anastasica. Roma, 1972, p. 69 s.
Quia autem etiam in rem actio de superficie dabitur, petitori quoque in superficiem dari, et
quasi usumfructum, sive usum quendam eius ese, et constitui posse per utiles actiones,
credendum est. Вж. BESELER, G. Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen. Vol. 1.
Tübingen, 1910, S. 103; KASER, M. Das Römische Privatrecht. Vol. 1. 2. Aufl. München,
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Поради изложеното дотук част от доктрината се съмнява да е бил
широко използван израз19, макар да има защитници на класическия му произход20.
В заключение може да се каже, че виртуалността му в класическата
епоха се опира само на Гай в един от възможните текстове, които разглеждат плодоползването на консумируеми блага и именно това поражда съмнения, дори откровено отричане на тезата за допуснатата употреба на израза “quasi usumfructum” в класическите източници21.
По-солидните източници за употребата на този израз са от посткласическия период. Всичко това ме кара да мисля, че става дума за един късен термин, с който се обозначава категорията плодоползване на консумируеми блага, и че включването му би могло да е вдъхновено от Гай, който
може и да не го е използвал като обозначение на този плодоползване, а поскоро описателно. Употребата му в съдържащия го текст се дължи на едно
дидактическо изложение за института, съзвучно със системното създаване
на сродни изрази (quasi договор, quasi possessio, quasi деликт).
Що се отнася до текста на Улпиан в D. 43.18.1.6 (Ulp. 70 ad ed.): Quia
autem etiam in rem actio de superficie dabitur, petitori in superficiem dari et
quasi usumfructum sive usum quendam eius esse, et constitui posse per utiles
actiones, credendum est, който съдържа израза “quasi usumfructum”, доктрината единодушно приема – напълно основателно, че това е изцяло интер-

19

20

21

1971, S. 380, n. 48; CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufrutto romano. Padova, 1977, p. 134,
n. 20.
Вж. SEGRÈ, G. Sul deposito irregolare in diritto romano. – In: BIDR, Vol. 19, 1907, 107,
n. 3; също и PEROZZI, S. Istituzioni di diritto romano. Vol. 1. 2. ed. Roma, 1928, p. 789,
n. 1.
BONFANTE, P. Corso di Diritto Romano. Vol. 3. Diritti Reali. Milano, reimp. 1972, p. 86;
CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufrutto romano, cit., p. 134 s.
За колебанията относно често използвания израз “cuasiusufructo” вж. SANFILIPPO, C.
Note esegetiche in tema di usufrutto. – In: BIDR, Vol. 49-50, 1947, p. 69–71, който по
принцип го определя като неподходящ, а после като подвеждащ. GlUFFRÈ, V.
L'emersione dei “Iura in re aliena” ed il dogma del “Numero chiuso”. Jovene, 1992, p. 173,
се придържа към Гай в разногласието му с останалите юристи, като смята квазиплодоползването за нещо различно от плодоползването, и че дори не е оригинален термин на Юстиниан в Дигестите – Титул 5 на Книга 7 за “quasi-usufructo”, а че е взет от
самия Гай. Функцията на quasi е догматичен принос, с който се отбелязва сходството
или различието спрямо един централен институт – RICCOBONO, S. Analogia,
assimilazione, approssimazione nell´opera dei giuristi romani ed in particolare dell´uso
dell´avverbio “quasi”. – In: Scritti di diritto romano. Vol. 2. Palermo, 1964, p. 461 ss., говори
за техниката на аналогия и асимилация в римската юриспруденция, в частност за използването на термина “quasi”. Вж. и CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufrutto romano, cit., p.
134 s.
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полиран текст22, поради което е съмнително изразът “quasi ususfructus” да
се е съдържал в текста на Улпиан. Във всеки случай със съвременната му
композиция е несъответно квазиплодоползването да се третира съвкупно с
правото на суперфиция, а това е предметът на Титул 18 на Книга 43, където се намира текстът, приписван на Улпиан.
Както вече казах, смятам че поради тези причини е съмнително в
класическото право категорията да е била широко употребявана, въпреки
което романистичната теория обикновено използва израза квазиплодоползване в смисъл на плодоползване на консумируеми блага, плодоползване
на потребими вещи, което създава погрешното впечатление, че става дума
за един различен от обикновеното плодоползване институт, а всъщност
става дума за същия, тъй като, отвъд полемиката дали е приемливо съществуването на един такъв вид плодоползване, това е наложената действителност от сенатусконсулта, който приема плодоползването на консумируемите вещи. Всичко изложено дотук се оказва недостатъчно, за да се
отхвърли окончателно употребата на тази термин въпреки наличието на
голямо разстояние във времето между момента, в който се приема плодоползването на консумируеми блага и създаването на един сенатусконсулт,
който го въвежда в средата на І в.23, и наименованието „квазиплодоползване“ в края на ІІ в. (тъй като в никой източник преди Гай, ако приемем че той
използва израза на това място със собствено значение – D. 7.5.7 (Gai. 7 ad
ed. prov.), не се говори за квазиплодоползване).
В заключение: наименованието не въвежда нов вид плодоползване,
различен от обичайния, така че не може да говорим за него като за „квазиплодоползване“, понеже не е създаден по повод реформата, въведена от
сенатусконсулта, тъй като това, което приема сенатският consultum, е да се
учредява плодоползване и върху консумируемите блага. Не може да се
твърди че сенатусконсултът е въвел квазиплодоползването, тъй като това
би било анахронизъм.

22

23

BESELER, G. Beitrage zur Kritik der römischen Rechtsquellen. Tübingen, 1910, S. 103;
KASER, M. Das Römische Privat Recht. Vol. 1. 2. Aufl. München, 1971, S. 380, n. 48;
CRIFÒ, G. Studi sul quasi-usufrutto romano, cit., p. 134, n. 20, и др.
Вж. по-горе т. 1. Исторически преглед.
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4. ПЛОДОПОЛЗВАНЕ НА ПАРИ
Плодоползването на пари (nummerata pecunia) не се третира по същия начин като плодоползването на други консумируеми блага. Главното
за всяко плодоползване винаги е било гарантиране на собствеността на
голия собственик и възстановяването ѝ след приключване на плодоползването. При тези консумируеми блага се поставя въпросът за случая когато
вещта, върху която е учредено плодоползване, е „изчезнала“ – заради този
проблем юриспруденцията усъвършенства решението, което дава сенатусконсултът. Така, за възстановяването на тези блага, състоящи се в сума
пари, казва Сабин, трябва да се прибегне до condictio, ако не е била поискана гаранция (D. 7.5.5.1). Знаем за това от Улпиан, който възпроизвежда
това мнение, което споделя и Целз, и което самият той приема (Ulp. 18 ad
Sab.): […] dici potest omissam cautionem posse condici incerti condictione […]”.
От това трябва да заключим, че cautio (ex senatus consultum) е била необходимо средство за обезщетяване за плодоползването, гарантирано в стипулацията. По повод на това cautio ex senatus consultum винаги се споменава actio incerti, за да може, след като приключи плодоползването, да се
изиска от плодоползвателя възстановяване. Въпросът е, че ако cautio, която се иска, се състои в определена сума пари, няма смисъл искът да е
incerti, освен ако сумата, която се очаква да бъде получена, е по-голяма от
дадената (както се твърди в D. 7.5.5.1 in fine).
Следователно трябва да се помисли за някаква ревалоризация на
първоначално полученото за плодоползването, тъй като, когато става дума
за пари, споменаването на „несигурното“ няма смисъл. Обаче споменатият
по-горе текст съдържа израза “incerti condictione”, който е по-присъщ на
посткласическото право, тъй като се говори за причината за condictio24, поради което прилагателното “incerti” не би било включено във възпроизведеното мнение на Сабин, Целз и Улпиан.
Condictio е иск за възстановяване и предполага да е имало dare преди datum и затова е възможен само ако лицето, дало сумата на плодополз-

24

Да не забравяме, че вероятността да бъдат намерени пари в брой в висящото наследство е много голяма от историческа гледна точка. Вж. GARCÍA GONZÁLEZ, J. M.
Op. cit., p. 305. За казуалната типификация на condictiones вж. D´ORS, Á. Derecho Privado Romano, parág. 383, n. 2.
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вателя, е самият собственик. Много е възможно плодоползвателят да е
назначен за такъв във виндикаторен легат25. Ясно е, че става дума за облигационен иск, присъщ за кредитите. Същото може да се каже за останалите
консумируеми блага, които обикновено попадат във фигурата „изискуеми
блага per condictionem“. Обаче тези блага са били изрично изключени и
приемането им ex senatusconsultum открива пътя не само за осчетоводяване, както е при nummerata pecunia, но и за „онова, което трябва да бъде
оценено“. От друга страна, искът (condictio) сам по себе си не е гаранция за
възстановяване, а е иск срещу онзи, който се задължава поради това че е
получил (dare преди datum), и е различен от actio certi stipulati на поръчителя. Сенатусконсултът, който отваря вратата за консумируемите блага, разглежда в отделна глава плодоползването на nummerata pecunia, но предвижда също както при плодоползването на останалите консумируеми блага
наличие на cautio ex Senatus consultum като гаранция. С други думи, сенатусконсултът дава решение за проблема, породен от обичайната практика
да се завещава идеална част (в която е много вероятно да има консумируеми блага) и дори направо пари, но същевременно изисква специална гаранция от плодоползвателя – гарантирана с поръчители стипулация, за да
се осигури връщането на сумата и, евентуално, някаква добавка заради
девалвацията.
Много е вероятно легатът на пари да е бил основният аргумент и вероятно той е бил приет преди легата на други консумируеми блага, за които
е била създадена забраната “usus, non abusus”, с която се изключва от
ползването възможността легатарят да използва този род блага26. Промя-

25

26

Това индиректно има предвид Улпиан, когато говори за cautio и казва, че по мнението
на мнозина cautio на плодоползвателя е уместна само когато вече са му дадени парите, докато самият той смята, че е основателна и преди да бъдат дадени парите –
D. 7.5.10.1 in fine (Ulp. 79 ad ed.): […] et quidam aiunt non ante hanc interponi
stipulationem, quam data fuerit pecunia; ego autem puto, sive antea sive post(ea) pecunia
data sit, tenere stipulationem). Въпросът има връзка с абстрактния характер на
stipulatio. Положението на легатаря винаги зависи от волята на собственика. Плодоползването се учредява от наследодателя, в чиито права встъпва наследникът.
Изразът usus, non abusus е екстраполиран в съвременното право от този първоначален контекст и сега се отнася до злоупотребата от страна на плодоползвателя с правото изобщо.
Член 520 на Гражданския кодекс на Испания [Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el
que se publica el Código Civil] гласи: „Плодоползването не се погасява поради лошото
използване на плодоползваната вещ, но ако злоупотребата причинява значителна
вреда на собственика, той може да поиска да му бъде дадена вещта“. Същият израз
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ната, която внася сенатусконсултът, като допуска плодоползване на всякакви блага, променя практиката консумируемите блага да са изключени от
плодоползването, но поставя някои въпроси от юридическо естество, които
правото решава постепенно, като адаптира института или създава около
плодоползването на консумируеми блага система от гаранции за възстановяване на парите на голия собственик.

5. ВЛАСТТА НА СЕНАТА ДА ПРОМЕНИ
ЕСТЕСТВЕНАТА ПРИЧИНА НА НЕЩАТА:
“NATURALIS RATIO AUCTORITATE SENATUS COMMUTARI POTUIT”
Категоричното твърдение, приписвано на Гай, че „Властта на Сената
не можа да промени естествената причина на нещата“ – D. 7.5.2.1 (Gai. 7
ed. prov.) по повод приемането на плодоползването на консумируеми блага, прави впечатление не толкова поради извънредната намеса на Сената
във въпроси на ius civile, а защото това открито осъждане и този упрек на
Гай (naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit) е един юридически
жест, който целѝ да отбележи произвола в решението, базиращо се на
признатата власт на Сената, за който Гай казва, че „не трябва да върви
срещу природата на нещата“. Обаче към този „произвол“, който целѝ посправедливи решения, ние сме привикнали както от процесуалната дейност
на преторите (чрез създаването на искове с фикции, така и от римската
юриспруденция, която на свой ред прави същото, като използва доводи “a
simile”, но и “a contrario”, тъй като склонността ѝ към utilitas27 я кара обикновено да приема юридическите доводи в полза на най-справедливото решение, ако така се постига практическа полза.

27

срещаме в литературните източници за плодоползването на консумируеми блага:
Ciceron, Topica, cap. III, 17, “Non debet ea mulier, cui vir bonorum suorum usumfructum
legavit, cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare, id ad se pertinere: usus enim, non
abusus, legatus est. Ea sunt inter se contraria.” – говори се за плодоползване, което мъж
дава на жена си върху своето имущество, съдържащо и консумируеми блага, които тя
не трябва да използва, като се казва, че “usus enim, non abusus, legatus est”. Вж. пак
Ciceron, Pro Caecina, cap. III, 11: “Moritur Fulcinius -multa enim, quae sunt in re, quia
remota sunt a causa, praetermittam-, testamento facit heredem, quem habebat e Caesennia
filium, usum et fructum omnium bonorum suorum Caesenniae legat ut frueretur una cum
filio.”
Вж. MOLLÁ NEBOT, M. A. S. La importancia de la “utilitas” en la metodología jurídica romana. – In: Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset. Vol. 2.
Valencia, 2007, p. 243 ss.
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Настоявам обаче, че произволът не е присъщ на едно официално
разпореждане (сенатусконсулт в случая), нито на нормативните разпоредби28. Във всеки случай не може да се приеме, както твърдят някои автори в
материята на позитивно право, че Сенатът е издал препоръка (consultum),
прибягвайки до фикция, тъй като фикцията е средство, присъщо изключително на практиката на преторите (искове с фикция и искове ad exemplum).
Вече изтъкнах социално-икономическата функция на плодоползването. Одобрението от Сената на практика форсира правната уредба, за да я
приведе в съответствие с исканията на икономиката и обществото. Това не
е необичайно и самият Гай го признава, като заявява: (D. 7.5.2.1: […] nec
enim naturalis ratio auctoritate commutari potuit […])29. Днес можем да разберем колко трудно е да се въведе този вид плодоползване, изхождайки от
нашата юридическа култура, но тъкмо обратното може да кажем за римския
опит. Твърдението на Гай, че властта на Сената не е могла да промени естествената причина, може да се смята за основателно поради дидактическите цели на този автор. Наистина плодоползването на консумируеми блага трудно се вписва в характеристиките на обикновеното плодоползване.
Гай е юрист от последната класическа юриспруденция. В много отношения
го считат за „пред-посткласик“, но е подчертано дидактичен. При систематизираното изложение за плодоползването е невъзможно да обясниш абстрактно – както е редно в едно дидактическо изложение, антагонизмите,
които крие в себе си плодоползването на консумируеми блага. Въпреки
резервите ни да приемем класическият произход на текста, в който се намира възпроизведеният израз, включването му в пасажа на Гай, съдържащ
се в Дигестите, е явен признак за проблемите по същество пред логиката
изобщо, а не само пред юридическата логика30, като се приеме да бъде заменена naturalis ratio на института плодоползване на консумируеми блага.
28

29

30

Няма да анализирам колко странен изглежда един сенатусконсулт, който разглежда
правни въпроси на ius civile, но трябва да признаем, че е трудно да се изтегли твърде
назад датирането на сенатусконсулта за плодоползването на всякакъв вид блага.
Това значение на ratio naturalis е много различно от естествената причина като субективно право, което лежи в основата на укора на Помпоний в прословутата му фраза
„Цезар може да даде гражданство на хората, но не и на думите“ (Tu, enim, Caesar,
civitatem dare potes hominibus, verbo non potes!) – Suetonius, gramm. 22.
VILLEY, M. Les origines de la notion de droit subjectif. – In: Archives de Philosophie du
Droit. Paris, 1953-1954, p. 163, 172, който поддържа влиянието на Аристотеловата философия.
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Плодоползването не е атрибут на правото на собственост, приравнен към владението по смисъла на съвременното право, а е право, свързано с proprietas, и най-вече – с правомощието за разпореждане. Затова при
плодоползването няма habere, полагащо се само на собственика. Ето защо
и изразът “ proprietas ad legatarium transferri debet et ab eo cautio desideranda
est” – D. 7.5.7 (Gai 7 ad ed. prov.) се отнася за прехвърлянето на това право
чрез един от съществуващите за целта актове – traditio, но подлежаща на
възстановяване (както при кредитите).
Анормалната ситуация, която се допуска по този начин, защото не
може да не си собственик в качеството на коректен титуляр на едно плодоползване и същевременно да си собственик (или да се държиш като такъв)
спрямо консумируемите неща с всички последствия, които правото трябва
да реши след сенатското одобрение. Получава се едно вътрешно присъщо
прекъсване на връзката между голия собственик, тъй като благото изчезва,
бидейки консумативно. В такъв случай може ли да продължим да говорим
за гол собственик срещу собственика? В действителност имаме едно право
на кредит на голия собственик по отношение на плодоползвателя, а не толкова един гол собственик срещу собственика. Без да изясним тази тънкост
е трудно да преодолеем парадокса, в който изпада правото. Не е тук и сега
моментът да развия този въпрос, но проблемът на правната номенклатура
се крие в приравняването на термините proprietas и dominium в римското
право, които не са еднакви.
Горното би могло да се каже по същество и за аргументите, които
може да бъдат изтъкнати в испанското позитивно право, тъй като няма
промяна в разпоредбата на Гражданския кодекс, в който сред причините за
погасяване на плодоползването изрично се цитира наличието на собственици (чл. 513.3 на ИспГК). Не може да се твърди наличие на собственик
плодоползвател (освен спрямо трети лица при предявяване на иск за право
на кредит), тъй като е несъвместимо противопоставянето на два легитимирани субекта с идентична процесуална позиция – един собственик плодоползвател и същевременно гол собственик. Тук трябва да се запитаме доколко можем да твърдим наличие на право над нещо, ако то е престанало
да съществува, тоест изчезнало е тялото на реалното право на плодоползване (ius in corpore), съгласно известната дефиниция на Паул в D. 7.1.1
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(Paul. 3 ad. Vit.): Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum
substantia.
От друга страна, да използваме екзогенни на реалното право на
плодоползване правни институти води до друга крайност. Част от доктрината отъждествява плодоползването на пари с обикновения заем. Смятам
че в тази постановка има голямо разминаване между правната разумност и
правната природа. От гледна точка на юридическата логика да се смята, че
плодоползвателят е кредитополучател, е похвално заключение, ако смятаме за собственик плодоползвателя, който е задължен да върне на голия
собственик взетото, което би било възможно само ако има качеството на
кредитополучател, който действа като собственик с право на разпореждане. Обаче плодоползването е институт в сферата на вещните права, докато
личното задължение на кредитополучателя не е вещно право, тъй като основното правно отношение между плодоползвателя и голия собственик е
вещно, каквото е и искът, с който разполага плодоползвателят, за да породи действие легатът, който не му се признава. Дори когато, след като приключи това вещно право на плодоползване, трябва да се прибегне към облигационните искове, гарантиращи възстановяването, за да изиска голият
собственик връщане на дадената сума, всички отношения, обвързващи
плодоползвателя и голия собственик, и произтичащи от вещното право на
плодоползване, са вещни. Тоест имаме вещни права, а не отношения, пораждащи облигационни задължения, макар да се прибягва до тях заради
виртуалността на плодоползването.
Истината е, че вещното право на плодоползване не е право върху
вещите. В строгия смисъл на думата юридическата класификация прави
разлика между вещи и блага. Последните са вещи, които носят икономическа облага. В благата обаче се включват както вещи, които носят икономическа печалба, така и блага, съставляващи други права. При плодоползването правото на плодоползване самò по себе си е благо, състоящо се в
право на икономическо използване, и затова говорим за консумируеми блага, а не за консумируеми вещи или неща във връзка с това вещно право.
Във всеки случай, с оглед на едно по-добро обяснение, може, макар и накратко, да направя анализ на значението на “naturalis ratio”, във връзка с
разпоредителните действия, водещи до изчезване/погиване на вещта.
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6. ЗНАЧЕНИЕ НА “NATURALIS RATIO”
Изразът “naturalis ratio” не е странен, ако се приеме че се отнася до
логиката на нещата, но не в правно, а във философско отношение, което
вероятно е оказало голямо влияние при изграждането на римската правна
мисъл31. Този израз може да произтича от философията на стоицизма или
на Аристотел (не е сега моментът да изяснявам това), но трябва да се каже, че за римските юристи ratio naturalis не означава човешки разум или
способност за разбиране, а „природен ред“ (ratio) на нещата, и също така
„логика на нещата“, „логика на институтите“32. В това отношение знаем, че
римската правна логика действа по казуистичен и аналогичен начин, като
включително използва “a contrario” превеса на по-справедливото решение
над логиката. Тази логика при института плодоползване на консумируеми
вещи, за която Гай казва, че „е против naturalis ratio”, касае именно същественото противоречие, за което говорих – интелектуалното усилие, което ни
кара да дадем правото на разпореждане на лице, което не е собственик33.
Проблемът възниква тогава, когато по силата на тези различия създаваме
категорията плодоползване, която, подобно на всяка правна категория, има
всички характерни особености, отнасящи се както за общите хипотези, така
и за изключенията. Не се създава едно различно плодоползване за консумируеми вещи, а плодоползването се учредява върху различни блага и
има особености в зависимост от природата им.
31

32

33

За влиянието на гръцката философия върху римската правна мисъл вж. MOLLÁ
NEBOT, M. A. S. La importancia de la “utilitas” en la metodología jurídica romana. – In: Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset. Vol. 2. Valencia,
2007, p. 243 ss.
Вж. BONFANTE, P. Historia del derecho romano. Vol. 1. Trad. Santacruz. Madrid, 1944,
p. 388, 477. В същия дух вж. MAGGIO, L. A. Sobre la “naturalis ratio”. – In: Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Vol. 18, 1996, p. 43 ss. MOLLÁ NEBOT, M. A. S. Usufructo de
Pecunia. Aplicación a los fondos de inversión desde la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Madrid, 2015, p. 81 ss.
Тук има паралел с трактовката в испанското законодателство, което приема, че „плодоползването на разпореждане е само плодоползване – независимо от вида разпореждане, което му се придаде, и че правото на разпореждане е казус на извънредно
легитимиране, конкретизирано във възможността да се разпорежда (в най-широкия
смисъл на думата, без да може разпореждащият се да се превърне в собственик) с
определено имущество или неговите съставни елементи. Вж. SERRANO de NICOLÁS,
Á. Usufructo con facultad de disposición en el derecho español, cit., p. 27, 40, 62 ss. Не е
такава трактовката на плодоползването на консумируемиблага, тъй като за този вид
блага е характерно, че ползването им съдържа в себе си имплицитно разпореждането
с тях и не е право на извънредна легитимация като при така нареченото „плодоползване на разпореждане“.
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Този текст на Гай противоречи на друг негов текст, в който той говори
директно за прехвърлянето на собствеността при плодоползването на
пари – D. 7.5.7 (Gai. 7 ad ed. prov.)34.
Като начало трябва да отличим това вещно право във връзка със задълженията по правоотношенията, свързващи голия собственик с плодоползвателя. От една страна те зависят от обекта на плодоползването, поради което, за да изиска тяхното изпълнение от плодоползвателя, собственикът трябва да използва вещни искове (in rem), като присъщия на плодоползването иск (vindicatio ususfructus). Ако има обаче и лични гаранции за
възстановяване (добавени към основното вещно правоотношение), това
води до употреба на облигационни искове, които голият собственик използва срещу плодоползвателя или неговите наследници, за да поиска връщането на парите или даването на равностойността на другите блага – обект
на плодоползването. Няма да повтарям, че това е наследена проблематика, но вещното право се изправя пред нея с удвоена острота, тъй като е
преминала от една основно земеделска, неиндустриализирана имуществена икономическа система към друга имуществена система със силно присъствие на парите или на разнообразните начини за инвестирането им.
Същественият въпрос дали става дума за „плодоползване, което предполага разпореждане“ води до един неясен подход към самата собственост.
Говори се дори за временна собственост на плодоползвателя, което предизвиква още по-голяма дезориентация, тъй като пълнотата на собствеността може да бъде ограничена в някои от правата, които я съставляват
(uti, frui, habere, possidere). Времевото ограничение обаче в действителност
предполага невъзможност да се извършват присъщите на собственика разпоредителни действия, поради което тази ограниченост във времето не
може да се впише в идеята за устойчивост на собствеността, чието съдържание би било абсолютно ограничено35.
34

35

D. 7.5.7 (Gai. 7 ad ed. prov.): Si vini olei frumenti usus fructus legatus erit, proprietas ad
legatarium transferri debet, et ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus aut
capite deminutus sit, eiusdem qualitatis res restituatur, aut aestimatis rebus certae pecuniae
nomine cavendum est, quod et commodius est. idem scilicet de ceteris quoque rebus, quae
usu continentur, intellegemus.
Този въпрос разгледах още през 2004 г. – вж. MOLLÁ NEBOT, M. A. S. Usufructo de
bienes consumibles. Observaciones sobre la pretendida propiedad del usufructuario. – In:
RGDR, Vol. 2, 2004.
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Трябва да се каже, че доктрината не е единодушна по този въпрос. В
Испания има две разминаващи се доктринални течения. Според едни плодоползването на консумируеми блага предполага собственост, доколкото е
налице разпореждане36, а според други това е особено право в рамките на
самото плодоползване. Същото може да се каже за други европейски
правни уредби, като германската например, където самият BGB разглежда
плодоползването на консумируеми блага като казус, при който плодоползвателят реално е собственик на благото – предмет на плодоползване.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, анализът на израза “naturalis ratio auctoritate senatus
commutari potuit” показва, че тълкуването му е трудно, тъй като с приемането на плодоползването за всички видове имущество не се създава нов вид
плодоползване, подчинено на облигационни искове, а става дума за същото вещно право на плодоползване, което в неговата реалност се прилага в
зависимост от това за какво благо става дума. Във всеки случай искането
да бъде изпълнен легатът за плодоползване се предявява посредством
vindicatio ususfructus и се гарантира с cautiones, поради което искът за изпълнение на задължението за възстановяване след приключване на плодоползването се предявява чрез стипулационни искове. Процесуалната
схема е същата, но природата на предмета може да е различна. Ето защо
се нарушава „същината на вещта“ (ius incorpore), и именно това има предвид naturalis ratio – „причината за нещата“ при iura in re aliena.
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O´CALLAGHAN Muñoz, X. Compendio de Derecho Civil. Tomo 3. Derechos reales e hipotecario. 4. ed., corr. y puesta al día. Madrid, 2002.
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PECULIUM И ACTIO DE PECULIO
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Резюме: В статията се разглежда терминологията, свързана с римския
peculium, и създаването на практиката за предоставяне на res peculiaris,
както и концепцията за peculium като “quasi proprium patrimonium” servi/filii
familias. По-специално внимание е отделено на това имущество, предоставено на подвластни синове и роби (personae alieni iuris), но което остава
обособено в патримониума на pater familias/dominus и е със специален правен режим, както и развитието на actio de peculio в преторския едикт, поставена от хронологичната гледна точка в периода между II в. пр.Хр. и III в.
сл.Хр. Този иск е част от така наречените actiones adiecticiae qualitatis и
поставя основите на ограничената отговорност в търговското право.
Ключови думи: peculium; pater familias;dominus; personae alieni iuris; actio
de peculio; edictum.
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PECULIUM AND ACTIO DE PECULIO
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Malina Novkirishka-Stoyanova, DSc
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract: In this article the author examines the terminology related to roman
peculium and the creation of the practice of providing res peculiaris, as well as
the concept of peculium as a “quasi proprium patrimonium” servi/filii familias.
The paper particularly considers this property given to sons and slaves, but
which remains separate in the patrimonium of pater familias/ dominus with special legal framework as well as the development of actio de peculio in the praetors edict activity, namely, from the chronological point of view, between the 2nd
century B.C. and the 3nd century A.D. This actio is a part of the so-called
actiones adiecticiae qualitatis and it build the bases of the limited liability in
commercial law.
Keywords: peculium; pater familias; dominus; personae alieni iuris; actio de
peculio; edictum.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Проблемите на пекулия в римското право отдавна са привличали
вниманието на романистите и в исторически, и в догматичен аспект1. Той
се явява един изключително динамичен правен институт, характеризиращ в
определена насока икономическото, политическото, социалното и правното
развитие в Древния Рим в епохата на класическото робовладение.
За пряка приемственост и възпроизвеждане на основните му характеристики в съвременната правна система не може да се говори, доколкото
римският пекулий е свързан с една традиционна за античните общества
форма на зависимост на членовете на фамилията и на робите от домовладелеца като ръководител на голямото патриархално семейство.
Аналогична на patria potestas и на dominica potestas власт съществува във всички антични правни системи, но регулирането на имуществените
отношения в голямото патриархално семейство остава предимно на обичайно и религиозно ниво. Единствено в римското право моделът на използване на фактическия потенциал и интелектуалните възможности на тези
1

Съществуват няколко основни съчинения за римския пекулий: MANDRY, G. Das Gemeine Familienguterrecht: Mit Ausschluss Des Ehelichen Guterrechtes. Vol. 2. Das profectizische Peculium. Tübingen, 1876; MICOLIER, G. Pécule et capacité patrimoniale: étude sur
le pécule, dit profectice, depuis l'édit “de peculio” jusqu'à la fin de l'époque classique. Lyon,
1932; HERVIEUX, L. Des Pécules du fils de famille dans la législation romaine. Paris, 1890;
ZEBER, I. A study of the peculium of a slave in preclassical and classical Roman Law.
Wroclaw, 1981; ERMAN, H. Servus Vicarius l'esclave de l'esclave romain. Lausanne, 1896;
REDUZZI MEROLA, F. “Servo parere”. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e
dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana. Napoli, 1990; BUTI, I. Studi sulla
capacità patrimoniale dei “servi”. Napoli, 1976; FITTING, H. Das castrense peculium in
seiner geschichtlichen entwickelung und heutigen gemeinrechtlichen geltung. Halle, 1871;
La ROSA, F. I peculii speciali in diritto romano. Milano, 1953; MUEHLBERG, O. De peculio
castrensi non retrotrahendo quum penes patrem iure peculii remanet: Dissertatio
Inauguralis. Berlin, 1866.
Допълнения към тези изследвания по отделни въпроси на пекулия могат да се открият и в редица статии и студии: LEMARIE, L. De l'“action tributoria” ou de la Liquidation du
Pécule commercial de l'Esclave Romain. Paris, 1910; ALBERTARIO, E. Responsabilità fino
al limite dell'arricchimento nell'“actio tributoria” e nell'“actio de peculio”. Pavia, 1913;
APPLETON, Ch. Les pouvoirs du fils de famille sur son pécule castrans et la date des
Digesta de Julien. – In: NRHDFE, 1911, p. 593–623; De RUGGIERO, E. Sulla “libera
administratio peculii”. – In: Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Vol.
61, Fasc. XVI-XX, 1928. Milano, 1929, p. 833–849; ALBERTARIO, E. Appunti sul peculio
castrense. Roma, 1931; LUSIGNANI, L. La consumazione processuale dell'“actio de
peculio”. Note esegetiche. Parma, Battei, 1889; ARCHI, G. G. In tema di peculio quasi
castrense. Città di Castello, 1938, 22 p.; SOLAZZI, S. “Jus deductionis” e “condemnatio
cum deductione” nell'“actio de peculio”. Napoli, 1905; ID., Studi sull’actio de peculio. Roma,
1908; SECKEL, E. Die Haftung de peculio und de in rem verso aus der litiskontestation und
dem urteil nach klassischem Römischen recht. Weimar, 1907.
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лица добива институционализирана форма, развива се като самостоятелен
институт и има значително място в римскоправната система2.
Общоприетото становище в романистиката е, че пекулият представлява правна конструкция, създадена от римската юриспруденция и утвърдена в правната система по пътя на преторската практика3. Тя отразява
съществуването и развитието на едни вече утвърдени отношения в рамките на римската фамилия, в които правото не се намесва случайно и императивно. Чрез него затвореният социален колектив на римското патриархално семейство се включва активно в гражданския оборот, което е обусловено от икономическите промени в Късната Римска република, но и влияе активно върху по-нататъшната еволюция на обществото и държавата.
Обикновено пекулият се определя като „обособено имущество, предоставено за стопанисване и управление на подвластните синове или роби
от pater familias“4. Различните автори акцентират на отделни страни на института, но като цяло се подчертава, че с това имущество подвластните лица (към които се включват filii familiae и servi) участват в стопанския живот
на Древен Рим от името на своя баща или господар.
Определението обаче не разкрива всички особености на правния институт, нито необходимостта от възникването му и развитието му. А при
пекулия ясно се проявява спецификата на римскоправното регулиране –
правните норми се явяват средство за публична регламентация на възникнали и утвърдени в практиката икономически отношения в един значително
по-ранен период от време. Пекулият не би съществувал като правно поня2

3

4

За персоналния и имуществен субстрат на отношенията между баща и деца и господари и роби във връзка с пекулия вж. АНДРЕЕВ, М. Римско частно право. София,
1975, с. 157, 177–178; РИМСКО частно право. Под ред. на И. Перетерски и И. Новицки. София, 1952, с. 88, 117; НОВИЦКИЙ, И. Основы римского гражданского права.
Москва, 1972, с. 54, БАЗАНОВ, И. Римско право. Т. 1. София, 1940, с. 56; GIRARD,
p. Manuel élémentaire de Droit Romain. Paris, 1924, p. 103, 139–141; PETIT, E. Traité
élémentaire de Droit Romain. Paris, 1906, p. 68, 265; ELLUL, J. Histoire des Institutions.
Vol. 1. Paris, 1955, p. 414; OURLIAC, P. et De MALAFOSSE, J. Histoire du droit privé. Vol.
3. Le droit familial. Paris, 1968, p. 47.
Основната литература за пекулия, посочена по-горе, в последните години е допълнена от обширна библиография, съдържаща се в монографията на PESARESI, R. Ricerche sul peculium imprenditoriale. Bari, 2008.
Вж. АНДРЕЕВ, М. Римско частно право, цит., с. 157–158, 177–178; БАРТОШЕК, М.
Римское право. Москва, 1989, с. 241–242; CUQ, E. Manuel des institutions juridiques des
Romaines. Paris, 1928, p. 143 ss.; GIRARD, P. Manuel élémentaire de Droit Romain, cit.,
p. 170 s.; TALAMANCA, M. Istituzioni di Diritto Romano. Milano, 1990, p. 77, 122 ss.;
NUOVO dizionario giuridico romano. Napoli, 1998, p. 405–406.
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тие, ако границите на прякото представителство на pater familias от неговите подвластни не биха били твърде тесни при отношенията с трети лица в
рамките на разширения търговски обмен в края на Републиката. Той би
останал в рамките на обичайното регулиране на ежедневна практика, с намесата и на морални принципи и норми, характерно за римските фамилни
отношения, така както аналогични конструкции са съществували и у другите антични народи. Като естествено задължение се е възприемало осигуряването на издръжката на всички лица под властта на домовладелеца,
както и тяхното използване като продължение на неговата личност за участие в икономическия живот на античната гражданска община, без да е необходимо създаването на специален правен режим.
Другото общоприето виждане е, че преторите по силата на своя ius
edicendi са създали правните норми за уреждането на тези установени от
обичайната практика отношения за случаите, когато те излизат извън рамките на фамилията, респ. когато са свързани с отношения с трети лица.
Едиктът е част от една обща уредба на отношенията, в които участват роби, подвластни и свободни, но със специална стопанска функция, и които
от името на pater familias упражняват търговска или производствена дейност. Тази уредба е свързана с постепенното оформяне на концепцията и
регулирането на търговското представителство, тъй като отношенията са
изцяло по повод на възможностите за разширено участие на пълноправните cives romani в гражданския оборот5.
Въпреки някои дискусии относно времето на създаването на тази
уредба се приема, че тя е съществувала в края на Републиката, но е
обобщена и коментирана от римската юриспруденция по времето на Принципата. Така оформеният институт на пекулия за уреждане на специфичната обособеност на имуществото на подвластните в рамките на патримониума на pater familias се е оказал достатъчно адаптивен и в класическата, и
в следкласическата епоха. Макар и значително смекчени, патримониалните

5

По-подробно относно уредбата на тези отношения и по-новата литература във връзка
с това вж. в статията ми „Actiones adiecticiae qualitatis“. – В: Актуални въпроси на
частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил
Георгиев [организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“], 15.12.2016 г. София, 2018, с. 64–92.
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измерения на patria potestas върху подвластните синове и внуци и на
dominica potestas върху робите се запазват и в Юстиниановата епоха, което
определя и мястото на института на пекулия в Дигестите и в Кодекса6.
В статията съвсем накратко бих искала да направя някои уточнения
и предположения, които излизат отчасти извън определената обща рамка
на пекулиарните отношения и провокират разсъждения както в конкретен
аспект за римското право, така и по-общо – за ролята на правното регулиране при вече утвърдени отношения и обичайна практика, възможностите
за реформирането и пренасочването им или за детайлизиране на правната
защита дори и за нетипичните или аналогични случаи.
2. ТЕРМИНОЛОГИЯТА
Общоприето е, че терминът “peculium” е производен от “pecus” – както се е означавал първоначално добитъкът като събирателно понятие, а
също и от най-древното понятие за “pecunia”7 като имущество, състоящо се
предимно в добитък и земи, а по-късно – и в пари8. Някои автори подчертават, че “peculium” е умалително от “pecu”, като по-нататък развиват тезата,
че първоначално като пекулий са се представяли само няколко глави дребен домашен добитък – кози и овце, за което ограничение обаче няма изрични сведения9.
Zeber отбелязва идеята за някаква приемственост от гръцкия език,
където изразът   съществува, но по-вероятно като късно взаимстване от латинския език10. Няма достатъчно сведения нито от филологи-

6

7

8

9

10

За особеностите на patria potests в следкласическия период вж. KASER, M. Das
Römische Privatrecht. Vol. 1. München, 1955, S. 57, 292, Vol. 2, 1959, S. 146; MONIER, R.
Manuel élémentaire de Droit Romain. Paris, 1947, p. 253 s.; CUQ, E. Manuel élémentaire
de Droit Romain. Paris, 1957, p. 143.
За най-древното понятие за pecunia вж. РИМСКО частно право, цит., с. 175; МАШКИН,
Н.А., История Древнего Рима. Москва, 1948, с. 107; МАЯК, Й. Рим первых царей.
Москва, 1983, с. 168 и сл.; ANDREEV, M. Les notions “familia” et “pecunia” dans les textes
des XII Tables. – In: Acta antiqua Philippopolitana. Vol. 1: studia historica et philologica,
Sofia,1963, p.173 ss.
Това е тезата, застъпена предимно в учебните курсове и енциклопедиите, цитирани
по-горе.
Критика на този възглед, както и обзор на съчиненията по въпроса вж. у GNOLI, F. Di
una recente ipotesi sui rapporti tra “pecus”, “pecunia”, “peculium”. – In: SDHI, Vol. 44, 1978,
p. 204–218; BUTI, I. Studi sulla capacità patrimoniale…, cit., p. 19 ss.
Вж. ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 12, n. 27. Срв. THESAURUS
grecae linguae. Paris, 1842–1847, Vol. 6, както и употребата му в папирусите от ЕлиСтраница 215 от 574
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ческо, нито от сравнителноправно естество, за да се предполага съществуването на аналогична на пекулия практика в Древна Гърция от Омировия
или класическия период.
Така етимологията на тази лексема, привидно ясна и основана изцяло на развитието на латинския език, дава основание за дискусия и често
отклонява тълкуването на правната уредба в посока, непотвърдена от античните автори.
Други извеждат оформянето на термина от “pecunia”, с което се e
обозначавало имуществото, но също и собствеността, и имотът, и парите,
т.е. конкретните компоненти на патримониума. В етимологическите речници по латински и по съвременните езици от романската група без колебания и уговаряния се приема, че етимологичния корен е “pecus” – не само
като биологичен род, но и като богатство – нещо типично за древните народи преди масовото използване на парите като разменен еквивалент11.
Няколко основни текста се привеждат като аргумент за етимологията
на термина “peculium”. Така Варон в своя трактат по земеделие (Rerum
rusticarum, libri III) споменава, че на робите се предоставя добитък от техните господари – собственици (domini), и това се уговаря като пекулий12. Във
фрагмента за пръв път се споменава като израз “peculium servi”, но не може
да се твърди със сигурност дали той го употребява като правно-технически
термин. Варон живее и твори в бурните времена на гражданските войни в
края на Републиката, избиран е за плебейски трибун, квестор, курулен едил
и претор, така че едва ли произволно употребява терминологията, още повече като се има предвид и съчинението му по латински език De lingua
latina, libri XXV13.

11

12

13

нистичен Египет, датиращи от III–IV в. – вж. МASPERO, J. Papyrus grecs d'époque byzantine. – In: Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Vol. 3.
Caire, 1916, no. 67 312, p. 101.
Освен цитираните по-горе речници вж. и GRAND Larousse de la Langue française.
Paris, 1963, Vol. 5, p. 4105; PERUGINI, A. Dizionario italiano-latino. Vaticana, 1976;
DICCIONARIO critico etimológico castellano et hispánico. Vol. 4. Madrid, 1981, p. 451.
Varro, De re rust., 1.2.17 “[...] agrius, tu, inquit, tibicen non solum adimis domino pecus, sed
etiam servis peculium, quibus domini dant, ut pascant [...].
Вж. относно правните понятия в съчиненията на Варон у LABRUNA, L. Varrone
giureconsulto? – In: IURA, Vol. 24, 1973, p. 345–351. Зa Марк Теренций Варон и неговите съчинения вж. накратко рубриката “Marcus Terentius Varro/Roman author”. – In: Encyclopedia Britannica, достъпна на https://www.britannica.com/biography/MarcusСтраница 216 от 574
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Връзката на първоначалния произход на лексемата “peculium” с предоставения добитък, за да се пасе от роба, е твърде неясна и опосредена.
Индиция обаче, че тази практика е свързана със селското стопанство, са
имената на лицата, за които се отнася фрагментът – Агриус (от ager), Фунданиус (от fundus) – те не биха могли да имат друго занятие освен земеделието14.
От същата епоха, и сякаш по-категоричен, е един фрагмент на Фест,
в който едновременно етимологията на термина “peculium” се извежда и от
“pecus”, и от “pecunia”:
Festus (De verb. sign., v. peculium)
Peculium servorum a pecore dictum est, ut
est pecunia patrum familiae.

Пекулият на роба е наречен така поради [връзката му с понятието за] добитък, понеже това е имуществото на
домовладелеца.

Вторият термин се счита също за производен от “pecus”, привеждайки многобройни филологически и исторически аргументи, включително и на
самия Варон15:
Varro (De lingua latina, (5.9.5) Pecus a
quo pecunia inversa, quod in pеcore
pecunia tum consitebat pastoribus

Добитъкът [се е считал] като обща
парична единица, понеже в добитъка
се е състояло имуществото [в смисъл
богатството] на пастирите16

Така повечето автори приемат автентичността на концепцията за
произхода на пекулия от пастирския бит на римляните от времето на Републиката, все още споменавана и към ІІ в. пр.Хр., макар и все още да има
някои дискусии за съотношението между понятията “pecus”, “pecunia” и
“peculium”17. Нейната устойчивост личи и в един фрагмент от Улпиан, включен в титула за пекулия в Дигестите, в който класическият юрист сякаш ин-

14

15

16

17

Terentius-Varro, последно посетена, както и всички по-долу посочени, на 24 септември
2019 г. Съчинението му е достъпно на http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/
Roman/Texts/Varro/de_Re_Rustica/home.html
Имената са производни от лексемите за обозначаване на обработваема земя – ager и
fundus. Относно значението им вж. съответните рубрики у ДВОРЕЦКИЙ, И., Латинскорусский словарь. Москва, 1986; BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman law. Philadelphia, 1953.
Вж. BONFANTE, P. Corso di Diritto Romano. Milano, 1963. Vol. 1, p. 129; MICOLIER, G.
Pécule et capacité patrimoniale, cit., p. 65, n. 46.
Срв. в този смисъл и Varro, De re rust., 1.2.17; 17.5.7; 2.1.9; Columella, De re rust., 6.1.3,
Plinius, Nat. hist., 18.3.11.
Вж. и становището на ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 9–10.
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цидентно се занимава с етимологията и произхода на пекулия, акцентирайки върху неговите скромни размери поне в началото на обособяването на
тази практика:
D. 15.1.5.3.(Ulp. lib. 29 ad ed.) Peculium
dictum est quasi pusilla pecunia sive
patrimonium pusillum.

Пекулият се нарича така, защото той е
нещо подобно на малка сума пари или
малко имущество.

Текстът обикновено се цитира от романистите като доказателство, че
според класическите юристи пекулият се е считал почти като собствено
имущество на роба или подвластния син. Конкретният превод на текста
обаче не дава основания само за такова тълкуване.
На първо място прави впечатление двукратното акцентиране на лексемата “pusillum”, превеждана като „дребно“, „малко, мъничко“, „незначително“. Може да се предполага, че именно в ретроспективен план Улпиан
подчертава, че обособяваното като пекулий имущество не е със значителни размери.
Наред с това във фрагмента се противопоставят понятията за
“pecunia” и “patrimonium”, което поставя въпрос за изясняване на смисловата им употреба в конкретния контекст18. По времето на Улпиан “pecunia” е
служел за означаване на пари, имущество, а не в смисъл на частна собственост над добитък и други движими вещи, какъвто е характерен през архаичната епоха от развитието на Древния Рим. Тогава “pecunia” се е противопоставяла на “familia” – термин за фамилна собственост върху жилището, двора и робите19. Освен това в класическата епоха пекулият вече се е
схващал като фактическо владение, оценено на определена сума пари, а
не в определен брой животни20. Едва ли обаче може да се приеме тезата,
че в случая Улпиан не обръща внимание на мярката на това имущество,

18

19

20

Вж. BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law, cit.; OXFORD Latin dictionary.
Oxford, 1982.
Вж. АНДРЕЕВ, М. Римско частно право, цит., с. 227, АНДРЕЕВ, М. Поземлена собственост в най-древното римско право. – Правна мисъл, 1959, № 4, с. 67 и сл.,
ANDREEV, M. Les notions “familia” et “pecunia” dans les textes des XII Tables. – In: Acta
antiqua Philippopolitana, p. 173 s.
Нито по времето на Улпиан, нито по-рано собствеността в добитък би могла да се
счита за незначителна. Срв. становището на MICOLIER, G. Pécule et capacité
patrimoniale, cit., p. 65, n. 46; BUTI, I. Studi sulla capacità patrimoniale…, cit., p. 19. Това
обаче също са косвени и не са строго научни аргументи.
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след като и в двете хипотези той подчертава че то е малко, незначително
по размер21.
Съвместната употреба на термините “pecunia” и “patrimonium” едва
ли е случайна, при това от един от най-прецизните в това отношение юристи. В края на II и началото на III в. понятието “pecunia” е много далече от
своя архаичен първообраз и остава загадка защо именно Улпиан го е използвал, след като с “patrimonium” се означава същото, тъй като имуществената маса включва в себе си парите. Едва ли става дума за архаизъм,
тъй като този термин има актуално за епохата на Улпиан и съвсем друго
съдържание. Тогава наистина може да се предполага, че в този фрагмент
пекулият се разглежда именно от етимологична гледна точка22. От същата
позиция някои автори приемат, че самата лексема “peculium” е производна
като diminutivum от pecus, респ. от pecunia, за означение на малък брой добитък, пари или друго имущество, каквото е представлявал пекулия в началото на своето развитие23.
Интересен е и още един аспект на етимологическия анализ – изследването на формирането на лексемата “peculium” от pecudium и по подобие на съотношението “heres → heredium”, с употребата на специфичната
за всички италийски диалекти наставка “-li”24. В този смисъл са несъмнени
податките за първоначалната връзка на както на пекулия, така и на архаичното понятие за “pecunia”, със скотовъдството25.
Трябва да се има предвид, че и в двата случая изследването на терминологията е от позицията на няколко столетия след нейната първоначална употреба и смислово оформяне. Не могат да се отрекат и елементите на влияние на пекулия като вече утвърден правен институт към епохата
на Варон. Все пак противопоставянето на становищата на неюриста Варон
21

22
23

24
25

В обратен смисъл е становището на ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit.,
p. 9, който счита че в случая употреба на “pisillum” е не в количествен, а в качествен
смисъл.
Вж. MANDRY, G. Das Gemeine Familienguterrecht, cit., S. 6.
Вж. ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 9; BONFANTE, P.Corso di Diritto
Romano, cit., p. 129 s.
Специално в този смисъл срв. ДВОРЕЦКИЙ, цит., с. 560.
Срв. ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 10., както и Varro, De re rust.,
2.1.9; Columella, De re rust., 6.1.3; Plinius, Nat. hist., 18.3.11: Рecunia ipsa a pecore
appellabatur.
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на юриста Улпиан не е особено издържано и коректно като аргументация в
полза на едното или другото становище, като се има предвид еволюцията
на института и разликата от почти три столетия между изразяването на
двете становища. От друга страна сведенията за етимологията на термина
от цитираните фрагменти са предимно косвени по своя характер. На следващо място етимологичният анализ, включен в анализа на правното понятие, не е силната страна на римските юристи. Влиянието на гръцката философия в този смисъл на създаване на теории, класификации и анализи
на понятия не е толкова решаващо, особено когато обясненията за използваните понятия в повечето случаи не са с класически произход.
Очевидно терминологията следва развитието на практиката за предоставяне на малко стадо за гарантиране на изхранване на роби и подвластни синове по време на Ранната Република, преминала през предоставянето на малка сума пари и увеличаването на имуществото под контрола
на alieni iuris по време на развитото робовладение до оформянето на значителни по размери имущества, обособени в сметководството на pater familias, включващи имоти, роби, добитък, производства и търговия със съответните сгради и принадлежности, стоки в оборот, кредити и пр., предоставени за цялостно стопанисване и управление – libera administratio peculii.
Но веднъж установена, тази терминология характеризира оформеното още
от началото понятие за peculium в неговата основна форма, което проявява
забележителна устойчивост и се използва като матрица за други обособени
имущества с подобен режим (peculium castrense и quasicastrense, peculium
adventicium).
В терминологичен аспект повечето автори само маркират факта, че
републиканският пекулий няма разновидности в зависимост от това дали е
предоставен на подвластен син или на роб, но с появата на лагерния пекулий, а по-късно – и на квазилагерния пекулий, се налагат някои разграничения26. Така в Юстиниановия кодекс се дава тройната типология на пекулия:
26

Относно лагерния и квазилагерния пекулий има значителна литература – вж. La
ROSA, F. I peculii speciali…, cit., както и някои статии на APPLETON, Ch. Les pouvoirs
du fils de famille…, cit., p. 593–623; ALBERTARIO, E. Appunti sul peculium castrense. – In:
Studi di Diritto Romano. Vol. 1. Milano, 1933, p. 137 ss.; LONGO, G. Sulla capacità
patrimoniale e processuale del filius familias fornito di peculio castrense. – In: Annali della
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[...] Създадени са пекулии на три основания – така единият от тях е обикновен, другият е лагерен, а третият е
квазилагерен.

Терминът “peculium paganum” е използван в конституция на Юстиниан до преторианския префект, като в случая явно се целѝ противопоставяне на този вид пекулий на другите, които са във връзка с определена служба – военна, имперска или църковна. Всъщност терминът “paganus” може
да се интерпретира от една страна в смисъл на „невоенен, цивилен, граждански“, но също и като „селски“ или „езически“. В този смисъл терминът е
удачно избран от Юстиниановите юристи, които така вероятно акцентират
на произхода на института, свързан с езическите времена и аграрната икономика, и го противопоставят лексикално и субстанциално на новите видове служебни пекулии, които имат доста по-различен режим. Това обаче е
направено почти три века по-рано и от Улпиан, макар и той да не въвежда
изрично термина “peculium paganum”. Разсъждавайки по въпроса за забраната за дарения между живи и mortis causa на подвластните синове, в коментара си по цивилното право отбелязва:
D. 39.5.7.6. (Ulp. lib. 44 ad Sab.) Haec
omnia locum habebut in paganis:
ceterum qui habent castrense peculium
vel quasi castrense, in ea conditione
sunt, ut donare et mortis causa et non
mortis causa possint, cum testamenti
factionem habeant.

Всичко това се отнася до обикновения
(пекулий): а друго е за тези, които имат
лагерен или квазилагерен пекулий и те са
в такова положение, че могат да даряват
и по повод на смърт и не по такъв повод,
и имат право да го оставят със завещание.

В съчиненията на юристите този термин се среща рядко. По-честа е
употребата на общия термин, като в контекста, или когато е нужно разграничаване, се поставя определител – peculium servi, peculium filii.
В романистичните съчинения относно пекулия от ХIХ в. обаче за пекулия на подвластния син се добавя определителят “profecticium”, без да се
изследва неговият произход. Отбелязва се само, че той датира от по-късна

facoltà di giurisprudenza dell’Università di Macerata, Vol. 21, 1957, p. 1–23,
MASTRANGELO, L. Il peculium quasi castrense. Privilegio dei palatini in età tardo antica. –
In: RIDA, Vol. 52, 2005, p. 261–308; LEHMANN, B. Das peculium castrense der “palatini”. –
In: Labeo, Vol. 22, 1977, no. 1, p. 49–54; ARCHI, G. G. In tema di peculio quasi castrense.
– In: Scritti di diritto romano. Vol. 3. Studi di diritto penale, studi di diritto postclassico e
giustinianeo. Milano, 1981, p. 1759–1778.
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епоха и не е генетично свързан с термина “peculium”27. Само Mandry от постарите автори разглежда подробно този въпрос, като приема, че юстиниановият термин “peculium paganum” се заменя с “peculium profecticium” по
времето на глосаторите28. Според Girard произходът на този правнотехнически израз е творение на постглосаторите29. В романистиката на
ХХ в. този въпрос въобще не се третира. Към него отново и по-подробно се
връща Zeber, който счита че появата му предхожда работата на Болонската школа и не е творение на глосаторите30. Той отбелязва че терминът е
въведен по аналогия на термините “dos adventicia” и “dos profecticia”, с които се означава зестралното имущество, предоставено от трети лица или от
бащата или друг родственик31. Споменават се и някои правни съчинения от
Х–ХІ в. – Exceptiones legum Romanarum (Petri Exceptiones), Brachylogus
iurus civilis, Epitome exactis regibus и Libellus de verbis legalibus, в които се
съдържат редица дефиниции и описания на римскоправни термини и институти, като по отношение на пекулия те са варианти на определението в
D. 15.1.5.4 и D. 15.1.5.432.

27

28
29
30
31

32

Срв. BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law, cit.; BONFANTE, P. Corso di
Diritto Romano, cit., p. 138; както и становищата на Puhta, Dernburg, Brinz,Gluck, Kuntze,
Windscheid, коментирани от ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 7.
Вж. MANDRY, G. Das Gemeine Familienguterrecht, cit., Vol. 2, S. 3 ff.
Вж. GIRARD, P. Manuel élémentaire de Droit Romain. Paris, 1901, p. 135.
Вж. ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 8 ss.
Така се появява терминология за две нови разновидности на пекулия, като предвид
обособеността на имуществото и bona adventicia се нарича peculium adventicium. Срв.
AZO – In: Azo, Porcius i Henrici, Draesius. Summa Azonis, locuples iuris civilis thesaurus:
hactenus depravatissima, nunc autem iugi sedulitate et exquisito studio Henrici Draesij in
octies mille, et amplius, locis ex fide emendata, ac suo pristino nitori recens restituta.
Basileae, 157: 693 X,2,3 in VI Lib. Cod. Tit. LX: Сirca haec distinguendum est, quia
peculium aliud est profecticium, aliud adventicium, aliud castrense, vel quasi castrense.
profecticium est quod a rebus patris, vel earum occasione obvenit puta fructus rei vel usura
forte pecuniae. et in ea plenam habet proprietatem pater, ut nihil iuris omnino habeat in eo
filius. Вж. становището на Duarenus (1509–1559), цитирано у FRANCISCI, D. Duareni
iurisconsulti in tertiam partem Digest, commentarii. Lyon, 1584, p. 109 s.: peculium filii (ut id
intellegant tyrones) est multiplex. nam quoddam est profecticium, aliud adventicium, aliud
castrense, vel quasi castrense. profecticium dicitur quod proficiscitur a patre, ad quod haec
actio pertinet. Bж. интерпретацията на тези и следващите текстове у SAVIGNY, F. von.
Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter. Darmstadt, 1956. Vol. 2, p. 332 s., цитирана от ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 8 s.
Еpitome 6.66., p. 85: peculium est pusilla substantia separata a rationibus dominicis […]
peculium profecticium […] rebus patris vel domini profiscitur; Petri Exceptiones: Si vero
profecticium lucretur peculium, id est illo, quod lucratur cum pecunia patris, sicut cum pater
dat filio centum solidos, ut negotieretur inde, vel cum aliquis donat filio tantum affectione
patris, et in eo nihil iuris habet filius, sed totium patris est, id est dominium et ususfructus;
Libellus de verbis legalibus, […] peculium est quod de rebus domini vel patris profiscitur.
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3. ПОНЯТИЕТО ЗА PECULIUM
Не може да се твърди, че в източниците има достатъчно сведения за
пекулия в неговата генетична форма33. Постепенното обособяване на
правни понятия и оформянето на тяхното специфично терминологично означаване е продължителен, динамичен и изключително сложен процес.
При пекулия възникването на специалната правна терминология е преплетено с разкриването на основните моменти от развитието на тази социална
и икономическа практика. Римското право, както и повечето антични правни
системи, се намесва като регулатор тогава, когато моралната и обичайна
уредба вече не могат да обслужат адекватно нуждите на гражданския оборот. Това е особено ясно изразено при пекулия, тъй като неговото правно
регулиране се появява едва тогава, когато той става масова практика и отношенията на робите и подвластните с трети лица трябва да имат своята
публична санкция.
В Закона на Дванадесетте таблици се съдържат за първи път, макар
и косвени, сведения за практика, наподобяваща на пекулия. Правилото е
реконструирано по Regulae на Улпиан и гласи:
L XII Tab., VII.12. Sub hac conditione
liber esse iussus si decem millia heredi
dederit, etsi ab herede abalienatus sit,
emptori dando pecuniam ad libertatem
pervenient idque lex xii tabularum iubet”

Ако [наследодателят] е дал следното разпореждане: [освобождавам роба при условие] да заплати на наследника ни
10 000, то въпреки че робът е отчужден от
наследника, той все пак трябва да бъде
освободен при заплащане на купувача
[му] на тази [цена] и това повелява Законът на дванадесетте таблици

Този текст обикновено се разглежда от романистиката в материята
за завещанията във връзка с фингирано сбъдване на условието 34. В случая
обаче прави впечатление значителната сума, която е трябвало да бъде
платена като откуп за освобождаването на роба. Макар и да не би могло от

33

34

Bж. интерпретацията на SAVIGNY, F. von. Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter, cit., p. 332 s., цитирана от ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 8 s.
Срв. ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit., p. 5, където се отбелязва, че
липсата на достатъчно достоверни сведения за пекулия въобще е допълнително затруднение за едно цялостно изследване.
В по-друг аспект го изследва ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit.,
p. 64 s. – във връзка с D. 40.7. De statuliberis, като изтъква че този древен институт е
особено актуален по време на Принципата.
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този текст да се твърди със сигурност, но твърде е вероятно източник на
такива спестявания за роба да е предоставеният му пекулий 35.
Споменаването на пекулия обаче като регламентиран институт в
първия писан закон в Древния Рим не е безспорно. Към момента на съставянето на Lex XII Tabularum робовладението не е на този етап, че освобождаването на робите с пекулий да е предмет на правно регулиране, нито
паричният обмен е така интензивен, че за това да се плаща определена
значителна сума пари. Много вероятно е Улпиан да се позовава на покъсна практика, за която все пак да се споменава, че е традиционна и произхожда от древните обичаи на предците.
Повече, при това и доста интересни сведения за пекулия като утвърдена и масова социална практика, скрепена от обичайни норми, намираме
в комедиите на Плавт (ІІІ–ІІ в. пр.Хр.). За пекулий се говори в 13 от общо 21
достигнали до нас пиеси36. Очевидно е че към времето, по което твори
Плавт, пекулият е твърде обичайно явление както по отношение на роби,
така и спрямо подвластните синове, съпруги, дъщери. Теренций също споменава, макар и бегло, за отношения във връзка с пекулия 37. Сведенията
от земеделските трактати на Катон38 и на Варон само потвърждават неговото масово използване, при това вече в условията на едно рационализирано стопанство, с пазарна ориентация.
Не може обаче със сигурност да се твърди, че уредбата му е била
само на обичайно ниво и това е било достатъчно. Още повече че в някои
случаи пекулият се разглежда като конкретно имущество, предоставено за
управление и стопанисване, а в други – вече като стойностна величина –
сумата пари, в която се изразява. Края на ІІІ и началото на ІІ в. пр.Хр. е пе35

36

37

38

Във връзка с пекулия като резултат от спестяванията на роби и подвластни вж. Plaut.,
Stichus. v. 60; Terent., Phormio. v. 43; Petron., Satir., v. 75.
По-подробно по тези въпроси вж. ZEBER, I. A study of the peculium of a slave…, cit.,
p. 13 ss., цитираната от него монография на COSTA, E. Il diritto privato nelle commedie
di Plauto. Torino 1890, а също и съответните комедии на Плавт: Asin., v. 277, 498, 540;
Bacchides, v. 465; Captivi, v. 20, 982, 988,1013, 1028; Casina, v. 199, 258; Mercator, v. 96,
509, 525; Mostellaria, v. 253, 863, 875; Persa, v. 201; Poenulus, v. 843; Pseudolus, v. 1189;
Rudens, v. 112; Stichus, v. 751, Trinummis, v. 434, Truculentus, v. 680
В цитираната комедия интересен е фактът, че робът с пекулий прави щедри подаръци
на доста бедния си господар. Следователно пекулият не е имал място само сред едрите робовладелци, той се е използвал и от римските граждани, които са притежавали по един или няколко роба, предимно като средство за издръжка – без обаче да се
игнорират напълно и някои елементи на експлоатация.
Вж. по-специално Caton, De re rust., 1.17.56–59.
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риод на бурно развитие на робовладението, масово използване на целия
човешки потенциал в условията на една възходяща икономика, в която аграрният и пастирският бит вече нямат основни позиции.
Така понятието за пекулия постепенно се променя. Ако първоначално акцентите са върху имуществото, което е предоставено – дребен добитък или малка сума пари, и върху субектите – подвластни синове или роби,
то в запазените в Дигестите текстове откриваме една разгърната уредба на
тези отношения, при запазване и обогатяване и на обективната, и на субективната страна, но и определяне на правната същност на това имущество –
quasi proprium petrimonium filii vel servi, създаването на naturales obligationes
с merx peculiaris, въвеждането на клаузата libera administratio peculii, предоставянето дори на роби в робския пекулий (servi vicarii), възможностите
за legatum peculii, специфичната правна защита по actio de peculio с въвеждането на formula fictitca “si liber vel mancipatus esto”, разпределението на
merx peculiaris при аctio tributoria и пр. Отделно е пък уредбата на служебните пекулии, които имат твърде различен режим, а общо е названието и
концепцията за обособяване на имущество, което само номинално е в патримониума на pater familias.
Следователно, ако говорим за понятие за пекулий в римското право,
непременно е необходимо да се направи уточнение че то, както и повечето
понятия и институти, не е единно, а в развитие, и в крайна сметка самият
пекулий доста трудно може да бъде определен кратко и еднозначно. Това
личи и от определенията в енциклопедиите и правните речници39.

39

Според Милев и Порталски (МИЛЕВ, А. и ПОРТАЛСКИ, М. Латински език. Учебник за
юристи. София, 1959, с. 220) е „имот или имущество, което е отстъпено от pater
familias или от dominus на свой син или роб, за да ги стопанисват отделно или да търгуват с тях.“. Той се различава от peculium castrense, който е имуществото, получено
от военна служба, както и от peculium quasicastrense, което от своя страна е имущество, подобно на полученото от военна служба, което синът е спечелил по време на
службата си в двореца, на държавна или на църковна служба. Аналогично е определянето на пекулия у Бартошек и Berger, които акцентират върху произхода на термина
и същността на пекулия. Според тях peculium е стадо от дребен добитък, а по-късно –
имущество от всякакъв вид, което pater familias предоставя за самостоятелно стопанисване на persona alieni iuris (син или роб), за да се разпорежда с него по свое усмотрение и да ползва доходите от него. Подобно е определянето и в големите енциклопедии на античните институции – и в Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, и в Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Albertario обаче
счита, че “peculium” произхожда от умалителното на “pecunia”, без да аргументира
своята теза. В сравнително най-новия речник на римската юридическа терминология – Nuovo Dizionario giuridico romano, cit., p. 405–406), пекулият е представен в осСтраница 225 от 574
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Ако разгледаме Титул І на Книга ХV на Дигестите – De peculio, в него
основно са включени фрагменти от коментарите към преторския едикт на
класическите юристи от края на ІІ и началото на ІІІ в. Улпиан, Папиниан, Паул и

Юлиан, допълнени с няколко текста от Целз40 (D. 15.1.6 Cels. lib. 6 dig.), Гай
(D. 15.1.10 Gai. lib. 9 ad ed. рrov.; D. 15.1.27; D. 15.1.29 и D. 5.1.33 – всичките
от lib. 9 ad ed. prov.), Квинт Цервидий Сцевола41 (D. 15.1.51 Scaev. lib. 2
quaest.; D. 15.1.54 Scaev. lib. 1 resp.; D. 15.1.58 Scaev. lib. 5 dig.), Нераций
Приск42 (D. 15.1.55 Nerati. lib. 1 resp.), Яволен43 (D. 15.1.35 Iavol. lib. 12 ex
Cassio), Африкан44 (D. 15.1.38 Afric. lib. 8 quaest.), Флорентин45 (D. 15.1.39

40

41

42

43

44

45

новната си форма като “peculium profecticium”, като се акцентира върху предоставянето на имущество (вещи и пари) от бащата на подвластния син с цел да развива търговска или промишлена дейност. Peculium castrense e представен като особена форма на peculium profecticium от епохата на Хадриан. Вж. съответните рубрики в
БАРТОШЕК, М. Римское право, цит., с. 241; BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of
Roman Law, cit., p. 624; PRAWO rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Warszawa, 1986,
p. 115; UXCUL, W. von. Peculium. – In: PWRE, Vol. 19. Stuttgart, 1937, col. 13–16;
ALBERTARIO, E. Peculium. – In: Enciclopedia del diritto, Vol. 26, Roma, 1935, p. 579 s.; v.
peculium. – In: NDI, Vol. 17, Torino, 1937, p. 605 ss., и пр.
По-подробно за биографиите и съчиненията на тези юристи, съответно и за концептуалната им ориентация, вж. у STOLLEIS, М. (Ed.). Juristen: ein biographisches Lexikon;
von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. 2. ed. München, 2001; BERGER, A. Encyclopedic
Dictionary of Roman Law, cit.; SCHILLER, A. Roman law: mechanisms of development. The
Hague ; Paris ; New York, 1978; BAUMAN, R. A. Lawyers and Politics in the Early Roman
Empire. Munich, 1989; ID., Personal names, adoptions and families of Roman jurists. – In:
ZSS, Vol. 108, 1991, p. 1–20. Publius Iuventius Celsus (около 67–около 130 г. сл.Хр.) живее и твори в края на І и началото на ІІ в. сл.Хр., заема високи държавни длъжности
(претор, консул, провинциален управител), член е на Consilium principis на император
Хадриан.
Предполага се, че текстовете са от Quintus Cervidius Scaevola, юрист от края на ІІ и
началото на ІІІ в., творил заедно със Салвий Юлиан, член на consilium principis на
Марк Аврелий и негов личен правен съветник, както и на следващите императори –
Комод и Септимий Север. Счита се за учител на Емилий Папиниан. Автор на Digesta в
40 книги, Quaestiones в 20 книги, Responsа в 4 книги. Често този юрист е объркван с
Publius Mucius Scaevola (176–115 г. пр.Хр.), консул през 133 г., върховен понтифекс
(130–115 г. пр.Хр.), и с един от най-видните републикански юристи, основоположник
на правната наука, блестящ познавач и тълкувател на цивилното право, живял в края
на Републиката и учител на Цицерон – Quintus Mucius Scaevola (140–82 г. пр.Хр.).
Систематизира познанията по цивилно право в трактат от 18 книги, които не са запазени, а съдържанието им е познато по позоваванията на другите юристи на тях. Той е
най-старият римски юрист, чиито съчинения са споменавани в Дигестите.
Lucius Neratius Priscus е юрист от втората половина на І до началото на ІІ в., суфетконсул през 97 г. сл.Хр. и доверен правен съветник на император Траян.
Lucius Iavolenus Priscus (60–120 г. сл.Хр.) се счита за родоначалник на школата на
сабинианците, член на Consilium principis при Траян и Хадриан.
Счита се че Sextus Caecilius Africanus е живял по времето на императорите Хадриан и
Антонин Пий, ученик на Салвий Юлиан. В Дигестите са запазени фрагменти от съчиненията му Epistulae, Quaestiones в 9 книги, в които понякога полемизира с Юлиан.
За Florentinus има малко сведения. В Дигестите са включени фрагменти от неговия
учебник по право – Institutiones, в 12 книги. Живял е преди или по времето на Папиниан.
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Florent. lib. 11 inst.), Марциан46 (D. 15.1.40 Marc. lib. 5 regul.) и Трифонин47
(D. 15.1.57 Tryphon. lib. 8 disput.). Прави впечатление че наред с утвърдените правила във връзка с едикталната практика все още е налице една доста жива дискусия за правната същност на peculium и много богата казуистика, разгърната и обобщена по времето на Принципата. Така този институт не само е основен при преподаването на правата и задълженията на
personae alieni iuris и servi, но и във връзка с концепциите за естествените
задължения и представителството, съответно ограничената имуществена
отговорност и рационализирането на отношенията към робите, но най-вече
на имуществената обособеност на пекулия (merx peculiaris) в рамките на
патримониума на pater familias.
В този смисъл следва да се разглеждат няколко текста, за които се
счита, че дават определение на пекулия според класическите римски юристи.
На първо място се разглежда D. 15.1.5.3., в което Улпиан определя
пекулия като малка сума пари (pusilla pecunia) или малко имущество
(patrimonium pusillum), което разгледахме по-горе във връзка с терминологичинте уточнения. В случая се възприема класическото значение на термините pecunia и patrimonium, а не обобщаващото значение на термина
pecunia от архаичната и раннорепубликанската епоха, когато така се означават движимите вещи, вкл. добитъка, селскостопанския инвентар и парите
за разлика от familia на римската фамилия като голяма патриархална имуществена и социална общност.
Повече информация за концептуалната структура на пекулия в класическия период се съдържа в следващите два текста.
D. 15.1.4.pr. (Рomp. Lib. 5 ad Sab.)
Рeculii est non id cuius servus
seorsum a domino rationem habuerit,
sed quod dominus ipse separaverit
suam a servi rationem discernens [...]

46

47

Пекулият не се състои в това робът да води отделно сметките си [от тези] на господаря, но в това, което господарят сам е
отделил, разграничавайки своите сметки
от тези на роба [...]

Aelius Marcianus е юрист също от епохата на Северите, с най-известен труд
Institutiones в 16 книги. Предполага се, че е живял по времето на Септимий Север и
Каракала.
Claudius Tryphoninus e ученик на Q. Cervidius Scaevola и член на Consilium principis на
Септимий Север. В Дигестите са включени фрагменти от неговите Disputationes (в 21
книги).
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Помпоний48, който се отличава с особено точен стил, в цитирания
фрагмент прави ясно разграничение в дейността на робите за сметка и в
полза на техните господари. В случая е налице практика роб да води сметководството на господаря и в него отделно да са всички права и задължения, придобивани от него, но и от други – една изпълнителска дейност, която наподобява на съвременното счетоводство. При пекулия обаче тази
обособеност е свързана със специално волеизявление на господаря (quod
dominus ipse separaverit suam a servi rationem discernens), т.е. налице е отделяне на сметководството за определена дейност на този роб и това не е
обикновената сметка в общия случай, а специална и обособена, отделно от
всички други сметки, вкл. и от тези, водени за действията на други роби.
Обяснението в случая е свързано именно с разнородната отговорност на
господаря, особено ако е възложил множество дела на своите роби и би
следвало по различен начин да носи отговорност при iussus и при versio,
или ако е назначил роб за exercitor или institor.
По-различен е акцентът в следващия фрагмент, също цитиран като
определение, от Улпиан:
D. 15.1.5.4. (Ulp. lib. 29 ad ed.)
Peculium autem tubero quidem sic
definit, ut celsus libro sexto digestorum
rifert, quod servus domini permissu
separatum a rationibus dominis habet
deducto unde si quid domino debetur.

Както Целз споменава в книгата VІ на Дигестите, Туберон49 определя пекулия като
нещо [такова], което робът с позволението
на господаря [си] има отделено от господарските сметки, като се изключи това, което се дължи на господаря.

Особено внимание следва да се обърне на позоваванията на двама
юристи – Туберон от І в. пр.Хр., цитиран от Целз в края на І и началото на
ІІ в. сл.Хр. Очевидно практиката на пекулия в този значим период от време
не се е променяла същностно, а само се е добавяла нова казуистика. Прави впечатление обаче използването на термина “permissio” в смисъл на
48

49

Sextus Pomponius e виден юрист от ІІ в., автор 150 книги, сред които е най-обширният
коментар към преторския едикт в 83 книги по времето на Хадриан, както и на трактати
по цивилно право (Libri ex Sabino, Ad Q. Mucium), на коментари на казуси (Variae
lectiones в 41 книги, Epistolae в 20 книги и др.), известни по множеството им цитирания
от класическите юристи, както и Liber Singularis enchiridi (Enchiridion), част от който е
включен в Книга І, Титул ІІ на Дигестите и представя историята на римската юриспруденция. Самите римски юристи отбелязват голямата ерудиция на Помпоний, прецизния език и стил на неговите съчинения.
Quintus Aelius Tubero e юрист и политик от І в. пр.Хр., ученик на Авъл Офилий, който е
близък приятел на Цицерон и на Цезар, и зет на видния републикански юрист Сервий
Сулпиций Руф.
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позволение робът да води отделно сметководство за пекулия (servus domini
permissu separatum a rationibus dominis habet), като извади от него това, което той дължи на своя господар (deducto unde si quid domino debetur.). Ако
се приеме, че Улпиан цитира точно Целз, а той също коректно се позовава
на Туберон, следва че в края на Републиката е обичайна практика робите
да се занимават с всякакви сделки от името на своя господар, да водят съответната отчетност и в някакъв момент да предложат на господаря си
обособяването на пекулий. В този смисъл ситуацията много напомня прекарните отношения, при които по preces на клиента неговият патрон му
предоставя имущество за ползване50.
Ако се сравнят двата текста, става ясно че за да е налице пекулий
следва да бъде изрично направено волеизявление на господаря, но и последвано от конкретно отбелязване и обособяване на пекулиарна сметка в
счетоводството му. Може да се предполага че и в по-ранната епоха инициативата за това е била на самия роб, както споменава Улпиан, но доколкото подобна preces няма правна стойност (дори и при прекария, който е
между свободни), Помпоний не я отбелязва. Всъщност автономното решения на господаря, дори и в условията на рационализираното робовладение, не би следвало да бъде ограничавано по никакъв начин, а преценката
дали да обособи пекулий или не зависи изцяло от неговото благоразположение и преценка за полезност.
В Дигестите се съдържат фрагменти, в които недвусмислено се посочва, че пекулиарното имущество е както изрично предоставеното, така и
реално включеното, макар и без знанието на господаря.
Така например Помпоний в коментар към съчиненията на републиканския юрист Квинт Муций Сцевола пише:
D. 15.1.49. pr. (Pomp. lib. 4 ad Quintum
Mucium) Non solum id peculium est, quod
dominus servo concessit, verum id quoque,
quod ignorante quidem eo adquisitum sit,
tamen, si rescisset, passurus erat esse in
peculio.

50

Пекулий е не само това, което господарят е отстъпил на роба, но също и
това, което без знанието му робът е
придобил, стига обаче ако [господарят]
узнае това, да го включи в пекулия.

Вж. 43.26.1.pr. (Ulp. lib. 1 instit.) Precarium est, quod precibus petenti utendum conceditur
tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur.
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Динамиката на оборота се отразява и на динамиката на имуществото, обособено като пекулий. Така след т.нар. „определение“ на Туберон в
D. 15.1.5.4, Помпоний определя:
D. 15.1.4.pr. (Рomp. lib. 5 ad Sab.) [...]
nam cum servi peculium totum adimere vel
augere vel minuere dominus possit,
animadvertendum est non quid servus, sed
quid dominus constituendi servilis peculii
gratia fecerit.

[...] защото господарят може да отнеме
изцяло, да увеличи или да намали пекулия на роба, и трябва да се има
предвид не това, което робът [има като пекулий], а това, което господарят е
установил с цел да бъде в пекулия на
роба.

Предоставянето на пекулий очевидно не изисква формален акт, тъй
като отношенията остават в рамките на фамилията, но за неговото съществуване следва да се предполага от действията на роба. Така в
D. 15.1.47.pr. са разгледани различни хипотези, в които е налице презумпция за пекулий – напр. ако на входа на taberna51 е поставен надпис, че е
забранено да се сключват сделки. Тогава при реално осъществени такива
сделки господарят няма да носи отговорност (пълна) по actio institoria, но
ще носи по actio de peculio, защото самият факт, че робът управлява
taberna, е достатъчен да се предполага наличието на пекулий. Същото
разрешение се дава и ако с действията си робът създава впечатление за
съществуването на пекулий и придобитото е отишло в полза на господаря
(D. 15.1.47.1).
Наред с тези текстове презумирането на пекулий е допуснато и от
Помпоний, който разглежда казус без изрично учредяване, но реално притежаване на пекулий, което от своя страна според някои автори се отразява и на фикционния характер на аctio de peculio по отношение на робите.
D. 15.1.49.1. (Pomp. onius lib. 4 ad
Quintum Mucium) Si ignorante me servus
meus
negotia
mea
administraverit,
tantidem debitor mihi intellegetur, quanti
tenebatur,
si
liber
negotia
mea
administrasset.

51

Ако без мое знание мой роб управлява
моите дела, той се явява длъжник
спрямо мене и ще носи отговорност за
същата сума, която ми дължи така както и свободен, който управлява моите
дела.

Римскоправното понятие “taberna“ се отнася за всяко място, в което се извършва
търговска дейност в най-широк смисъл. Вж. LAFAYE, G. Taberna. – In: Dictionnaire des
Antiquités grecques et romaines. Paris 1881–1912 (DA), Tome 5.1, p. 8 ss. Подробно
относно местата за осъществяване на търговска дейност вж. и у LIGIOS, M. А. Nomen
negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica
romana. Torino, 2013, p. 103 ss.
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При предоставянето на пекулий обикновено се определят и пределите на дейност на роба или подвластния син. Практиката от края на Републиката и началото на Принципата насетне показва, че с оглед пълното разгръщане на човешкия и имуществения потенциал на римската фамилия
често се предоставят неограничена власт за сключване на сделки, гарантирани с пекулия, което се нарича “libera administratio peculii”52:
D. 15.1.46 (Paul. lib. 60 ad ed.) Qui
peculii administrationem concedit, videtur
permittere generaliter, quod et specialiter
permissurus est.

Който предоставя пълното управление
на пекулия, той позволява и по общ начин да се извършва това, което е позволено и по специален начин.

Приема се, че за пръв път Прокул коментира тази клауза при предоставяне на res peculiaris53. Тя обаче се среща в много от коментарите на
класическите юристи, което дава основание да се приемат твърденията за
масовото ѝ използване, особено от робите с пекулий, и в променените условия на робовладението по време на Империята.
От терминологична гледна точка класическите юристи не определят
наименованието, вида и характера на акта, с който се учредява пекулий.
Очевидно отношенията, фиксирани на сметководно ниво, все пак изискват
волеизявление на pater familias от типа на declаrаtio, но се поставя въпрос
как точно се извършва отстъпването (най-често определяно с глаголите
concedere и constituere), за да бъде то известно на третите лица. Впрочем
подобен въпрос се поставя и при други едностранни волеизявления, напр.
при учредяването на прекарий, без те да имат конкретно и специфично наименование.
По отношение на израза “libera administratio peculii” също от терминологична гледна точка следва да се има предвид, че римското понятие
“administratio” е твърде различно от съвременното и се интерпретира поскоро като „обслужване“ в смисъл на цялостно използване на предоставеното имущество с най-широка цел – участие в гражданския обмен.
52

53

Вж. относно съдържанието на тази клауза MICOLIER, G. Pécule et capacité
patrimoniale, cit., p. 487 ss.; BUTI, I. Studi sulla capacità patrimoniale…, cit., p. 62 ss.
Вж. LONGO, G. Il concetto classico e il concetto giustinianeo di administratio peculii. – In:
Archivio Giuridico, Vol. 100, 1928, p. 184–204; ID., Libera administratio peculii.І limiti e lo
spirito di una innovazione giustinianea. – In: BIDR, Vol. 38, 1930, p. 29–52. Вж. и поподробно у PESARESI, R. Ricerche sul peculium imprenditoriale. Bari, 2008, който прави
анализ както на текстовете, така и на становищата в романистиката относно тази клауза, която повечето автори обвързват само с робския пекулий.
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Прави впечатление и една друга особеност на пекулия. В цитираните
фрагменти се споменава единствено за фиксиране на стойността на предоставеното като пекулий имущество в codex accepti et expensi на господаря и в отделянето ѝ в самостоятелно сметководство за притежателя на пекулия. Това означава че в класическия период пекулият се „дематериализира“. Той очевидно престава да бъде конкретна вещ или сума пари, а е
капитализирана стойност, която определя както границите на участие на
роби и подвластни в гражданския оборот, така и границите на отговорността на господаря, респ. pater familias по искове на трети лица от сделки с
пекулиарно имущество. Макар и в много първоначален вид, тук може да се
открие идеята, която съвременното корпоративно право осъществява при
търговските дружества с ограничена отговорност54.
Това обаче не е една обща тенденция, както е видно например от
една конституция на император Александър Север, в която се описва какво
се включва в лагерния пекулий:
CJ. 12.36.1.1. (Imp. Alexander A. Prisc.)
Рeculio autem castrensi cedunt res
mobiles, quae eunti in militiam a patre vel
a matre aliisve propinquis vel amicis
donatae sunt, item quae in castris per
occasionem militiae quaeruntur.

В лагерния пекулий се предоставят
движими вещи, които са дарени от бащата, майката, други близки или приятели по повод на военната служба, а
също и тези, които са придобити в лагера по случай на военната служба.

Посочването на движимите вещи като материален субстрат на лагерния пекулий не означава само военната екипировка и коня, но и пари –
билό като при постъпването на военна служба, било получени като заплата
или награда по време на изпълнението ѝ55. По-скоро следва да се приеме,
че императорът неслучайно отбелязва вида на вещите, обособени като
такъв пекулий, за да даде отговор на евентуални въпроси за неговото пос-

54

55

Вж. по-подробно в статията ми „Произход на ограничената отговорност в римското
право. – В: Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право.
Юбилеен сборник в чест на акад. Чудомир Големинов. София, 2010, с. 152–187.
Подобно е и определянето на лагерния пекулий в Сентенциите на Паул, без обаче
изрично да се дава характеристика на вида вещи в него: Paul. Sent. 3.4 A, 3 in fine:
castrense enim peculium est quod in castris adquiritur vel quod proficiscenti ad militiam
datur (И така лагерен пекулий е това, което се придобива на военна служба или това,
което е дадено в зависимост от [по повод на] военната служба). Вж. коментарите в тази връзка, както и относно квазилагерния пекулий, у La ROSA, F. I peculii speciali…,
p. 197 ss.; CAGNAT, R. – In: Daremberg, C. et Saglio, E. Dictionnaire des Antiquités
grecques et romaines, cit., Tome 4.1, p. 367; FITTING, H. Das Castrense Peculium…, cit.,
S. 404, 421 ff.
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ледващо развитие, вече като имущество на ветераните, оттеглили се от
военна служба, които получават и поземлени имоти, роби, добитък и пр.
Следователно обобщения относно всички видове пекулии в този смисъл не
може да се направи.
В своя коментар към преторския едикт Помпоний и Улпиан разглеждат само робския пекулий. Това е един въпрос, по който понякога излишно
се теоретизира, особено в смисъл доколко в епохата на Улпиан и Помпоний по-честата хипотеза е била свързана с робския пекулий. В систематичен и исторически план може да се предполага, че генетичната форма е
именно свързана с имуществото, предоставяно на роби. Но с постепенното
отмиране на класическото робовладение през ІІ–ІІІ в. насетне, от когато
датират повечето текстове, се поставя и въпросът доколко пекулият е
действителна практика, която си струва да се анализира и коментира. Очевидно е така и именно в това се състои т.нар. рационализация на робовладението – приравняването на всички подвластни в рамките на фамилията,
обособяването на различни самостоятелни масиви в имуществото на pater
familias, подчинени на различен режим. Това е основанието съответните
становища на класическите юристи да бъдат запазени в Дигестите, където
наред с генетичната форма на пекулия вече са добавени и неговите разновидности – лагерният и квазилагерният пекулий, както и адвентичният (ако
се приеме това название на bona adventicia). Предполага се, че въз основа
на тази форма се търси базовата уредба, която се прилага субсидиарно
там, където специалните норми за тези пекулии допускат това. А и в условията на разгърнат обмен в рамките на Източната империя трябва да бъде
съхранена и максимално използвана уредбата за вече установените отношения, които се базират не толкова на връзката роб – господар от Републиканския период, а на имуществените модификации на патримониума на
пълноправните римски граждани от следващата епоха. Така че тук едва ли
можем да се позоваваме само на консерватизма и традиционализма на
римските юристи и по-специално на компилаторите на Дигестите, а да съпоставим текстовете в тях с тези от Кодекса, за да видим действителното
битие на класическия пекулий.
Съзнавайки обаче факта, че в една част уредбата за пекулия е обща,
а в друга – специфична – за сина или за роба, римските юристи правят
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уточнения и те са включени в самото начало на Титул 1 на Книга 15 на Дигестите:
D. 15.1.1 (Ulp. lib. 29 ad ed.)
3. De eo loquitur, non de ea: sed
tamen et ob eam quae est feminini
sexus dabitur ex hoc edicto actio.
4. Si cum impubere filio familias vel
servo contractum sit, ita dabitur in
dominum vel patrem de peculio, si
locupletius eorum peculium factum
est.
5. Potestatis verbum communiter
accipiendum est tam in filio quam in
servo.

3. В едикта се говори „за него“, а не „за нея“,
но по силата на този едикт се дава иск и за
това, което е направено от подвластна (от
женски пол)56.
4. Ако някой е договарял с непълнолетен
подвластен, син или роб, искът за пекулий
ще се даде срещу бащата или господаря така, както ако действително е бил обособен
пекулий.
5. Разбира се че думите „под чужда власт“
се отнасят както за подвластния син, така и
за роба.

Римските юристи рядко правят обобщения относно правната същност на конкретен институт. Инцидентно, по различни поводи, те изразяват
своето становище по тези въпроси, като „сглобяването“ на цялостната картина остава за романистиката. Именно по тази причина често се стига до
противоречиви твърдения, тъй като при съпоставката, с оглед на различни
казуси, в различни епохи, юристите изразяват различни становища.
Все пак при един по-широк и не особено фокусиран в детайлите обзор на уредбата на пекулия, предимно в Дигестите, обикновено се приема,
че става въпрос за такова обособяване на merx peculiаris, което дава възможност за прочутата квалификация на пекулия от Паул, че пекулият е
“quasi patrimonium liberi hominis peculium servi”:
D. 15.1.47.6 (Рaul. lib. 4 ad Plaut.)
quae diximus in emptore et venditore,
eadem sunt et si alio quovis genere
dominium mutatum sit, ut legato, dotis
datione, quia quasi patrimonium liberi
hominis peculium servi intellegitur,
ubicumque esset.

56

57

Същото, което казахме по отношение на
купувача и продавача, се отнася и за другите случаи на промяна на собственост –
например чрез учредяване на легат или
зестра, защото пекулият на роба се счита
почти като имущество на свободен човек,
у когото и да се намира той.57

В случая няма изрично указване дали се има предвид робиня или дъщеря, внучка и
пр. под властта на pater familias. Систематично, тъй като това е параграф от един и
същ фрагмент и във връзка с § 5, преведен по-долу, допускам че става въпрос и за
двете хипотези, т.е. за подвластно лице от женски пол.
Текстът обикновено се разглежда във връзка с хипотезата за фикционния характер на
actio de peculiо, разгледана по-долу, макар че подобен извод само въз основа на този
текст не дава достатъчно основания за приемането ѝ.
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Не е така категорично изразено обособяването на пекулиарното
имущество на сина, но от редица фрагменти изглежда, че за класическите
юристи това е напълно естествено. Както робът, така и подвластният син
имат специфична имуществена самостоятелност и сключват сделки, като
отговорността е изцяло с тяхното имущество, а субсидиарно – ако има пекулий:
D. 15.1.44 (Ulp. Lib. 63 ad ed.) Si quis
cum filio familias contraxerit, duos habet
debitores, filium in solidum et patrem
dumtaxat de peculio.

Този, който е договарял с подвластен
син, има двама длъжника: синът за целия дълг и pаter familias доколкото има
пекулий.

Има много текстове в Дигестите, особено във връзка с гарантирането
на дългове, които се отнасят само до пекулия на подвластните синове.
Принципно в романистиката се възприема становището, че това е специална уредба, която не може по аналогия да се разпростре и за пекулия на
робите58.
Определянето на пекулия почти като собствено имущество на подвластния или на роба е обвързано с тяхната личност. Така в Дигестите се
споменават хипотезите, в които робът се отчуждава заедно със своя пекулий (D. 15.1.47.4–5). Тогава при релевиране на претенции срещу роба се
оценява доколко от действията му има увеличение на пекулия и съответно
се прави приспадане от продажната цена. В този случай робът и пекулият
му се явяват като една комплексна вещ, в която дори може да има и подчинени на него роби (servi vicarii).
Няма обаче сведения за предоставяне на пекулиарното имущество
на сина при еманципирането му. Но задълженията, поети от подвластните,
в случаите на смърт, еманципация, освобождаване или отчуждаване, се
запазват в продължение на една година от настъпването на тези събития.
Това е изрично предвидено в едикта, като основният иск – actio de peculio,
се определя като perpetuum59, а с actio de peculio annalis се определя отговорността на pater familias в този срок. Тълкуването относно този иск е
58

59

Има значителна литература относно пекулиите на filii familias – вж. обобщената библиография у LONGO, S. Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale
dei fili familias. Milano, 2003.
D. 15.2.1.1. (Ulp. lib. 29 ad ed.) Quamdiu servus vel filius in potestate est, de peculio actio
perpetua est: post mortem autem eius vel postquam emancipatus manumissus alienatusve
fuerit, temporaria esse incipit, id est annalis.
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включено в отделен Титул ІІ на Книга ХV на Дигестите – Quando de peculio
actio annalis est.:
D. 15.2.1.pr. (Ulp. lib. 29 ad ed.)
Praetor ait: “Post mortem eius qui in
alterius potestate fuerit, posteave quam
is
emancipatus
manumissus
alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio
et si quid dolo malo eius in cuius
potestate est factum erit, quo minus
peculii esset, in anno, quo primum de
ea re experiundi potestas erit, iudicium
dabo.”

Преторът постановява: „Когато след
смъртта, еманципацията, освобождаването или отчуждаването на подвластния неговият кредитор има вземане, за да получи плащане или за осъждане, ако недобросъвестно е направено така, че в пекулия да няма никакво имущество, ще дам
иск за пекулий срещу този, под чиято
власт се е намирал подвластния, в рамките на една година от момента, в който този иск е можел да бъде предявен.“

Преторската намеса в случая е per utilitatem и с оглед на справедливостта, тъй като Улпиан напомня, че самият пекулий се погасява със
смъртта на роба или подвластния син или с отчуждаването на роба, но не и
произтичащите от него или във връзка с него задължения. Като отчуждаване се разбира не само продажбата, но и дарението, замяната или даването
на роба като зестра. Допълнителна гаранция за кредиторите е предвидената в едикта възможност искът да се предяви срещу наследниците на pater
familias, ако междувременно той е починал, или срещу фиска, ако е осъден
на заточение (предвидено е само при deportatio) и имуществото му е конфискувано60.
В Титул ІІ на Книга 15 на Дигестите са разгледани детайлно множество казуси на завещаване на роба без пекулий, на отчуждаването му заедно с пекулия, дори на пленяване на сина или роба, при което срокът от една година не тече, защото е възможно те да бъдат откупени или да избягат
от робство и пекулият да се възстанови по правилата на postliminium. При
цялостния анализ на текстовете е очевидна сериозната защита от преторското право както на интересите на кредиторите, така и на pater familias и на
неговите подвластни, за да се гарантира нормалното развитие на търговските отношения, в които те участват. В тази връзка е необходимо да се
направи и един кратък преглед на развитието на преторската защита чрез
създаването на специалния иск – action de peculio.

60

D. 15.2.1.4. (Ulp. lib. 29 ad ed.) [...] Sed et si morte patris vel deportatione sui iuris fuerit
effectus filius, de peculio intra annum heres patris vel fiscus tenebuntur.
Страница 236 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

4. ACTIO DE PECULIO
В романистиката винаги се подчертава, че правните институти в Рим
не се изграждат въз основа на норми на позитивното право, а като сбор от
предписания на различни органи с нормотворческа компетентност, но много рядко в обобщена и абстрактна форма (като изключим някои императорски конституции от Късната империя), становища на юриспруденцията и
решения на отделни казуси. При пекулия всички изследвания започват от
термина, след което се преминава към правната уредба, която е обобщена
въз основа на становищата на класическите юристи, съдържащи се в няколко титула в Дигестите, на императорските конституции от Юстиниановия
кодекс, и на множество други текстове от съчиненията на римските юристи,
разпръснати в други титули на Дигестите, относими до други правни институти61.
Основните текстове обаче, в които откриваме информация за пекулия, са свързани с actio de peculio, за който има доста противоречиви сведения както относно епохата на възникване, така и относно неговата формула, правна същност и пр.
В началото на Титул І на Книга ХV на Дигестите сякаш е прoследена
най-общо хронологията на издаването на едиктите, с които се въвеждат
т. нар. actiones adjecticiae qualitatis:
D. 15.1.1 (Ulp. lib. 29 ad ed.) pr.
Ordinarium praetor arbitratus est prius
eos contractus exponere eorum qui
alienae potestati subiecti sunt, qui in
solidum tribuunt actionem, sic deinde
ad hunc pervenire, ubi de peculio datur
actio.
1. Est autem triplex hoc edictum: aut
enim de peculio aut de in rem verso aut
quod iussu hinc oritur actio.

61

Преторът е преценил, че е редно да се
уредят най-напред договорите с тези, които са подвластни, и по силата на които се
носи пълна отговорност (от техния pater
familias или dominus), и след това за тези,
за които да се даде иск за пекулий.
1. И този едикт се състои от три части: за
това кога се дава иск за пекулий, иск за
връщане на това, с което pater familias
или dominus се е обогатил, или иск за това, което е направено по тяхно нареждане.

Така основните сведения, под формата на една богата казуистика и някои обобщени
правила, се съдържат в Дигестите: D. 15.1. De peculio; D. 15.2. Quando de peculio actio
annalis est, както и в Юстиниановия кодекс: CJ. 4.26. Quod cum eo qui in aliena est
potestate negotium gestum esse dicitur, vel de peculio seu quod iussu aut de in rem verso;
CJ. 7.23.0. De peculio eius qui libertatem meruit. Отделно е уредбата на лагерния пекулий – D 49.17; CJ. 1.3; CJ. 12.30; CJ. 12.36.
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Улпиан не дава сведения за времето, по което се издава преторският
едикт в този му вид от три части (Est autem triplex hoc edictum), но се предполага че уредбата на actio de peculio е създадена доста преди кодифицирането на Edictum perpettum – още към ІІІ–ІІ в. пр.Хр., когато се разгръща
робовладелската икономика с разнообразните форми на използване на
робите както в селското стопанство, така и в търговията, и е необходимо да
се признае известна дееспособност както на робите, така и на подвластните синове. Всъщност повечето текстове, в които се споменава за negotia
contrahere от alieni iuris и servi, също съдържат информация, която насочва
към една доста богата и утвърдена от столетия практика в тази насока62.
Ако се има предвид реконструкцията на иска в Edictum perpetuum63,
тя е въз основа на една вече развита форма на отношенията, твърде различна от генетичната, за която обаче няма конкретни позовавания в източниците. В два текста от Дигестите се съдържат някои указания за тази
формула, макар и те да не са посветени специално на пекулия, а той да се
споменава във връзка с други институти. Така в титула за пекулия е текстът
от Книга 29 на коментара на Улпиан към едикта:
D. 15.1.1.2. (Ulp. lib. 29 ad ed.). Verba
autem edicti talia sunt: “Quod cum eo, qui in
alterius potestate esset, negotium gestum
erit.”

Думите на едикта са тези: „[Ще дам
иск] по отношение на договарянето с
лица, които са подвластни.“

От същата книга е коментарът, но включен в Титул V на Книга ХІV на
Дигестите, съдържащ общо уредбата относно сделките, сключвани от подвластни лица (Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse
dicetur):

62

63

Вж. цитираните от PESARESI, R. Op. cit., p. 11, n. 1 текстове: D. 9.3.1.8 (Ulp. lib. 23 ad
ed.); D. 11.5.4.1 (Paul. lib. 19 ad ed.); D. 12.1.31.1 (Paul. lib. 17 ad Plaut.); D. 14.3.5.15
(Ulp. lib. 28 ad ed.); D. 14.4.1.pr. (Ulp. lib. 29 ad ed.); D. 14.4.5.3 (Ulp. lib. 29 ad ed.);
D. 14.5.1 (Gai. lib. 9 ad ed. prov.); D. 14.5.3 (Ulp. lib. 3 disp.); D. 15.1.1.pr. (Ulp. lib. 29 ad
ed.); D. 15.1.3.8 (Ulp. lib. 29 ad ed.); D. 15.1.27.8 (Gai. lib. 9 ad ed. prov.); D. 15.1.29.pr.
(Gai. lib. 9 ad ed. prov.); D. 19.1.24.1 (Iul. lib. 15 dig.); D. 44.7.16 (Iul. lib. 13 dig.);
D. 46.3.35 (Alf. lib. 2 a Paul. epit.); IGai. 4.72a; Paul. Sent. 1.4.5; IJ. 4.7.pr.
Вж. реконструкцията на формулата на иска у Ленел: “Quod cum eo, qui in alterius
potestate esset, negotium gestum erit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eius in
cuius potestate erit factum erit, quo minus peculii esset, in eum, in cuius potestate erit
iudicium dabo” – LENEL, O. Das Edictum perpetuum. 3. Aufl. Leipzig, 1927, S. 273 ff. Срв.
реконструкциите на иска и у Gustav Dietzel и Adolf Rudorff, цитирани от PESARESI, R.
Op. cit., p. 11, n. 1.
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Преторът постановява [в своя едикт]:
„Ще дам иск за да се изследва какво е
направено от тези, които са договаряли
като подвластни, [дори и да са] еманципирани или обезнаследени или да са се
отказали от наследството на този, под
чиято власт са били при смъртта му, и
които са договаряли от негово име, както
и по договори с подвластни, билo които
са договаряли със знанието или по поръка на този, който упражнява власт върху
тях, билo когато това, за което са договаряли, е постъпило в пекулия, билo в
неговото имущество.“

Текстът съдържа множество хипотези, като искът относно това, с което се е увеличил пекулият в резултат на сделката, е споменат заедно с
другите искове.
За да се потърси развитието на правната защита на пекулия, непременно трябва да се направи едно проследяване на неговото развитие, доколкото това е възможно по запазените класически текстове и с коректив от
неюридическите извори. Пекулият представлява една доста специфична
форма на обособяване на имущество на подвластните лица – синове и роби, която е доста различна от другите, използвана в периода от края на
ІІІ в. пр.Хр. насетне. В този период се разграничават задълженията на pater
familias, съответно dominus, които възникват от действията на тези лица, но
остават domini nomine, от тези, които са свързани с пекулия – peculiari
nomine64. Така в първата група се включват всички хипотези, независимо
дали отговорността е ограничена (при iussum domini, mandatum domini,
versio) или неограничена (exercitor, institor, servus actor). При договарянето
ефектите настъпват директно в патримониума на pater familias, съответно
dominus (res domini), което от своя страна обуславя и отговорността му с
цялото имущество – до размера на обогатяването или поръчката, в рамките на praepositio или без каквито и да ограничения – in solidum.
При negotia peculiaria обаче правният ефект настъпва в пекулия, а не
директно в имуществото на господаря или pater familias (res domini). В мно-

64

Вж. D. 21.1.51.pr.; D. 40.7.6.6; D. 40.12.16.3; D. 41.4.2.10.
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го текстове тази обособеност е определена по един специфичен начин –
споменава се, че подвластният или робът с пекулий действат suo nomine,
макар и да не са напълно дееспособни65. В други текстове обаче е подчертано наличието на пекулий и правните последици, които настъпват за него66.
Спорно е дали такова разграничение е правено по време на Републиката или то е плод на едно по-късно развитие на пекулия, предимно в
хипотезите на liberа administratio peculii.
Фактическите отношения, които водят до преторската намеса, са
засвидетелствани в комедиите на Плавт и на Теренций. Очевидно в една
епоха, в която робовладението в Рим е в своя разцвет, не е случайно обособяването на имущество, с което робите с доказани делови качества да
оперират, при това не само като прости изпълнители (пастири на добитък
или обработващи малки поземлени участъци)67. В тези литературни произведения пекулиарната практика е масова, с безброй разновидности, при
което вероятно вече е познат и специалният иск – actio de peculio, който, по
пътя на изключването, очевидно се различава от actio quod iussu и actio de
in rem verso68. Не може да се каже със сигурност обаче дали в началото на
ІІІ в. вече е създаден т.нар. „троен едикт“ (triplex edictutm) и, по-скоро, какво
е действителното съдържание на включените в него формули. Повечето
автори следват идеята за ранното възникване на пекулия (ІІІ–ІІ в. пр.Хр.),
но изменението и по-късното обобщение на уредбата по времето на Принципата.
Приема се, че в окончателния му вид искът във връзка със сделки,
извършвани от роби и подвластни синове с пекулий, е с formula in ius, в която е включена фикцията „ако е бил свободен“ (si liber esset). Такова е спо65

66

67
68

Вж. в този смисъл като равнозначно на “peculiari nomine” в D. 18.1.12; D. 43.24.5.11;
D. 15.1.41, или на “negotium peculiare” в D. 3.3.33.pr.; D. 3.5.5.8; D. 44.4.4.17; D. 44.7.16.
Така напр. в D. 12.6.26.8 и в D. 23.3.24 се споменава за debitor peculiaris, а в
D. 10.2.18.5 – за creditor peculiaris, с което се допуска акцентирането върху съществуването на пекулия като гаранция за кредиторите.
De MARTINO, F. Storia economica di Roma antica. Vol. 1. Firenze, 1980, p. 69 ss.
Вж. цитираните фрагменти от Плавт (Plaut., Asinaria, 430–440) и от Теренций (Ter.,
Heauton. 790–796), и коментара им относно съществуването на пекулия към ІІІ–ІІ в.
пр.Хр. у PESARESI. R. Op. cit., p. 170 ss., и по-специално на р. 173, като той отнася
създаването на иска към втората половина на ІІІ в. въз основа на анализ на сведенията от комедиите на Плавт и на Теренций. Срв. и REDUZZI MEROLA, F. “Servo parere”,
cit., p. 24 ss.
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менаването на фикцията обаче само в два текста, но които са свързани с
други правоотношения и са извън общата уредба на пекулия 69. Освен това
трябва да се има предвид, че actiones ficticiae се създават в преторската
практика по модела на съществуващи actiones civiles, когато последните не
могат да дадат защита на нововъзникнали хипотези70. Подобна дейност на
претора обаче е доста по-късна и при всички положения след Lex Aebutia, с
която се въвежда формуларната процедура, и която повечето автори датират към втората половина на ІІ в. пр.Хр.71. Освен това formulae ficticiae се
въвеждат при моделирането на actiones in ius conceptae и се ограничават
до казуси, уреждани от ius civile, а не първично регламентирани в преторския едикт72. Следователно е необходимо да се потърси друг първообраз на
преторския иск, съответно и на неговото развитие, ако се приеме че в крайна сметка той е actio ficticia.
Според някои автори actiones ficticiae се моделират и при исковете с
formulae in factum conceptae, но в една доста по-късна епоха – след реформите на Август или още по-късно, при едно пълно разгръщане на формуларната процедура73. Това обаче поставя въпроса по друг начин: дали преторският иск оригинерно възниква с formula in factum conceptae, създадена

69

70

71

72

73

D. 5.2.12.1 (Venul. lib. 2 stip.) Si a Titio et pupillo sine tutoris auctoritate stipulatus fuero
eadem decem, vel a servo, et quasi duos reos promittendi constitui, obligatum Titium solum
Iulianus scribit, quamquam, si servus spoponderit, in actione de peculio eadem observari
debent, ac si liber fuisset.; D. 19.1.24.2 (Iul. lib. 15 dig.) Servo vendente hominem fideiussor
venditionis omnia praestare debet, in quae obligaretur, si pro libero fideiussisset: nam et in
dominum actio sic datur, ut emptor eadem consequatur, quae libero vendente consequi
debuisset, sed ultra peculii taxationem dominus non condemnatur.
Относно създаването и използването на аctiones ficticiae вж. монографиите на
Di LELLA, L. Formulae ficticiae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto.
Napoli, 1984, и на MERCOGLIANO, F. Actiones ficticiae. Tipologie e datazione. Napoli,
2001, и цитираната там литература. Дискусията в романистиката по темата е доста
обширна, като повечето автори приемат датирането на първите искове с фикция към
края на Републиката.
Относно Lex Aebutia вж. основното изследване на KASER, M. Die Lex Aebutia. – In:
Studi in onore di Emilio Albertario. 2 vols. Vol. I. Milano, 1953, p. 25–59; TOMULESCU, C.
St. The role of the Lex Aebutia. –In: Analele Universităţii Bucureşti, Vol. 22, 1973, no. 1,
p. 105–110, както и по-новата литература у FUENTESECA, М. El significado de la Lex
Aebutia en el ordenamiento procesal romano. – In: RIDA, Vol. 54, 2007, p. 245–274.
Вж. Di LELLA, L. Op. cit., p. 17 ss; MERCOGLIANO, F. Оp. cit., p. 60 ss.; срв. и
PUGLIATTI, S. s.v. finzione. – In: Enciclopedia del diritto, Vol. 17. Milano, 1968, p. 662 ss.
Вж. Di LELLA, L. Op. cit., p. 13 ss.; MERCOGLIANO, F. Оp. cit., p. 73 ss. Вж. по-общо по
въпроса и у TALAMANCA, M. Il riordinamento augusteo del processo privato. – In: Gli
ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle Leggi Giulie ad
Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III premio romanistico “G.
Boulvert”, Copanello 5–8 giugno 1996. Napoli, 1999, p. 155 ss., 201 ss.
Страница 241 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

по силата на iurisdictio prateoris? Запазеният текст (D. 15.1.1.2) относно actio
de peculio съдържа само споменаване, че ще бъде дадена защита (iudicium
dabo) по силата на факта, че е сключен договор с роб или подвластен син
(filius familias), и това е отразено в реконструкцията на Edictum perpetuum на
Lenel. Няма никакво основание да се предполага каквото и да е регулирано
от ius civile отношение, което да се доразвие от претора, като се има предвид позицията в тази правна система относно недееспособността на подвластните синове и отсъствието на право- и дееспособност на робите74.
В този смисъл в един текст на Улпиан от коментара по цивилното
право ясно е определена фактическата стойност на регулираните отношения:
D. 15.1.41 (Ulp. lib. 43 ad Sab.) Nec
servus quicquam debere potest nec servo
potest deberi, sed cum eo verbo abutimur,
factum magis demonstramus quam ad ius
civile referimus obligationem. Itaque quod
servo debetur, ab extraneis dominus recte
petet, quod servus ipse debet, eo nomine
in peculium et si quid inde in rem domini
versum est in dominum actio datur.

Всъщност един роб не може да бъде
нито длъжник, нито кредитор. Като злоупотреба с думата му се дава едното
или другото качество и в този смисъл
се говори за едно по-скоро фактическо,
отколкото цивилно задължение. Така
ако нещо се дължи на роба от друго
лице, господарят му може да предяви
иск срещу него, а за това, което самият
роб дължи, се предявява срещу господаря му билό иск за пекулий, билό за
обогатяването на господаря от сделките на роба му.

В началото на текста Улпиан припомня нормата на цивилното право,
коментирана от Сабин, относно пълната недееспособност на робите. Нейното отричане се явява в рамките на преторската практика чрез вливане на
ново и напълно противоположно съдържание в рамките на договарянето
(което според Улпиан е и „злоупотреба“ с установените термини за сделки,

74

Вж. D. 50.17.32 (Ulp. lib. 43 ad Sab.) Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur:
non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt.
Относно дееспособността на подвластните по цивилното право вж. CORBO, C.
Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana. – In: SDHI,
Vol. 77, 2011, p. 55–103, и цитираната там литература. Особената дееспособност на
робите е пълно отричане, т.е. коригиране на цивилното право по силата на преторската практика – вж. най-общо BUCKLAND, W. W. The Roman Law of Slavery. Cambridge,
1908, reprint New Jersey, 2007, p. 1–9; WESTRUP, C. W. Some notes on the roman slave
in early times. A comparative sociological study. – In: Historisk-filologiske Meddelelser
udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Vol. 36, 1956, no. 3, на
http://www.royalacademy.dk/Publications/High/624_Westrup,%20C.pdf
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задължения и пр.)75. Но според някои автори това е направено още в началото на Принципата, когато участието на робите в гражданския обмен е в
своя апогей. Сякаш целият текст може да бъде приписван на Сабин или на
неговите ученици, тъй като практиката на отговорността на господаря по
actio de peculio и actio de in rem verso би могла да бъде все още нова по
това време, но отдавна консолидирана в началото на ІІІ в., когато я споменава класическият юрист76.
В същия смисъл е и един текст от Гай от коментара му към едикта на
провинциaлния претор, в който се споменава за приложението на исковете
от Еdictum triplex в провинциите:
D. 14.5.1 (Gai. lib. 9 ad ed. prov.)
Omnia proconsul agit, ut qui contraxit
cum eo, qui in aliena potestate sit,
etiamsi deficient superiores actiones, id
est exercitoria institoria tributoriave, nihilo
minus tamen in quantum ex bono et
aequo res patitur suum consequatur.
Sive enim iussu eius, cuius in potestate
sit, negotium gestum fuerit, in solidum eo
nomine iudicium pollicetur: sive non
iussu, sed tamen in rem eius versum
fuerit, eatenus introducit actionem, qua
tenus in rem eius versum fuerit: sive
neutrum eorum sit, de peculio actionem
constituit.

Проконсулът е създал всякакви искове
за тези, които, договаряйки с подвластни лица, да не изгубят нищо от своите
вземания, доколкото това следва от
доброто и справедливото, така както е
установено в споменатите по-напред искове
[actiones
exercitoria
institoria
tributoriave]. Така този, под чиято власт е
лице, което изпълнява негова поръчка,
отговаря изцяло на това основание. Ако
няма поръчка, но все пак има увеличаване на имуществото, се въвежда пак
такъв иск за обогатяването, а ако няма
нито едно от двете, се дава иск за пекулий.

Текстът сякаш прави историческа ретроспекция, като от категоричността на сведенията у Гай (това личи например от израза “de peculio
actionem constituit”) може да се направи извод, че към средата на ІІ в. сл.Хр.
провинциалният едикт, създаден по модела на едикта на градския претор,
включва всички искове, определяни като actiones adjecticiae qualitatis77. Но
по-важното в текста e че юристът вече ги споменава в категорията на т.нар.
75

76
77

В този смисъл е най-крайната мярка на вмешателство на претора за коригиране на
цивилното право с оглед обществената необходимост и полезност: D. 1.1.7.1. (Pap. lib.
2 defin.) Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel
corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. В същия смисъл срв. и Cic., Rhet.
ad Her., 2.13.20 […] ex aequo et bono [...] novum ius constituit convenit […], ex aequo et
bono ius constat quod ad veritatem et utilitatem communem videtur pertinere. Вж. BETTI, Е.
La creazione del diritto nella “iurisdictio” del pretore romano. Milano, 1927, p. 9 ss.
Вж. становището на PESARESI, R. Op. cit., p. 179 s.
Относно провинциалния едикт вж. монографията на MARTINI, R. Ricerche in tema di
editto provinciale. Milano, 1969, и цитираната там литература, по-специално р. 71 ss.
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actiones in bonum et aequum conceptae. Макар и да има много неясноти относно iudicia bonae fidei78 и прилагането ѝ в провинциите, като се има предвид паричният характер на кондемнацията във формуларния процес, очевидно е позоваването на нея във връзка с aestimatio litis, която трябва да
бъде направена при тези искове. В по-широк смисъл обаче текстът на Гай
може да се тълкува и като релевиране на aequitas като основание за съществуването на тези искове, а не само във връзка с конкретното им прилагане79.
Тук обаче трябва да отбележа и една дискусия, която провежда разграничаване на actiones in bonum et aequum conceptae от iudicia bonae fidei,
както и между aequum et bonum и bona fides80. По времето, когато формуларният процес все още е в процес на разгръщане, Цицерон счита че
aequum et bonum и bona fides са различни критерии, приложими за различни искове,81 но несъмнено ги отнася към преторската юрисдикция. В края
на Републиката господстващото мнение, изразявано от него, е че aequum
et bonum е напълно противоположно на ius civile. Но в епохата на Гай има
много свидетелства за замяна на formulae in factum (във връзка с консенсуалните договори) с formulae in ius ex bona fide82. В случая обаче би следвало да се има предвид общата тенденция, че с въвеждането към началото
на Принципата на масовото използване на actiones in bonum et aequum
78

79

80
81
82

Вж. най-общо y BIONDI, B. v. “Iudicium bonae fidei”. – In: NNDI, Vol. 9, Torino, 1963,
p. 339 ss.; ID., L’elenco classico dei “iudicia bonae fidei”. III. L'elenco classico dei “iudicia
bonae fidei”. – In: AUPA, Vol. 7, 1918, p. 176 ss.; CARCATERRA, A. Intorno ai “bonae fidei
iudicia”. Napoli, 1964, p. 5 ss.; CANNATA, C. A. “Bona fides” e strutture processuali. – In: Il
ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del
Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese. Vol. 1. Padova, 2001, p. 259
ss.; GROSSO, G. Ricerche intorno all’elenco classico dei “bonae fidei iudicia”. – In: Scritti
storico giuridici. Vol. 3. Torino, 2001, p. 125 ss. FIORI, R. Bona fides. Formazione,
esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica. Parte prima. – In:
Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Vol. 2. Napoli, 2006, p. 127 ss.;
монографията на PICÓ I JUNOY, J. El principio de la buena fe procesal. Barcelona, 2003.
В този смисъл има два особено ясни текста, макар и отнасящи се до друга материя:
D. 47.10.18.pr. (Paul. lib. 55 ad ed.) Eum, qui no- centem infamavit, non esse bonum
aequum ob eam rem condemnari: peccata enim nocentium nota esse et oportere et
expedire; D. 44.7.34.pr. (Paul. lib. sing. de conc. act.) Alii per legis Aquiliae actionem
iniuriarum consumi, quoniam desiit bonum et aequum esse condemnari eum, qui
aestimationem praestitit: sed si ante iniuriarum actum esset, teneri eum ex lege Aquilia. Bж.
PESARESI, R. Op. cit., p. 180 s., и цитираните от него автори в бел. 326, както и
коментарите на литературните източници.
Вж. GROSSO, G. Ricerche intorno all’elenco…, cit., p. 129 ss.
Cic., Top. 17.66.
Вж. IGai. 3.137; IGai. 3.155. Срв. и D. 44.7.2.3 (IGai. lib. 3); D. 44.7.5.pr. (IGai. lib. 3 aur.).
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conceptae постепенно се изземва приложното поле на исковете с formulae
in factum.
В този смисъл actio de peculio вероятно постепенно преминава в една друга категория. Тя съдържа клаузата ex bona fide, но е структурирана
по модела на исковете при залога (actio pigneraticia) и фидуцията (actio
fiducia), което води някои автори до извода, че става вече въпрос за formula
in ius concepta.
Това може да се установи при тълкуването на един текст от Улпиан,
който се позовава на Помпоний:
D. 15.1.36 (Ulp. lib. 2 disput.) In
bonae fidei contractibus quaestionis
est, an de peculio an in solidum pater
vel dominus tenerentur: ut est in
actione de dote agitatum, si filio dos
data sit, an pater dumtaxat de peculio
conveniretur. Ego autem arbitror non
solum de peculio, sed et si quid
praeterea dolo malo patris capta
fraudataque est mulier, competere
actionem: nam si habeat res nec
restituere sit paratus, aequum est eum
quanti ea res est condemnari. Nam
quod in servo, cui res pignori data est,
expressum est, hoc et in ceteris bonae
fidei
iudiciis
accipiendum
esse
Pomponius scripsit. Namque si servo
res pignori data sit, non solum de
peculio et in rem verso competit actio,
verum hanc quoque habet adiectionem
"et si quid dolo malo domini captus
fraudatusque actor est". Videtur autem
dolo facere dominus, qui, cum haberet
restituendi
facultatem,
non
vult
restituere.

По отношение на договорите на добросъвестността се поставя въпрос дали бащата или
господарят носят [ограничена] отговорност по
иска за пекулий или пълна отговорност: Този
въпрос се е поставял и във връзка с иска за
връщане на зестрата: ако зестрата е дадена
на подвластен син [с пекулий], ще носи ли
бащата отговорност само по иска за пекулий?
Считам че бащата ще носи отговорност не
само по иска за пекулий, но и по искове за
това, което жената е изгубила поради умишлено и вредоносно действие на бащата и ако
не може да се върне самата зестра, изглежда
справедливо той да бъде осъден да върне
равностойността ѝ. Така е прието (да се даде
иск) и когато е даден залог на роб и това правило според Помпоний трябва да се разпростре за всички искове на добросъвестността.
Защото в този случай срещу господаря на
роба се дава не само иск за пекулий или иск
за връщане на това, с което господарят се е
обогатил, а се добавя във формулата: „ищец
е този, който е пострадал от недобросъвестността и увреждането.“ Така и собственикът е
недобросъвестен, ако има възможност да
реституира, но не желае да го направи.

Анализът на текста дава основание на някои автори да предполагат
създаването на actio de peculio на formula in ius в епоха, предходна на Lex
Aebutia, други – доста по-късно (предвид на други текстове в Дигестите,
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които обаче не са безспорни за интерполации)83. Все пак преобладава становището, че след Lex Aebutia, с която се въвежда общото прилагане на
формуларната процедура, преторските искове за защита на различни договорни отношения, снабдени първоначално с formulae in factum, постепенно
се превръщат в actiones in ius concepta под влияние на масово въвеждане
чрез преторската практика на принципите и нормите на ius gentium. Именно
в тази посока е еволюцията и към actiones in ius ex fide bona, за която стана
въпрос по-горе.
Преходът от formula in factum към formula in ius e засвидетелстван
предимно за консенсуалните договори в края на Републиката и началото на
Принципата.
Предполага се че от това време е и изменението във формулата относно actio de peculio и превръщането ѝ във formula in ius concepta. Допуска
се и че малко по-късно започва моделирането ѝ според тази за договорите
между свободни, което означава обхващането и на споменатата по-горе
фикция. Това се налага от масовото участие на робите в търговската и
банковата дейност, както и от сключването от тях на договори по ius
gentium, които също са защитени с такива преторски искове.
Ако разгледаме отново цитираните по-горе текстове от коментара на
Улпиан към libri ad Sabinum, класическият юрист посочва, че за Сабин (в
началото на І в. сл.Хр.) пекулиарният иск все още е с formula in factum, докато в началото на ІІІ в. вече е утвърдена, при това съвсем не от скоро,
formula in ius concepta за всички сделки, сключвани от роби и подвластни
синове.
Следователно при пекулия и неговата искова защита се наблюдава
типичният пример за преторската защита на отношения, които наподобяват
тези по ius civile, но невъзможни за включване в неговата акционна система
по различни причини и поради това оставени за уреждане с преторски искове. Това е свързано и с усилията на римските iurisprudentes да разширят
понятието за obligatio като vinculum iuris не само ex iuire civili, но и ex iure
honorarii.

83

Вж. PESARESI, R. Op. cit., p. 186 s., цитираните от него текстове и тълкуването им в
литературата – по-специално бел. 344–345.
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С въвеждането и на практиката по ius gentium и iudicia bonae fidei84
той се превръща в actio in ius concepta, както изглежда и в повечето от текстовете в D. 15.1. Тази еволюция на actio de peculio e в резултат на естественото развитие на концепцията за naturalis obligatio, чрез която от края на
Републиката преторите цялостно реформират уредбата на имуществената
недееспособност на робите и подвластните85. За нея класическите юристи
говорят като за константна практика и споменават за масовото ѝ прилагане
още в началото на Принципата86. Така с иска, основан не на lex, а на
imperium на претора,87 и включването на пекулиарните сделки в системата
на ius honorarium, неговата formula in ius води до същите процесуални последици като при регулираните от цивилното право сделки.
Относно структурата на actio de peculio в романистиката съществуват
две основни становища. Една част от авторите приемат, че искът е с формула с транспозиция при която робът, признат за страна по сделката, е
споменат в intentio, а неговият господар, който е пълновластен собственик
на пекулиарното имущество, е включен condemnatio88. Според други робът
се споменава само в demonstratio, а intentio искът е насочен направо към
dominus89.
Дискусията по въпроса не е само от формална гледна точка, защото
възприемането на първото становище означава признаване на валидно
84

85

86

87

88

89

Проблемът за разширяването на понятието за obligatio и по отношение на защитените
от преторското право договори е обект на оживена дискусия в романистиката, като
все още не е преодоляно схващането, че това се е осъществило едва в следкласическия период, и в Дигестите съответните текстове на класическите юристи са обект
на множество интерполации. Вж. по-специално PESARESI, R. Op. cit., p. 187 s., n. 348,
и цитираните от него автори и становища.
Относно naturales obligationes и връзката им с пекулия и другите договори, сключвани
от роби и подвластни, вж. PESARESI, R. Op. cit., p. 107 ss.
Така в коментара си към Libri ad Sabinum в D. 12.6.13.pr. Паул се позовава на Сабин,
според когото “Naturaliter etiam servus obligatur”, и приема становището на Помпоний,
че “si quis nomine eius solvat vel ipse manumissus, ut Pomponius scribit, ex peculio, cuius
liberam administrationem habeat, repeti non poterit [...]”. Относно текста вж. PESARESI,
R. Op. cit., p. 189.
Вж. основното съчинение на BETTI, E. La creazione del diritto nella “iurisdictio” del
pretore romano. Padova, 1927, и по-специално р. 26 ss.
Този модел е в основата на реконструкцията на Ленел на иска – вж. LENEL, O. Das
Edictum perpetuum, cit., p. 264 s. Вж. най-общо y FERRINI, C. La consunzione
processuale del l'actio de peculio. – Іn: Archivio giuridico, Vol. 64, 1900, p. 78 ss.;
BUCKLAND, W. W. The Roman Law of Slavery, cit., p. 706 ss., които се позовават предимно на немската пандектистика.
Вж. най-вече MICELI, М. Sulla struttura formulare delle “actiones adiecticiae qualitatis”, cit.,
p. 17 ss., и цитираните от нея автори.
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договаряне, макар и не със собствено имущество, на робите и подвластните (според коментара на Улпиан към едикта – D. 1 5.1.1.pr. [...] contractus
eorum qui alienae potestati subiecti sunt), съответно създаването на actio de
peculio за защита на интересите на страните по такива сделки.
При подробен анализ на текстовете може да се открие еволюцията
на иска, като от първоначалната практика правните последици по пекулиарните сделки да се осъществяват директно в патримониума на pater
familias се преминава към своеобразна субсидиарна отговорност, която е
ограничена в рамките на стойностния еквивалент на пекулия90. Така се
обосновава самостоятелното присъствие на servus/filius familiae в intentio на
формулата. Ако се приеме тази формула с транспозиций, като допълнителен аргумент в полза на самостоятелната пасивна легитимация на подвластните се посочва и обстоятелството, че pater familias в качеството си на
fideiussor за техните задължения всъщност не се явява гарант за себе си
(поради забраната, засвидетелствана от Африкан в D. 46 .1.21.2: non enim
intellegi posse, ut quis pro se fideiubendo obligetur).
Интересна е позицията на Помпоний, който дава друга насока на
разсъжденията, че обосноваването на иска за пекулий е с оглед придобитата полза от действията на роба. Казусът е свързан с отстъпването на самия роб за ползване (в различните форми на usus fructus, usus, и приравненото на тях operae servi). Според него това ползване, особено в случая
на придобиването на имущество usus fructus, не може да се обвърже с носене на отговорност, тъй като самият пекулий сметководно е към собственика на роба, а и смисълът на ползването като вид щедрост е да не се задължава лицето, в чиято полза е учредено.
D. 15.1.2 (Pomp. lib. 5 ad Sab.) Ex ea
causa, ex qua soleret servus fructuarius
vel usuarius adquirere, in eum, cuius
usus fructus vel usus sit, actio dumtaxat
de peculio ceteraeque honorariae dantur,
ex reliquis in dominum proprietatis

90

Искът за пекулий и другите преторски
искове не могат да се предявят срещу
този, който има плодоползване или ползване върху роба, ако робът е придобивал (нещо) в тяхна полза, а трябва да се
предяви срещу този, който е техен собственик.

Улпиан в D. 15.4.1.5 се позовава на становището на Марцел, според когото dominus
сякаш е в позицията на поръчител по fideiussio за задълженията на своя роб. Срв. и
D. 15.1.9.8, и най-вече D. 14.6.18 (Venul. lib. 2 stipul.) Plane a patre eius actionis nomine,
quae de peculio adversus eum competat, fideiussorem recte accipi.
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Няма пречка искът да се предяви и срещу жена, ако тя е в качеството
на господар на роба:
D. 15.1.3.2. (Ulp. lib. 29 ad ed.) Parvi
autem refert, servus quis masculi an
mulieris fuerit: nam de peculio et mulier
convenietur.

Не се прави никаква разлика дали робът
е под властта на мъж или на жена: защото искът за пекулий може да се предяви и срещу жена.

Може да се постави въпрос дали това е коментар, свързан единствено с хипотезата на робския пекулий, или жената може да е еманципирана
или да ползва ius liberorum и тогава да бъде в качеството на pater familias91.
Струва ми се обаче, че след общите правила за пекулия на всички подвластни, именно тук по-скоро имаме текст, специален само за робския пекулий. Дали практиката е разширила възможностите жените с имуществена
самостоятелност да създават, респ. да отговарят за сделки, сключени от
децата им, трудно може да се приеме, защото майката никога не придобива patria potestas върху децата, дори и да е в качеството си на настойник
или попечител92.
В Дигестите се съдържа изключително богата казуистика относно
предявяването на actio de peculio, но проследяването всъщност е в подкрепа на твърденията, че този иск преминава една доста сложна еволюция,
преди да бъде включен от глосаторите в общата категория на actiones
adjectitae qualitatis.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При прегледа на коментарите на римските юристи в Титул І на Книга
ХV на Дигестите прави впечатление не само как се обогатява практиката на
пекулия, но и как, при запазване на основната идея за ограничаване на отговорността на pater familias, съответно на dominus до стойностния размер
на предоставеното пекулиарно имущество, той се превръща в едно ефективно средство за участие на роби и подвластни в търговията. При това не

91

92

В случая не можем да използваме като аналогично понятие “mater familias”, тъй като
то има съвсем друг смисъл не само в римското право, но и в религиозен и социален
план. Вж. FIORI, R. Mater familias. – In: BIDR, Vol. 35-36, 1993-1994, p. 455–498, и цитираната там литература.
Вж. MASIELLO, T. La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antoninie i
Severi. Napoli, 1979, и цитираната там литература.
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може да се твърди, че в тези случаи гаранциите за третите лица при договаряне са по-малки, тъй като те имат сигурност поне в крайния размер на
имуществото, което подлежи на принудително изпълнение. А при actio
institoria и actio exercitoria гаранцията на пръв поглед е по-голяма, тъй като
pater familias, съответно dominus, отговаря неограничено, но в неговия патримониум може да няма нищо или пък да има само обособени имущества
под специален режим (зестра, имущество на лица под настойничество и
попечителство, други пекулии), които да не могат да послужат за удовлетворение на кредиторите.
Така има основание да се приеме, че в действителност по-логично е
времево уредбата на actio de peculio заедно с actio de in rem verso и actio
quod iussu, които уреждат ограничената отговорност, да е последваща след
уредбата на actio exercitoria и actio institoria, така както твърди и Улпиан в
коментара си към преторския едикт. Вероятно лошият опит от прилагането
на неограничената отговорност е наложил детайлната уредба на ограничената отговорност, която се явява по-сигурна и може би предпочитана за
определени сделки. Следователно тук житейската последователност, при
която се тръгва от обособяването на малко стадо или дребна парична сума
за самостоятелно управление от роба или подвластния и се достига до
значителни, счетоводно обособени имущества, включващи и роби, и с
libera administratio peculii, не е възпроизведена при създаването на правната уредба. Потвърждение за тази хипотеза откриваме и при подредбата на
actiones adjectitiae qualitatis в Дигестите, но и при съпоставка на исковете от
тази категория.
По-детайлното развитие на тези проблеми е предмет на друго изследване.
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ОСПОРВАНЕ НА ФАЛШИВ ДОКУМЕНТ
И EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE:
DUO TRICONUM SUFFUGIA
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Доц. д-р Силвия Скиаво
Университет във Ферара, Италия
Резюме: В някои следкласически текстове е възможно да се открие особена обвързаност между civiliter agere de fide instrumenti и exceptio non
numeratae pecuniae. Това са две форми на оспорване на документи, представени като доказателства, и изглежда, от определена гледна точка, че са
третирани от императорите в отрицателен план, тъй като ответниците чрез
тях въвеждат лоша практика с цел да блокират редовното развитие на процеса.
Ключови думи: civiliter agere de fide instrumenti; exceptio non numeratae
pecuniae; процес; фалшив документ; следкласическо римско право.



Статията на SCHIAVO, Silvia. Impugnazione di falso ed exceptio non numeratae pecuniae:
duo triconum suffugia. – In: Annali della Università di Ferrara. Scienze Giuridiche, Nuova
serie, Vol. 15, 2001, p. 149–171, е предоставена за превод и публикуване на български
език в списанието с изричното съгласие на авторката. Изразът в заглавието, на който
се опира изследването, принадлежи на коментара на Теодосиевия кодекс в
GOTHOFREDUS, J. Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis. Vol. I. Lipsiae,
1736, p. 248 (ad CTh. 2.27.1).
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CONTEST OF FALSE DOCUMENT
AND EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE:
DUO TRICONUM SUFFUGIA
(BULGARIAN LANGUAGE)
Assoc. prof. Silvia Schiavo, PhD
University of Ferrara, Italy
Abstract: In some postclassical texts it's possible to read a particular connection
between civiliter agere de fide instrumenti and exceptio non numeratae pecuniae. They are two different ways to contest documentary evidence, and seem to
become, after sometime, disliked by emperors, because defendants often misuse them to hinder regular trials.
Keywords: civiliter agere de fide instruments; exceptio non numeratae pecuniae; civil process; false document; postclassical; Roman law.
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1. В някои следкласически източници, свързани с документи, удостоверяващи плащането на определена сума (certa pecunia), се появява интересна обвързаност между обжалването на фалшив документ и възражението за неброени пари (exceptio non numeratae pecuniae). На тези страници
изследвам тази обвързаност, като се стремя да възстановя каква е нейната
ratio, и дали е имала последици върху правната уредба на отделните институти.
Учените вече са анализирали текстовете, свързани с оспорване на
фалшив документ и с exceptio non numeratae pecuniae, но, доколкото знам,
всеки от тях поотделно. Струва ми се обаче, че е възможен обединеният
им прочит, насочен към една обща идея и цел, които ще се опитам да откроя.
На първо място е полезно да се направи кратко разграничаване на
оспорването на фалшив документ от exceptio non numeratae pecuniae.
За оспорване на фалшив документ се позоваваме на отричане автентичността на документа, съставен от субекта, срещу когото prolator възнамерява да използва написаното. Оспорването може да се приложи в широк смисъл чрез accusatio falsio, чрез форма на гражданското производство, което няма нищо общо с разследването във връзка с наказателната
отговорност на фалшификатора, и което се ограничава до установяване на
истинността или подправянето на документа, заради който той е привлечен
под отговорност.1

1

В тази статия не се спирам подробно на реконструкцията на тези две форми на оспорване на документи – част от едно мое обширно изследване относно фалшификатите – “Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere
civiliter agere”. Ferrara, Giuffrè, 2007. В източниците това се нарича criminaliter agere и
civiliter agere. Докато наказателната процедура (criminaliter agere) по отношение на
фалшификатите е основана изначално на уредбата в lex Cornelia de falsis от епохата
на Сула,в литературата е спорно от кога възниква цивилната процедура (civiliter
agere), като според мен става въпрос едва за къснокласическата епоха. По темата вж.
ARCHI, G. G. Civiliter vel criminaliter agere in tema di also documentale (Contributo storicodommatico al problema dell'efficacia della scrittura). – In: Scritti in onore di Contardo Ferrini.
Vol. 1. Milano, 1947 (= in Scritti diritto romano. Vol. 3. Milano, 1981, p. 1589 ss.; SIMON, D.
Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess. München, 1969, S. 289 ff.; ADAM, J. P.
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Този граждански процес се характеризира с по-голяма простота и
бързина, отколкото наказателния, за който несъмнено се явява и като полезна алтернатива.2
Двете форми на наказателен и граждански процес всъщност имат
някои допирни точки, между които трябва да припомним, на първо място,
идентичността на доказателствата, които се използват, състоящи се в свидетелски показания и comparatio litterarum за установяване на фалшификацията.
Отново е много важно – също и за целите на дискусията, която ще
разгледам тук – че и за двата процеса се предвижда разпределение на доказателствената тежест между страните: според конституция на император
Теодосий, цитирана в CTh. 4.4.2, включена и в Codex Iustinianus, този, който
оспорва представения в съда писмен документ, е задължен да докаже неистиността му, а този, който го е изготвил, трябва да представи доказателства в подкрепа на неговата истинност.3

2

3

Le faux en écritures en droit romain. Thèse. Paris, 1969. В източниците, които ползваме
за осъществяването на тази форма на цивилния процес, няма съмнение относно оспорването на документи.
За тази характеристика препращам към цитираните в предходната бележка автори
Основните източници, на които ще се позова, са CTh. 9.19.2 (= CJ. 9.22.22);
CTh. 9.19.4 (= CJ. 9.22.23); CTh. 4.4,2 (= CJ. 9.22.24).
Този принцип е изразен, но само по отношение на criminaliter agere, в една конституция на Константин, включена в CTh. 9.19.2 (320 г. сл.Хр.) и в някои текстове от титула
в CTh. 11.39. De fide testium et instrumentorum (CTh. 11.39.4; CTh. 11.39.6, а, според
мен, и в CTh. 11.39.7 – вж. SCHIAVO, S. Graziano, le nefariae scripturae ed il crimen
falsi. – In: Annali dell'Università di Ferrara. Sezione V. Scienze Giuridiche, Vol. 14, 2000,
p. 263 ss.). Правилото е разширено за гражданското оспорване на фалшификати в
конституцията на Теодосий от 389 г. сл.Хр., която е включена в CTh. 4.4.2 (Impp.
Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Proculo P.U.) Quae codicillis aut epistulis,
nobis necessitudinibus ve nostris relinquuntur, non admittimus: sit ille usus inter privatos
ratus. Et sane hoc locopraebemus licentiam, ut civiliter sive criminaliter, ut actor elegerit,
super prolata epistula requiratur et incumbat probatio ei primitus, qui scripturam obtulerit.
Ceterum, quod ad nos nostrosque adtinet, codicillos et epistules adeo refutamus, ut ex
illis,etiamsi veras eas esse quaestionum serics adproben, quidquid nobis relictum, nostris
veconstiterit, ad liberos defuncti, vel si hi non sint, ad proximum quemque iudicii
nostrihumanitate pertineat. Testamenti vero scripturam legitimam vel nuncupationem,
quaein nomen nostrum forte processerit, iure capiemus, nec in ea re distare ius nostrum
aprivatis heredibus profitemur. P. MEDIOL.X.KAL.FEB.TIMASIO ETPROMOTOCONSS. (389). Както е
видно, в конституцията става въпрос за един ограничен вид документи – codicili и
epistulae – и в случаите на оспорване civiliter или criminaliter на документа тежестта на
доказване е за този, който е представил пред съда документа. Прокрадва се обаче и
идеята, че доказването се извършва и от този, който оспорва документа, както е
обяснено по-ясно във версията на конституцията в Юстиниановия кодекс: CJ. 9.22.24
(Impp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Proculo PU) Praebemus licentiam, ut
civilitersive criminaliter, ut actor elegerit, super prolatis codicillis vel aliis
instrumentisrequiratur et incumbat probatio fidei instrumenti ei primitus, qui scripturam
obtulerit,deinde ei, qui stricta instantia falsum arguere paratus est. D. MEDIOLANIXK
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Що се отнася до exceptio non numeratae pecuniae (exceptio n.n.p.), това е институт, който въпреки реконструктивните усилия, направени от литературата напоследък, остава обгърнат от някои мистерии, свързани поспециално с неговия произход. Преобладаващото мнение в литература изглежда е, че първите приложения на exceptio n.n.p. трябва да се търсят в
процедурната среда на cognitio extra ordinem:4 тя е представлявала средство за защита на онзи, който е страна по дело въз основа на документ, удостоверяващ факта, че му е платена парична сума, която в действителност
никога не е била платена. В предходния период, що се отнася до функцията, той би използвал exceptio doli, което е съответното подходящо средство
във формуларния процес5.
(a. 389). Всъщност и двете страни в хода на процес за
фалшив документ могат да носят доказателствената тежест – в този смисъл са и разсъжденията на SCARLATAFAZIO, M. La successione codicillare. Milano, 1939, p. 10 ss.;
VOCI, P. Diritto ereditario romano. 2. ed. Vol. 1. Milano, 1967, p. 417, n. 71; TALAMANCA,
M. Documentazione e documento. – In: Enciclopedia del diritto, Vol. 13. Milano, 1964,
p. 557; ZILLETTI, U. Studi sulle prove nel diritto giustinianeo. –In: BIDR, Vol. 67, 1964,
p. 167 ss.; SILLI, P. CTh. 2,27,1. Il valore probatorio del chirografo nella riforma di Onorio. –
In: Studi Senesi, Vol. 96, 1984, p. 420, n. 40. За съотношението на текстовете в Теодосиевия и Юстиниановия кодекс вж. CHIAZZESE, L. Confronti testuali. – In: Annali del
Seminario Giuridico dell'Università di Palermo, Vol. 16, 1931, p. 231, n. 3; BONINI, R.
Ricerche di diritto giustinianeo. 2. ed. Milano, 1990, p. 112 s.; PIETRINI, S. Sul l'iniziativa
del processo criminale romano. Milano, 1996, p. 85, n. 115.
Екстраординарният произход на института се поддържа от ARCHI, G. G. Studi sulla
stipulatio. Vol. 1. La querella non numeratae pecuniae. Milano, 1938 (= Scritti di diritto
romano. Vol. 1. Milano, 1981, p. 521 ss.), който разкрива че текстовете, които се отнасят
до този институт или близки до него, като напр. querella non numeratae pecuniae,
contestatio и condictio scripturae, се прилагат предимно в източните провинции и следователно в условията на cognitio extra ordinem. Друг аргумент в подкрепа на екстраординарния произход на института е липсата на сведения у класическите юристи за
него. Тази хипотеза се поддържа и от AMELOTTI, M. La prescrizione delle azioni in diritto
romano. Milano, 1958, p. 133 ss., и от CIMMA, M. R. De non numerata pecunia. Milano,
1984, p. 5 ss., 223 ss., която дискутира с по-новата доктрина и приема, че екстраординарният процес дава по-голяма свобода и по-широки правомощия на съдията за използване на процесуални средства, които не биха се вместили във формуларната
процедура. Според TROFIMOFF, H. La cause dans l'exception non numeratae
pecuniae. – In: RIDA, Vol. 33, 1986, p. 209 ss (= La cause dans l'exception et la querella
non numeratae pecuniae. – In: ZSS, Vol. 103, 1986, p. 338 ss.), произходът на института
е още във формуларния процес като развитие на exceptio doli. Според SACCONI, G.
Ricerche sulla stipulatio. Napoli, 1989, p. 60, n. 99, произходът на exceptio non numeratae
pecuniae също е във формуларния процес във връзка с обикновените или стипулаторни cautiones. Според BUSCA, A. M. Ancora in tema di exceptio non numeratae
pecuniae. – In: SDHI, Vol. 51, 1985, p. 477 ss., възражението е с преторски произход.
Вж. LITEWSKI, W. Non numerata pecunia im Klassischen Römischen Recht. – In: SDHI,
Vol. 60, 1994, S. 405 ff., също счита, че то се е създало още по времето на формуларния процес.
Сведения за използването на exceptio doli в тази функция се съдържат в един текст на
Гай: ІGai. 4.116a. Veluti si stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi
causanumeraturus, nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certum est, dare
enimte oportet, cum ex stipulatu teneris: sed quia iniquum est te eo nomine condemnari,
FEBR.TIMASIO ETPROMOTO CONSS

4

5
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Първите приложения на exceptio non numeratae pecunia вероятно са
станали по отношение на искове, основани на документи, които не са стипулационни: когато ищецът е искал плащане на парите заради самото обстоятелство че притежава документа за даването им, и съпротивата на ответника, който оспорва това последното – тогава е било необходимо да се
разследва каузата на сделката.
В своя генезис институтът представлява своеобразна реакция на
римското право към различните схващания в източната практика по тези
въпроси. Едва по-късно прилагането му е разширено до искове, основани
на стипулационни документи, вследствие на разпространението на клаузата на стипулирането.6
Свързан с възможността за упражняване на такава мярка е документираният особен доказателствен режим, въз основа на който, след предявяването от ответника на това възражение (exceptio), ищецът само трябва
да докаже, че е осъществена numeratio на сумата, която се изисква.7 Ответникът може да се възползва от тази възможност в рамките на определен давностен срок: първоначално една година, при Диоклециан – пет години, а при Юстиниан, което е особено неблагоприятно за този институт –
две години8.

6

7

8

placetper exceptionem doli mali te defendi debere. Вж. за него BRUTTI, M. La problematica
del dolo processuale nell'esperienza romana. Vol. 2. Milano, 1973, p. 723, n. 154; CIMMA,
M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 1 ss.; SACCONI, G. Ricerche sullastipulatio, cit.,
p. 44 s.; TALAMANCA, M. Istituzioni di diritto romano. Milano, 1990, p. 567.
Вж. CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 43 ss., p. 224. Обратното, според
TALAMANCA, M. Istituzioni di diritto romano, cit., p. 567 ss., първоначалното използване
на това възражение е в стипулационните документи, а едва по-късно приложението
му се разширява и извън стипулациите. За връзката между exceptio non numeratae
pecuniae и стипулационните документи вж. SACCONI, G. Ricerche sulla stipulatio, cit.,
p. 51 ss., според когото произходът на възражението е свързан с обосноваването на
каузата на сделките.
Разместването на доказателствената тежест е въведено от една конституция на Каракала от 215 г. (CJ. 4.30.3). За този аспект на режима на exceptio non numeratae
pecuniae вж. PUGLIESE, G. L'onere della prova nel processo “per formulas”. – In: RIDA,
Vol. 3, 1956 (= in Scritti giuridici scelti. Vol. 1. Napoli, 1985, p. 179 ss.); LEVY, J. P.
Exceptio non numeratae pecuniae. La loi de 215: une révolution dans le droit de la
preuve? – In: Iura, Vol. 36, 1985; ID., Autour de la preuve dans le droits de l'antiquité.
Napoli, 1992, p. 241 ss.; TROFIMOFF, H. La cause dans l'exception …, cit., p. 219 ss.;
GIUFFRE, V. s.v. mutuo (storia). – In: Enciclopedia del diritto. Vol. 27. Milano, 1977, p. 438;
CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 113 ss., с препратки към по-новата литература.
За погасяването на exceptio вж. CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 101 ss.
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Консолидирането на института вероятно е било направено в следкласическа епоха, през което време възражението е било разширено и извън случаите на pecunia quasi credita.9
2. Нека сега да разгледаме онези текстове, отнасящи се до следкласическата епоха, в които, според мен, се очертава особената връзка между
оспорването на фалшив документ и l'exceptio non numeratae pecuniae.
Първият текст е представен от една дълга конституция на император
Хонорий, единствената в титула на CTh. 2.27. Si certum petatur de
chirographis. Издадена през 421 г. сл.Хр със значение на lex generalis10, тя
впоследствие не е била включена в Codex Iustinianus. Посветена е на доказателствената стойност на хирографите при заемите и е структурирана по
такъв начин, че може да бъде разделена на две части.
Първата11, която не ни интересува тук, урежда производството на
chirographa mutui в съда срещу наследниците на емитента, тъй като към
момента на съдебното искане той вече е починал. По отношение на този
случай се постановява, на първо място, че искът може да бъде упражняван
в рамките на строг петгодишен срок, ако сключването на заема е станало
между отсъстващи, или в рамките на две години, когато сключването му се
е осъществило между присъстващи. В случая от значение е задължението,
9

10
11

За характеристиката на института в следкласическия период вж. CIMMA, M. R. De non
numerata pecunia, cit., p. 127 ss. Както ще видим по-долу в изследването, институтът
добива негативна окраска като средство за блокиране на нормалното развитие на
процеса. Това отношение се запазва и в Юстиниановата епоха.
Cрв. MARTINDALE, J. The Prosopography of the Later Roman Empire, p. 822 ss.
CTh. 2.27.1.pr.1–2 (Impp. Honorius, Theodosius, et Costantius AAA.Palladio P.P.) Super
chirografis mortuorum hanc servari volumus perpetua observatione sententiam, ut, qoi inter
absentes intra hoc iuge quinquennium, inter praesentes vero biennium iudiciis
conpetentibus non publicaverit cautiones nec convenerit debitoris heredes, actione privetur.
1. Hic tamen si intra tempora constituta processerit, absque ullo sequestrationis obiectu
prius manum defuncti probare iubeatur: hoc enim toto iurecantatum est, ut scripturam
prolator adfirmet; quam tamen adstrui non solum manus conlatione conveniet quid enim
aliud falsarius agit, quam ut similitudinem veritatis imitetur? – sed aliis multiplicibus
documentis, ut probet magnae securitatis fuisse, quod siluit. Nam si publicam iudiciorum
aditionem amicitiarum forsitan inpedivit adfectio, privatam saltim conventionem testis
audivit, libertus aut servus agnovit, ad mone re etiam potuit sub mortis vicinitate
languentem. 2. Quod si se forsitan causetur absentem, maioribus adstrui potest conventio
longinqua documentis promissae solutionis epistulare rescriptum. Ac ne id ipsum, qui
cautionem fingit, imitetur, producat in medium portitores, qui alternae partis scripta
confirment, a quibus tamen verum vel sacramento dignitas vel suppliciis terror exploret:
quamvis ad illuminandam hereditarii fidem et causas oporteat fenoris adprobari, et pecuniae
baiulos hinc inde produci. His ac talibus si destituetur taciturnitas longinqua documentis, in
evidenti est veteratorum calumnias non Solum repetitione privandas, verum etiam severitate
cohibendas?
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наложено на prolator за документа manum defuncti probare, тоест предварително да докаже автентичността на използвания в съда писмен документ –
ако това не е възможно, процесът не може да продължи. За тази цел император Хонорий нарежда да се използва сравняване на писмени текстове
(manus conlatio), а също и на свидетелски показания, ако при сравняването
невинаги се постигат сигурни резултати. Липсата на доказателство за автентичност на документа води до невъзможност за продължаване на процеса, както и до някои санкции, които трябва да се прилагат към prolator –
санкции, чийто характер не е точно определен, но императорът отбелязва,
че те са строги.12

12

За разпоредбите в тази част на конституцията вж. ARCHI, G. G. Studi sulla stipulatio,
cit., p. 29 ss.; ID., Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da
Costantino a Giustiniano. – In: Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini.
Università̀ degli studi, Pavie. Milano, 1946 (= in Scritti di diritto romano. Vol. 3, cit., p. 1825,
p. 1840 ss.); ID., Civiliter vel criminaliter agere, cit., p. 1626, n. 69; TALAMANCA, M.
Documento e documentazione, cit., p. 557; SIMON, D. Untersuchungen, cit., S. 291; SILLI,
P. CTh. 2,27,1. Il valore probatorio del chirografo nella riforma di Onorio. – In: Studi Senesi,
Vol. 95, 1984, p. 400 ss.; SANTUCCI, CTh. 2,13,1: la legislazione di Onorio sui crediti fra il
421 d.C. e il 422 d.C. – In: SDHI, Vol. 57, 1991, p. 181 ss.; SILLI, P. Considerazioni
sull'epistola 7a (277) di S. Agostino, recentemente scoperta. – In: Atti dell'Accademia
Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in Onore di Felix B. J. Wubbe.
Napoli, 1997, p. 525 ss. Тази част на конституцията, според мен, се отнася до процедура на добросъвестност и превантивно материално установяване на автентичността на
документ, който се представя като доказателство. Не става въпрос, както поддържат
някои автори (напр. TALAMANCA, M. Documento e documentazione, cit., p. 557), че текстът установява общо изискване всеки документ да бъде проверяван за автентичност.
Напротив, въпреки използването на израза hoc enim toto iure cantatum est, ut
scripturam prolator adfirmet, изглежда че приложението на това правило е ограничено
за chirografa mutui, представени срещу наследниците на емитента на документа. Самият император Хонорий определя необходимостта от impositio fidei, като в началото
на текста твърди, че разпоредбите се отнасят super chirografis mortuorum, тоест във
връзка с хирографите – изцяло частни документи, издадени от лица, вече починали
към момента на процеса. Такъв прочит е засвидетелстван и у GOTHOFREDUS, J.
Codex Theodosianus. Vol. 1, cit., p. 247: “Secundo, ut creditor ex mortui chirographo
haeredes recte convenire possit, et antequam ullare haeredes praegraventur, prius manum
defuncti probare eum oportere definit addita ratione, ex decantata iuris regula; (hoc enim,
inquit, toto iure cantatum est) ut scripturam prolator affirmet, id est, ut qui chirographum
profert, vel ex eo agere intendit, id verum esse prius probare teneatur, et probationibus
confirmare”. Както е видно, тук се появява идеята, че тежестта на доказване на автентичността на документа е върху prolator. В края на своя коментар авторът допълва:
“Ex his interim quoque omnibus colligitur, chirographa, proprie ita dicta, privata prorsus
debitoris, vel alterius proipso scriptura, nullis ferme testibus adhibitis confecta (quo enim
alioquin tot his temporibus scrupolosae observationes ad illuminandam chirographi
veritatem?)”. Вероятно Готофред има предвид различните документи, изисквани от
императорската канцелария, като посочва недостатъците на тази документална форма. За значението на този пасаж от неговото съчинение вж. SILLI, P. CTh. 2,27,1, cit.,
p. 413 ss.
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Що се отнася до параграфите, които определено ни интересуват, те
разглеждат случая, в който документът, удостоверяващ заема, се представя в съда срещу самия емитент:
CTh. 2.27.1.3–6 (Imppp. Honorius, Theodosius et Constantius AAA.Palladio P.P.)
CTh. 2.27.1.3 [=brev.2.27.1.3] Sed si viventis ante hanc legem facta cautio proferatur, quam
suam neget ille, qui petitur, sequestret pecuniam litigaturus ex falso. cavendum est enim, ne
inficiandi fomitem ministremus obnoxiis. quod tamen tunc conveniet custodiri, si inter praesentes
utrosque viventes necdum viginti anni, inter absentes necdum triginta doceantur emensi.
alioquin, si chirographi fides sub silentio iudiciariae conventionis statutum tempus excesserit,
probari prius debitum conveniet, tunc reposci, sequestrationis necessitate summota.
CTh. 2.27.1.4 [=brev.2.27.1.4] Sin vero suam quidem manum fateatur obnoxius, sed nihil sibi
numeratum pro hac obligatione causetur, tunc chirographi discuti oportebit aetatem, ut, si iure
delata contestationibus tempora debitor taciturnus exegit, cavillationis istius perdat obstaculum.
CTh. 2.27.1.5 [=brev.2.27.1.5] De cetero vero sancimus, ut omnes deinceps cautiones intra
duodecennium vim contestationis accipiant, quam debitor facta novatione promittat.
CTh.2.27.1.6 [=brev.2.27.1.6] Sed si mediis temporibus peregrinetur obnoxius, quo novationi
longior obsit absentia, volumus, creditorem ante duodecennium praestitutum aditis iudiciis
edictum mereri auctoritatemque postibus debitoris affigere, domesticas etiam convenire
personas: nullus enim per tanta contestationum poterit documenta mentiri. quod ideo ante
duodecennium iubemus agitari, ut per intervalla temporis longioris inclamatus advertat, confutari
debere, si fides non agnoscitur petitorum, nec obesse iam post adscripta tempora creditori, si
post has contestationum voces longa debitoris absentia vel redhibitio proteletur, vel novatio iusta
ludatur. et quamvis nescire promulgata non liceat, per omnem hunc annum pendere iubemus
edictum. DAT. V. KAL. AUG. RAVENNA, EUSTATHIO ET AGRICOLA COSS. (421)

В третия параграф на конституцията Хонорий излага хипотезата, че
ще в съда по отношение на същия емитент ще бъде зачетен хирограф, издаден преди влизането в сила на закона, в рамките на двадесет или тридесет години от неговото издаване, в зависимост от това дали удостоверява
сделка между присъстващи или отсъстващи.13
Във връзка с този конкретен случай не се изисква никаква превантивна доказателствена дейност относно автентичността на представения в
съда chirographum, като се предполага че очевидно той е надежден. Обратното, конституцията предвижда, че може да се оспори документ от
страната, срещу която е предявен, която съвпада, в конкретния случай, с
емитента на този документ, и която не припознава собствения си почерк:
facta cautio proferatur, quam suam neget isol quipetitur, sequestret pecuniam
litigaturus ex false.

13

За значението на тези изрази вж. най- вече SILLI, P. Ibid.
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Въпросът е от голям интерес поради повече от една причина. На
първо място, с това изречение се подчертава фактът, че предполагаемият
длъжник, който не признава като собствено представеното срещу него писменото доказателство, за да оспори неговата истинност трябва да го приеме за фалшифицирано. В литературата се казва, че с израза litigaturus ex
falso Хонорий възнамерява да се позове както на наказателния, така и на
цивилния начин за обжалване на документа, макар че вторият би бил
предпочитан в практиката.14
Второ, според мен от разпоредбата възниква известна тревога във
връзка с евентуална злоупотреба с оспорването на документи. Всъщност с
конституцията се постановява че ответникът, за да оспори документа, първо трябва да постави под запор парична сума, равна на тази, поискана в
съда. Очевидно е, че налагането на запор има за цел да обезкуражи оспорвания с мними аргументи, които водят до аномалии по отношение на
нормалния процесуален ход.15
Продължавайки четенето на третия параграф, намираме още една
интересна разпоредба за целите на нашето обсъждане. Хонорий установява, че ако искът, основан на собственоръчно написан документ, е предявен
след крайния срок (което, напомням, е двадесет или тридесет години, в зависимост от това дали заемът е бил сключен inter praesentes или inter
absentes), prolator е длъжен да докаже дълга: alioquin, si chirografi fides sub
silentio iudiciariae conven-tionis statutum tempus excesserit, probari prius debiti
conveniet, tunc reposci, sequestrationis necessitate submota. Следователно на
онзи, който собственоръчно е написал документа, е вменено задължение

14

15

Вж. по въпроса SILLI, P. Op. cit., p. 435, според когото може законно да се приеме, че в
по-голямата част от случаите става въпрос за civiliter agere като по-лека форма на
търсене на отговорност при фалшиви документи, отколкото при criminaliter agere, където има по-строги санкции. Срв. SANTUCCI, G. CTh. 2,13,1, cit., p. 197, който отбелязва оспорването на автентичността като средство за забавяне на изпълнението и
злепоставяне на кредитора.
Вж. в този смисъл SANTUCCI, G. CTh. 2,13,1, cit., p. 195. По отношение на същността
на sequestratio, за която се споменава в конституцията на Хонорий, става въпрос за
секвестър, различен от този в класическата епоха. Това е една публична форма,
изисквана от съдебната власт, за предоставяне на обекта на спора. За този вид секвестър, отнесен към конституцията на Хонорий, вж. MUTHER, Th. Sequestration und Arrest im Römischen Recht. Leipzig, 1865, S. 260 ff.; TAUBENSCHLAG, R. Il sequestro nel
diritto dei papiri. – In: Iura, Vol. 2, 1951, p. 78, ID., Opera Minora. Vol. 2. Warszawa, 1959,
p. 533; BISCARDI, A. s.v. equestro (diritto romano). – In: NNDI, Vol. 17, Torino, 1970, p. 43
ss., както и SILLI, P. CTh. 2,27,1, cit., p. 434.
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да докаже (като изключим оспорване, идващо от противната страна) дълга
(debitum), като в този случай необходимостта от запор е премахната.16
Още по-интересни са разпоредбите, съдържащи се в четвъртия параграф на тази конституция, и според мен е уместно да се припомнят отново: sin vero suam quidem manum fateatur obnoxius, sed nihil sibinumeratum pro
hac obligatione causetur, tunc chirografi discuti oportebitaetatem, ut, si iure
delata contestationibus tempora debitor taciturnus exegit,cavillationis istius
perdat obstaculum.
В тази част от текста се приема, че длъжникът не предизвиква никакъв спор относно автентичността на използвания срещу него документ. Думите на имперската канцелария са многозначителни: изрично се казва, че
obnoxius разпознава suam manum. Това разбиране, доколкото схващам, му
отнема възможността да претендира фалшифициране (litigare ex falso), независимо дали по цивилен или по наказателен ред.
Фактът че този, срещу когото е предявен собственоръчно написания
документ, признава собствения си почерк, не му пречи обаче да използва
други възможни средства за оспорване – той може например да твърди, че
никога не е получавал изискваната от него сума.
В този случай изглежда необходимо да се върнем към датата на издаването на документа, за да проверим дали ответникът, след като е представил навреме contestatio17 действително може да предяви това възражение, което не е нищо друго освен exceptio non numeratae pecuniae. Всъщност в тези редове не се използва правнотехническата терминология на

16

17

Според мен исканото доказателство в случая е различно от това дали документът
произхожда от manum defuncti probare, което доказателство се противопоставя на
наследниците на емитента. В този случай е важна автентичността на хирографа за
кредита, който е написан от емитента, и според Хонорий става въпрос за почеркова
идентификация (manus conlatio). Невинаги обаче позоваването на почерков идентитет
може да гарантирано, особено като се имат предвид уменията на фалшификаторите.
В третия параграф на конституцията изглежда доказването има по-комплексен характер. Изразът debitum probari означава че кредиторът, предявил иска извън давностния
срок, трябва да докаже незабавно не само материалната автентичност на документа,
но и неговото съдържание – т.е., да се докаже ефективното даване на сумата, уговорена по заема. В духа на строгата тенденция, изразена в това законодателство, се
целѝ да се разколебае предявяването на actio ex scripto при такъв твърде дълъг период, в който кредиторът не е релевирал своите претенции.
За contestatio – институт, свързан с exceptio non numeratae pecuniae, вж. CIMMA, M. R.
De non numerata pecunia, cit., p. 133 ss., където тя се спира и на конституцията на Хонорий.
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института, но няма съмнение че конституцията се отнася именно за него18.
Ако от проучването на датата на издаване на ръкописа се установи, че не е
възможна contestatio, остава възможността за предявяване на това възражение.
Струва ми се обаче, че от контекста, в който е вмъкната разпоредбата, конкретното споменаване на exceptio non numeratae pecuniae се превръща в начин за оспорване на документа, паралелен на оспорването за
фалшив документ, като последното е специално изключено в случай, че
длъжникът е разпознал собствения си почерк (в текста: manus). Струва ми
се също, че в конституцията на Хонорий с това възражение се създава
средство за проверка на неистинността на документа на ниво съдържание,
като се има предвид материалната автентичност на chirographum.
Следователно документът, представен в съда срещу неговия емитент, изглежда подлежащ на атакуване от две гледни точки: за материална
автентичност чрез възможността да се спори ex false, предоставена на ответника, и за неговата достоверност по отношение на съдържанието, чрез
exceptio non numeratae pecuniae.
Освен това ми се струва, че двете форми на оспорване на документа
са обединени от негативната визия, която имперската канцелария изглежда
им придава. Оспорването на фалшифицирането (litigare ex false) се допуска
при условие, че длъжникът запорира, както е видно, парична сума, равна
на предмета на спора, а от друга страна твърдението му, че не е получил
исканата сума, се определя от Хонорий като obstaculum cavillationis, следователно в очевидно отрицателен смисъл.
Негативното мнение, че тези форми на спорове вървят заедно и са
често прилагани, е подчертано още в коментара на Готофред. Всъщност,

18

Cрв. SUMAN, A. De non numerata pecunia. Note critiche. – In: Atti del Reale istituto veneto
di scienze, lettere ed arti, Vol. 78, 1918-1919, p. 278; ARCHI, G. G. Studi sulla stipulatio,
cit., p. 521 ss. Авторът подчертава, че в текста не се говори експлицитно за exceptio
non numeratae pecuniae, а за contestatio и за нещо, което по своята същност наподобява възражението, обаче без то да се номинира съответно, както е направено в други предюстинианови текстове. Липсата на такова наименование поставя въпрос за
субстанциалното значение на възражението за неброени пари, макар че структурно и
функционално може да се приеме, че се има предвид именно този институт и той е
познат в тази епоха, дори и да не е твърде използван. Авторът споменава и негативното отношение към института в законодателството и подчертава разграничаването
на възражението от contestatio. Вж. в същия смисъл и SILLI, P. CTh. 2,27,1, cit., p. 436
ss.
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позовавайки се именно на тази част от конституцията, той заявява: “Qua
parte Honorius Imp. Itadistinguit: vel de chirographis ante hanc legem conscriptis
agitur, et tumrursum subdistinguit; vel enim qui velut дебитор ex eo convenitur,
chirographum suum esse negat vel pecuniam non numeratam excipit: quae
duoutique triconum suffugia sunt.“19. Така в мисълта на видния учен отричането на автентичността на документа и предявяването на exceptio non
numeratae pecuniae, представляват две “triconum suffugia”, два типични способа за хитреците в процеса.
Нека разгледаме и един текст, който никога не е предизвиквал особен интерес сред учените. Това е конституция, която е дошла при нас чрез
Василиките (Βασιλική)20, които съвременните издатели са поставили в
CJ. 4.21.16: De fide instrumentorum et amissione eorum et antapochis faciendis
et de his quae sine scriptura fieri possunt.
Да я видим в латинския превод от гръцки21:
CJ. 4.21.16: Si quis reus scripturam suam in cautione vel tabella aliave charta prolatam
abnegavit, si quidem, comparatione convictus est, id est alia ipsius scriptura prolata et
cum ea quae in cautione scripta est comparata, poenae nomine actori pro mendacio
suo XXIIII solidos solvat.
1. Si vero vel tabellio productus est, apud quem instrumentum confectum est, vel alii vel
alii qui verum id esse attestantur, tunc praeter XXIIII solidorum poenam nec
exceptionem non numeratae pecuniae opponere ei licebit dicendo, quod, et si
instrumentum verum sit, tamen quae in eo scripta sunt data non fuerint, sed omnimodo
condemnetur, licet re vera nihil numeratum sit.
2. Haec, si quis ex proprio contractu, si quis ex contractu convenitur. Sin autem tutor est
vel curator alicuius earum personarum, quae sub cura agunt, sive masculus sive mulier
quae secundum constitutiones liberorum suorum tutelam gerit, et propriam scripturam
prolatam in contractu eorum qui sub tutela vel cura sunt abnegavit, si quidem
comparatione sola mendacii convicti erunt, XXIIII solidos praestent: sin autem ex
productione tabellionis testiumve, exceptio non numeratae pecuniae iis qui sub tutela
vel cura sunt non auferatur (neque enim illi quicquam peccaverunt), verum ipsi tutores
vel curatores alteros XXIIII solidos poenae nomine actori solvant, ut qui sub tutela vel
cura sunt exceptionem non numeratae pecuniae salvam habeant. Neque enim iustum
est eos ex alienis peccatis damno affici.
3. His de reis dictis constitutio transit etiam ad actorum personas praecipiens, ut, si
actor suam scripturam diffiteatur quae charta adversus eam prolata (forte in apocha)
continetur, et ipse similiter, si sola comparatione convictus erit, XXIIII solidos praestet,
19
20
21

Cрв. GOTHOFREDUS, J. Codex Theodosianus, cit., p. 248.
B. 22.1.75.
Вж. изданието на Krueger.
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sin ex productione tabellionis testiumve, tunc omnimodo ea quae documento
continentur sibi imputet, licet re vera ei soluta non sint.
4. Haec si suo nomine agat. Sin autem tutor vel curator est, duplam XXIIII solidorum
poenam praestat, is vero qui sub tutela vel cura est non numeratae pecuniae
exceptionem documento opponere potest.

Преди да се коментирам съдържанието на конституцията, искам да
отбележа факта, че в литературата има много несигурност относно нейното
датиране: докато за някои текстът е приписван на Юстиниан22, според други той е от предходна епоха23.
За мен изглежда правдоподобно второто мнение. Всъщност, както
ще видим по-долу, в конституцията се очертава, подобно на вече разгледаната конституция на Хонорий, конкретна връзка между оспорването на
автентичността на документ и прилагането в процеса на exceptio non
numeratae pecuniae: това е институт, който несъмнено вече е добре установен в следкласическия период и следователно не може да се твърди, че
една анонимната конституция на Василиките представлява пример за такова законодателство. Освен това, за да бъдем по-точни, не изглежда и невероятно текстът да може да бъде приписан на император Лъв I, както е
предложено от някои – всъщност, в рамките на неговото законодателство24
има важна конституция по въпроса за civiliter agere de fide instrumenti25, доказваща интереса на неговата канцеларията към тези въпроси.
22

23

24
25

Конституцията се приписва на Юстиниан от SUMAN, A. De nonnumerata pecunia, cit.,
p. 293, n. 6, последван също от CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 208–209,
n. 104. Според TALAMANCA, M. Documento e documentazione, cit., p. 557, n. 79 е спорно е дали тя е на Юстин или на Юстиниан.
Според ARCHI, G. G. Civiliter vel criminaliter agere, cit., p. 1658, конституцията e на император Лъв І. Вж. в този смисъл и MANFREDINI, A. D. Documento di comparazione e
“comparatio litterarum”: C.4,21,20: “sive” o “sine”? – In: Iuris vincula. Studi in onore di Mario
Talamanca. Napoli, 2001, p. 131. Според AMELOTTI, M. Giustiniano e lacomparatio
litterarum. – In: Novella Constitutio. Studies in honour of Nicolaas van der Wal. – In:
Subseciva Groningana, Vol. 4, 1990 (= Scritti Giuridici, Torino, 1996, p. 216), конституцията е издадена преди 528 г.
Вж. SCARCELLA, A. S. La legislazione di Leone. Vol. 1. Milano, 1997.
Става въпрос за CJ. 2.4.42: Imperatores Leo, Anthemius. Si ex falsis instrumentis
transactiones vel pactiones initae fuerint, quamvis iusiurandum his interpositum sit, etiam
civiliter falso revelato eas retractari praecipimus: ita demum ut, si de plurimis causis vel
capitulis eaedem pactiones initae fuerint, illa tantummodo causa vel pars retractetur, quae
ex falso instrumento composita convicta fuerit, aliis capitulis firmis manentibus: nisi forte
etiam de eo, quod falsum dicitur, controversia orta decisa sopiatur. * leo et anthem. aa.
erythrio pp. * <A 472 D. K. IUL. CONSTANTINOPOLI MARCIANO CONS.>. В конституцията става
въпрос за transactiones или pactiones при установяване на факта, че са издадени въз
основа на фалшив документ, което е доказано civiliter. В заключителната част е посСтраница 264 от 574
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Смятам, че коментираната тук конституция се отнася именно до конкретните начини, по които се е стигнало до гражданското оспорване на
фалшиви документи: в нея подчертаваме различните случаи, които биха
могли да възникнат в практиката.
Така нека да видим какви са разпоредбите. Конституцията може да
бъде разделена на две части. Първата се отнася до случая, в който по
време на процеса ответникът (reus) оспорва автентичността на документа,
представен от ищеца, отричайки че написаното в cautione vel table aliave
charta му принадлежи. В този случай в текста са разгледани два факта:
всъщност те се третират по различен начин – хипотезата, при която reus е
призован в съда ex proprio contractu, и тази, в която той е в съда като tutor
vel curator на друг субект.
В първия случай се казва, че ако се оспорва автентичността на документа от страна на ответника, и ако писменото доказателство е доказано
чрез comparatio litterarum, reus е задължен да плати на ищеца сумата от
двадесет и четири златни монети като наказание за неоснователното оспорване. Ако, от друга страна, е доказано че ръкописът е достоверен чрез
свидетелските показания на tabellio, който го е изготвил, или от други свидетели, тогава ответникът не само е подложен на имуществена санкция, но
и е лишен от възможността да повдигне exceptio non numeratae pecuniae:
следователно той е длъжен да върне исканата сума, дори и в действителност да не я е получил (sed omnino condemnetur, licet re vera nihil numeratum
sit)26.
Във втората хипотеза – ако се установи, че автентичността на писменото доказателство е доказана с comparatio litterarum, ответникът, като
настойник или куратор, трябва да плати на ищеца санкция от двадесет и
четири златни монети; ако доказателството за автентичността бъде постигнато чрез показанията на tabellio или на други лица, санкцията се удвоява,
докато exceptio non numeratae pecuniae все още може да бъде предявена,

26

тановено правилото, че установяването на достоверността на документа може да бъде по цивилен път. Вж. за тази конституция GLUЕCK, F. Commentario alle Pandette.
Vol. 2. Milano, 1895, p. 938; BERTOLINI, C. Della transazione secondo il diritto romano.
Torino, 1900, p. 374 ss.; PETERLONGO, M. E. La transazione nel diritto romano. Milano,
1936, p. 272 ss.; ARCHI, G. G. Civiliter vel criminaliter agere, cit., p. 1654; SCARCELLA, A.
S. La legislazione di Leone I, cit., p. 205 ss.
По въпроса вж. най-вече CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 208, n. 104.
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тъй като собствениците всъщност са подложени на закрила или грижи от
лица, които очевидно не носят отговорност за действителното оспорване
на автентичността ([...] ut qui sub tutela vel cura sunt exceptionem non
numeratae pecuniae salvam habeant. Neque enim iustum est eos ex alienis
peccatis damno affici).
Във втората част на текста (включително третия и четвъртия параграф) се предполага, че ищецът е този, който оспорва автентичността на
документа, представен срещу него (вероятно apocha). Тук също се прави
разлика при ситуацията, при която ищецът действа от свое име, и тази, в
която действа като настойник или попечител, с разширяването на правилата, предвидени за ответника.
Както казах по-горе, въпреки че правнотехническият израз не се появява, в конституцията той описва какво се случва, когато документът се оспорва на гражданско ниво, с регулирането на различните случаи, които могат да възникнат на практика.
Изглежда особено очевидна връзката между този текст и конституцията на Хонорий, разгледана по-горе27, в който ще се припомни, че оспорването на автентичността на cautio от страна на ответника води до оспорване на фалшив документ, предшествано от запориране на сумата. Дори в
току-що разгледаната конституция, приписвана на Лъв I, оспорването на
документалната автентичност води до завеждане на гражданско дело за
фалшив документ.
Отбелязваме връзка между текстовете и по отношение на въпроса,
който ни интересува най-много – конкретната връзка, която изглежда се
очертава в тази конституция между оспорването на автентичността на документа и exceptio non numeratae pecuniae.28

27

28

Споделям становището на MANFREDINI, A. D. Documento di comparazione, cit., p. 132,
n. 6, за връзката между CTh. 2.27.1 и конституция на Юстиниан в NJ. 18.8, която ще
разгледаме по-нататък.
Друга позиция за сближаване на двете конституции е негативното отношение спрямо
процедурата на comparatio litterarum. Всъщност Хонорий препоръчва, дори ако се установи че документът е написан от наследодателя (manum defuncti probare), да се използват и свидетелски показания, тъй като писмените документи лесно се фалшифицират. В разгледаната конституция се отдава малко доверие на автентичността на
документа чрез comparatio litterarum в сравнение с удостоверяването ѝ от нотариус
или от други лица.
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Всъщност в двете части на CJ. 4.21.16 се оказва че документът, обсъждан от съда и посочен като cautio vel table aliave charta, може да бъде
атакуван от две различни гледни точки: едната за неговата материална автентичност и другата – за истинността на действителното му съдържание,
макар да разбираме, че конституцията възнамерява да регулира позадълбочено само първия аспект.
Всъщност в текста ясно се посочва, че ако една от двете процесуални страни (ответник или ищец, в зависимост от случаите, които току-що изтъкнах по-горе), scripturam suam [...] abnegavit, се открива процедура, в която се представят доказателства, свързани с обсъждания писмен документ.
Доказателствата се състоят от comparatio litterarum и от показанията на
tabellio, очевидно в случая, в който е имало негово участие при съставянето
на документа.29
В текста обаче се посочва, че ако оспорващият документа е претърпял неуспех на базата на сравнение на ръкописи, той трябва да плати на
ищеца двадесет и четири златни монети като наказание. Очевидно заплахата от тази санкция трябва да има значение на възпиращ фактор, целящ да предотврати безпричинни атаки срещу документа, които могат да
нарушат нормалното развитие на процеса.
Към същия възпиращ фактор е насочена и допълнителната санкция,
спомената в текста – казва се, че ако верността на ръкописа е доказана
чрез показанията на tabellio30, наказанието от двадесет и четири златни
монети се добавя към невъзможността да се повдигне exceptio non
numerataе pecuniae.
От тази част на текста извличаме на първо място извода, че това изключение представлява, както вече е постановено в CTh. 2.27.1, инстру-

29

30

От тази гледна точка има разлика в CTh. 2.27.1, в която става въпрос за chirographa
mutui, от документите, които нямат никаква форма на ниво редакция на съдържанието. Вж. коментара на GOTHOFREDUS, J. Codex Theodosianus, cit., p. 247, който припомня, че в конституцията на Хонорий става въпрос за частноправни документи.
За свидетелстването на нотариуса (tabellio) в тази конституция вж. FRAGISTAS, C. La
témoignage dans le procès civil en droit byzantin. – In: Recueils Jean Bodin, Vol. 16. La
Preuve. Bruxelles, 1964, p. 616. Авторът подчертава, че в текста се съдържа изключение от принципа, че никога не е достатъчно свидетелстването само на едно лице. Вж.
по този текст SIMON, D. Untersuchungen, cit., S. 303 ff.
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мент за атакуване на документа31: тази по-нататъшна форма на оспорване
е различна от гражданското оспорване на фалшив документ, което започва,
както видяхме, с manum suam negare. Докато при последното, както вече е
известно, искаме да проверим автентичността на материално ниво на
представения в съда ръкопис (в случая фактът, че той е бил написан от
самия ответник), с exceptio non numeratae pecuniae ще се възрази че това,
което е записано в документа, не съответства на истината, тоест, че даването взаем на сумата, чието връщане се иска, никога не е било осъществено. Следователно, противно на твърдяното от някои автори, двете форми
на оспорване, въпреки че имат за цел да обезсилят доказателствената
стойност на този вид документи, се поддържат на две отделни нива.
Сomparatio litterarum и показанията на tabellio, за които говори текстът, се
отнасят само до гражданското оспорване на фалшив документ, тъй като в
такъв случай е изключена възможността за exceptio non numeratae
pecuniae.32
Преди да пристъпя към тълкуването на другия източник, който ни интересува, възнамерявам да подчертая още едно обстоятелство.
Казах по-горе33, че по въпроса за гражданското и наказателното оспорване на фалшив документ има важно правило за тежестта на доказване: според конституцията на император Теодосий от 389 г., независимо от
това дали ще се действа civiliter или criminaliter, двете процесуални страни
31

32

33

Вж. в този смисъл CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 181, която поддържа,
че в Юстиниановия период се променя функцията на този институт: ако в началото
той е създаден за да се установи каузата на сделката, впоследствие се използва само
срещу доказателствената стойност на документа за сделката.
Не мога да се съглася по този въпрос с ARCHI, G. G. Civiliter vel criminaliter agere, cit.,
p. 1658, който сякаш придава друга функция на comparatio litterarum и за свидетелските показания, за които се говори в тази анонимна конституция. Според него писмените
документи имат за цел да установят автентичността на cautio и при неоснователно
оспорване се присъжда глоба от 24 солди. В § 1 обаче присъствието на нотариуса и
на свидетелите доказва не толкова хирографа, а ефективното даване на сумата взаем (numeratio). И ако това е така, не може да се разбере защо освен паричното наказание се добавя и невъзможността да се предяви exceptio non numeratae pecuniae.
Струва ми се обаче, че в този контекст има само функционално оспорване на автентичността на документа, а не действителната numeratio. Недопускането да се предяви
exceptio non numeratae pecuniae също има санкционен характер защото страната, която неоснователно е претендирала фалшификат на документа, повече не може да иска
оспорване и на съдържанието му. Вж. по въпроса MANFREDINI, A. D. Documento di
comparazione, cit., p. 133, n. 7, който твърди че независимо дали ищецът или ответникът могат да предявят такова възражение, винаги е налице санкционен характер на
разпоредбата.
Вж. първия параграф.
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са длъжни да представят доказателства. Следователно всеки, който е
представил документа, за който се подозира, че е подправен, трябва да
докаже неговата истинност (veritas), докато онзи, който го оспорва, трябва
да докаже, че той е фалшив.34
Струва ми се обаче, че в току-що разгледаната конституция е трудно
да се открои прилагането на този принцип. Напротив, изглежда че тежестта
на доказване се поставя единствено в ръцете на този, който се позовава на
документа (ищец или ответник), който, както видяхме, може да докаже автентичността на документа чрез comparatio litterarum и на свидетелски показания, с различни последици за този, който отрича истинността на писмения документ35.
4. Нека сега да разгледаме друг текст, този път от епохата на Юстиниан, който можем да се свърже с тези, които сме изучавали досега. Това е
Новела 18 от 538 г., в която се откриват допирни точки и теми от предишните епохи.36 Ние се интересуваме от осмата глава, която цитирам по-долу37:
Nov. 18.8 Malitiae vero studium quod a quibusdam exercetur necessitatem nobis
imposuit antiquae legis a plebe latae comprobandae,quam scripsit per unum ex tribunis
suis, Aquiliae nomine ab illo praeditam, per quam ex infitiatione dupli exactioni subiecit
eos qui malitiose agere et infitiari conarentur quandoquidem etiam aliae quaedam
actiones ad eundem ordinem directae sunt. Atqui paulatim quae videbatur humanitas
improbiorum hominum malitiam clam enutriit. Propterea etiam nobis necessarium visum
est indecoras et parum honestas infitiationes poena modo dicta coercere. Etenim si
cuius scriptura proferatur, ille vero eam infitietur, etiamsi litteras ipsius contineat, ita ut
actor ad eam probandam negotia subire cogatur, sive litteras quidem agnoscat, neget
vero debitum sibi solutum esse, atque id ipsum actor legitimis modis probet: sancimus,
ut utroque casu damnatio adversus eum in duplum fiat; non quia acerbioribus legibus
delectemur, sed quia hoc modo litium numerum minuemus: ut metu ponae citius illi
34

35

36

37

Конституцията от CTh. 4.4.2 = CJ. 9.22.24, която цитирах в бел. 3, разширява цивилния
процес (civiliter agere) с правило от наказателния процес (criminaliter agere) в конституция на Константин от 320 г. (CTh. 9.19.2), повторена и в последващото законодателство – CTh. 11.39.4 на Констанций, в CTh. 11.39.6 на Валентиниан и в CTh. 11.39.7 на
Грациан.
Обратното – в разгледаната по-горе конституция на Хонорий според мен няма никакви указания за тежестта на доказването в процеса за фалшифициране на документи.
Както отбелязах, императорът се ограничава да постанови, че ако някой претендира
фалшифициране, трябва само да депозира като секвестър цена, равна на претендираната в процеса.
C Новела 18 Юстиниан регулира различни въпроси от частното право По-общо по
тези въпроси вж. LANATA, G. Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee. Napoli,
1984, p. 33 ss.
Вж. латинския превод в изданието на Rudolfus Schoell и Guilelmus Kroll на
https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/Novellae.htm
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dicant, quae confiteri decet. Intalibus igitur rebus omnino damnationes hoc modo peragi
volumus:atque si iudex adversus haec quid fecerit, sciat se violata lege ipsum poenis
inde statutis obnoxium fore. Haec vero dicimus, nisi actor probationibus renuntians
iureiurando rei infitiationem qua is usque eo usus erat decidi voluerit. Nam si tale quid
fecerit, siquidem statim ab initio post infitiationem iusiurandum detulerit, et ille statim id
quod in infitiationem adductum erat confessus sit, quod attinet ad duplum expers
periculi erit. Si vero lite longius prolata demum actorius iurandum detulerit, ille vero sic
quoque confiteatur id quod defertur, dupli quidem poena eum eximimus, omnes autem
sumptus usque eo probationum causa factos ab actore iureiurando eius definiendos
eum, qui initio quidem infitiatus, deinde vero confessus est, solvere iubemus. Quodsi
quis numerationem pecuniae sibi factam esse infitiatus, postea solutiones a se factas
alleget, ne tali homini quicquam prosint ea, quae revera soluta sunt, sancimus, sed
integrum debitum ab eo exigi iubemus atque hanc eum solam subire infitiationis
poenam (id quod etiam unus ex imperatoribus, qui ante nos fuerunt, constituit); ut ne in
hac quidem re iudex ullus flectatur, sed legis subtilitatem servet. Quod si etiam reus
litteras actoris proferat, isque eas infitietur,ille vero easdem probet, non illud solum, de
quo in infitiatione agebatur, computet, sed etiam alterum tantum adiciat. Ceterum ibi
quoque de iureiurando praestando ratio pariter etiam in actore instituatur.

По мое мнение, в този текст на Юстиниан някои случаи, уредени в
следкласическите конституции, вече са достигнали по-зряла уредба38. На
първо място, Юстиниан припомня, въвеждайки своите собствени разпореждания, че това законодателство, в чийто обхватът е включена също Lex
Aquilia, има за цел да накаже онези, които замислят подвеждащи действия
или като бъдат призовани в съда, повдигат неоснователно искове за фалшифициране, чрез определяне на строго наказание, което да им бъде наложено.39
Предвид новите разпоредби, въведени от Юстиниан, той се намесва
строго срещу този, който, било то ответник или ищец, възпрепятства редовното развитие на процеса, отрича автентичността на писмения документ или твърди, че той никога не е получавал паричната сума, която се
иска в съда.
38

39

За съотношението на юстиниановия текст с CTh. 2.27.1 и CJ. 4.21.16 вж. MANFREDINI,
A. D. Documento di comparazione, cit., p. 132, n. 6.
Според CUJACIUS, J. Novellarum Expositio. – In: Id., Opera ad parisiensem Fabrotianam.
Vol. 10. Prati, 1840, p. 622, Юстиниан в тази част на Новела 18 въвежда нова уредба
спрямо традиционната, като постановява двойната санкция: “Quinta pars est de
inficiatorum et abjuratorum poena. Multae simplariaeactiones duplantur inficiatione, ut legis
Aquiliae, et ex testamento legatorum nominequae per damnationem relicta sunt, et hodie
piorum legatorum nomine, et actio exempto de modo agri et judicati et interdum depositi, et
actio ex contractu habito cumargentariis sine scriptura, edicto septimo. His adjungit hac
Nov. Justinianus actio-nem, Si certum petatur de syngraphis. Nam si debitor neget se
scripsisse vel siopponat exceptionem non numeratae pecuniae, et probetur judici scripsisse
velaccepisse damnatur in duplum.”
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Смисълът (ratio) на разпоредбата се съдържа в необходимостта от
намаляване на безпричинните спорове: [...] si cuius scriptura proferatur, ille
vero eam infitietur, etiamsi litteras ipsius contineat, ita ut actor ad eam
probandam negotia subire cogatur, sive litteras quidem agnoscat, neget vero
debitum sibi solutum esse, atque id ipsum actor legitimis modis probet:
sancimus, ut utroque casu damnatio adversus eum in duplum fiat; non quia
acerbioribus legibus delectemur, sed quia hoc modo litium numerum minuemus:
ut metu poenae citius illi dicant, quod confiteri decet.
От тази част на конституцията извличаме много информация: първо,
отново оспорването на автентичността на написаното и предявяването на
exceptio non numeratae pecuniae се явяват като две средства, които от различни гледни точки имат функцията да атакуват доказателствената стойност на документа, представен в съда.
Второ, може би по-ясно от това, което беше посочено в конституцията на Хонорий и в тази на Лъв І, разгледани по-горе, тези средства са обект
на негативно отношение на императора40: те се определят като подвеждащи оспорвания и намерението е с тази глава от Новелата да бъдат ограничени.
Ако автентичността на документа е оспорвана или ако е предявено
exceptio non numeratae pecuniae и това е неоснователно, Юстиниан предписва оспорващият да бъде подложен на двойно наказание за infitiatio. От
думите на императора разбираме че, поне що се отнася до отричането на
документалната автентичност, прилагането на тази санкция е подчинено
именно на недобросъвестността на онези, които оспорват написаното: казва се, че двойната санкция се налага si cuius scriptura proferatur, ille vero
eam infitietur, etiamsi litteras ipsius contineat. Следователно тя се прилага
към онези, които отричат собствения си почерк, с пълното съзнание, че той
е техен.
Тези разпоредби се прилагат, по думите на Юстиниан, не само в
случай че оспорованията са направени от ответника срещу документ, пред-

40

Cрв. CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit., p. 208, n. 104, според която в текста
ясно е изразено отрицателното отношение на Юстиниан към exceptio non numeratae
pecuniae.
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ставен от ищеца, но и в обратната ситуация, т.е. когато оспорването е от
ищеца срещу документи, които са представени в съда от ответника.41
Има друг аспект в текста, който считам за важен за целите на това
обсъждане. Твърди се, че когато ответникът отрича автентичността на
писмения документ, или твърди че посочената в него парична сума никога
не му е дадена, ищецът е длъжен да докаже, че писменият документ е достоверен, или че съдържанието е действително legitimis modis. Въпреки това
виждаме в тези думи позоваването на comparatio litterarum и на доказателства, които вече сме срещали в предишните текстове.42 Но най-важният
аспект, който се открива в текста, със сигурност е свързан с доказателствената тежест, която изглежда е поставена тук изцяло върху ищеца: няма никаква следа от предварително разследване, което трябва се проведе от
ответника. Само в случай че ищецът се откаже от доказателствата, той
може да накара ответника да положи клетва и следователно да признае
това, което е отричал до този момент, като така избягва опасността да му
бъде наложено двойно наказание.43
Така както се вижда от текста на CJ. 4.21.16, също и в Новела 18.8,
доказателствената тежест е върху този, който е изготвили документа – както в случая, в който е отречена материалната автентичност на написаното,
така и в случая, когато е бил повдигната exceptio non numeratae pecuniae. И
ако във втората хипотеза несъмнено става дума за прилагането на обичайното правило по отношение на тежестта на доказване, в първата хипотеза
е налице изключение от принципа, за който говорих по-горе, следователно,

41

42

43

Схема, въведена в конституцията, приписвана на Лъв І. Това показва връзката между
двата текста, но, освен нея, и стремежа на законодателя да уреди всички възможни
случаи в практиката.
Обратното у MANFREDINI, A. D. Documento di comparazione, cit., p. 4, n. 6, който твърди, че при отричане от страна на ответника изглежда не се извършва comparatio
litterarum.
За признаването, което се споменава в тази част на Новелата, вж. SCAPINI, N. La
confessione nel diritto romano. Vol. 2. Diritto giustinianeo. Milano, 1983, p. 49 ss. Текстът е
разглеждан във връзка с факта, че в Юстиниановото право confessio не слага край на
процеса, а е поставена наред с другите доказателства на преценката на съдията, който трябва произнесе съответно решение. Това следва и от Новела 18.8, която разглежда обаче признание, направено след решителна клетва и осъждането е в зависимост от съдебните разноски, направени от ищеца.
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в случай на оспорване на фалшив документ по цивилен или наказателен
ред и двете страни трябва да представят съответните доказателства44.

След това тълкуване на текстовете от императорските конституции
по темата можем да направим и някои обобщения.
44

В един по-късен текст от Юстиниановата епоха се разкрива връзката между претендирана фалшификация и exceptio non numeratae pecuniae. Става въпрос за Едикт VІІ
от 542 г. относно договорите с банкерите, в който се съдържа широко изложение на
comparatio litterarum, където се наблюдава еволюция на уредбата относно този тип
доказване. За банкерските договори вж. DÍAZ BAUTISTA, A. Estudios sobre la banca bizantina. Negocios bancarios en la legislación de Justiniano. Murcia, 1987, p. 27 ss.;
LUCHETTI, G. Banche, banchieri, e contratti bancari nella legislazione giustinianea. – In:
BIDR, Vol. 94-95, 1991-1992, p. 449 ss.; NARDI, P. Studi sul banchiere nel pensiero dei
glossatori. Milano, 1979. Нас ни интересува предимно втората глава на Едикта: Ed. 7.2.
“Alterum ad nos ab eodem argentariorum corpore relatum est caput, ne compellantur
prolatis a se contractuum confessionibus aut tabulis aut ratiociniis illorum manu conscriptis,
deinde in dubium vocatis, per publicorum instrumentorum collationem fidem imponere,
propterea quod ipsorum collegium multis et praecipue vero nobilibus hominibus credat, qui
contractus suos publicari, aut statum rerum suarum manifestum fieri non sustineant,
malintque ut consentaneum est, extraneis maiores quam minores videri, sed ut chirographa,
ut dictum est, sibi tradita eandem quam publica instrumentavim obtinenat. 1. El in hoc igitur
mediam nos quandam viam ingressi, qua et argentarios adversus eos, qui de talibus
capitulis litem movebunt, et rursus hos adversus illos uti adversus hos uti volumus,
sancimus, si istiusmodi autographae contrahentium litterae proferantur, quas aut ipse, cuius
esse dicuntur, aut ipsius heredes successoresve non possunt iureiurando dato negare ab
illo, cuius prae se nomen ferunt, scriptas esse, non numeratae pecuniae exceptionem non
opponentes, sed insuper etiam argentarius publico instrumento scripta confirmare possit,
aut ipse quidem id negligat, adversarius vero ex alterius publici scripti comparatione
fraudem redarguere nequeat, tunc ex certis et indubitatis et testium subscriptione
confirmatis autographis documentis ad ea, quae ab argentariis aut contro eos proferuntur
contrahentium chirographa, comparatio fiat et firma haec sint nec minorem quam publìca
instrumenta vim habeant, cum non securitas iis desit, sed sola forma. Nec ullum
supplicantibus praeiudicium inde fiat, quod non insunt hypothecae aut heredum
successorumve nomen in scriptis a contrahentibus cum ipsis compositis.” Както посочих
по-горе, разпоредбите на Юстиниан са в отговор на жалба на банкери от Константинопол, които се натъкват на големи затруднения при доказване автентичността на документи, издадени от клиентите им, които впоследствие ги оспорват като фалшиви.
Банкерите не могат да приложат сравняването на почерка (comparatio litterarum) на
основата на други документи в публични фондове (instrumenta publice confecta), както
изисква Юстиниан в CJ. 4.21.20, където определя какви документи се сравняват. Клиентите им претендират, че договорите са редактирани във форма на частен хирограф, без присъствие на нотариус и свидетели. Банкерите искат да не се прави сравняване на почерците в тези случаи. Императорът урежда само случаите на оспорване
между банкерите и клиентите им, като постановява, че клиентите могат или да се закълнат пред съда, че документът е фалшив, или да предявят exceptio non numeratae
pecuniae. Срв. AMELOTTI, M. Giustiniano e la comparatio litterarum, cit., p. 21 ss. Остава
се с впечатлението, че с exceptio non numeratae pecuniae всъщност се оспорва доказателствената стойност на документа от ответника. За тази глава на Едикт VІІ вж.
WAL, Nicolaas van der. Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu
des Novelles de Justinien, Groningen ; Amsterdam, 1964, p. 138, nota 5; CIMMA, M. R. De
non numerata pecunia, cit., p. 215, n. 21; MANFREDINI, A. D. Justinien et l'analyse graphologique: varia rerum natura. – In: Annali dell'Università di Ferrara, Sez. V, Scienze
Giuridiche, Vol. 13, 1999, p. 279 ss.
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На първо място, връзката между гражданското оспорване на фалшив
документ и exceptio non numeratae pecuniae е очевидна. В източниците, които разгледахме, се открояват два различни начина за оспорване на документ: един на материално ниво, а друг – на нивото на съдържанието, тоест
по отношение на това, което е записано в документа. В този смисъл вярвам, че изследваните текстове потвърждават тенденцията, вече подчертана в литературата – в следкласическата епоха exceptio non numeratae
pecuniae да се трансформира от инструмент, насочен към определяне на
каузата в договорите в средство, което да обезсили доказателствената
стойност на документ.45
Вторият аспект, който според мен е очевиден в разглежданите текстове, е отрицателното отношение към тези средства при оспорването на
документи и съображенията, които карат имперската канцелария да се опита да предотврати злоупотребата с тях с различни правни решения.
Така според конституцията на Хонорий litigare ex falso46 и предявяването на exceptio non numeratae pecuniae води до изкривяване на нормалното развитие на процеса. По тази причина императорът налага на онзи, който претендира че е налице фалшив документ, да запорира парична сума,
равна на тази, за която се води делото, и определя ясно exceptio non
numeratae pecuniae като cavillatio.47
По различен начин в конституцията, включена във Василиките, която, както видяхме, някои приписват на Лъв І, императорската канцелария
отдава преимущество, така да се каже, на санкционирането – имуществена
санкция се налага на страната (ищец или ответник), която отрича автентичността на документа, който е convictus в хода на разследването, с различна

45

46

47

Тази тенденция е ясно подчертана от CIMMA, M. R. De non numerata pecunia, cit.,
p. 181 ss. Според нея новата функция на exceptio non numeratae pecuniae е особено
ясно видна в Юстиниановата епоха, като съответно се разширява нейното прилагане
и по отношение на разписките от длъжниците. Тя твърди че става въпрос не само за
самата същност на дълга, но и за извършеното плащане и съдията трябва цялостно
да оцени доказателствената стойност на представения от ответника документ.
Изразът, с който Хонорий посочва възможността да оспори документа criminaliter или
civiliter, е коментиран от авторите, цитирани в бел. 14.
CTh. 2.27.1.3.
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тежест в зависимост от доказателствата, представени относно fides на документа48.
И накрая, по един още по-различен и, може би, по-ефективен начин,
с Новела 18, която изследвахме на последно място по-горе, Юстиниан се
включва изцяло в тази тенденция, довеждайки до зрялост институтите от
предходното законодателство. Той ясно определя, че отричането на автентичността на документа и exceptio non numeratae pecuniae са подвеждащи и
блокиращи средства в процеса, и тяхното прилагане трябва да бъде осуетено.
Според мен тези данни са много значими, особено що се отнася до
гражданското обжалване на фалшив документ и възстановяването на историята му. Всъщност, въпреки че тук не е възможно да направя детайлно
изследване на неговия произход и свързаните с него правила, ми се струва, че от досега видените източници се наблюдава известно развитие по
отношение на институция, която се ражда като валидна и необходима алтернатива на criminaliter agеre, която се характеризира с определена
lenitas49.
Вероятно именно тази структурна „лекота“ води на практика до злоупотреби, превръщайки гражданското оспорване от ефективен инструмент
срещу фалшив документ в омразно средство, използвано за блокиране на
нормалното развитие на процеса. Това би оправдало строгите мерки, които
се откриват в следкласическото законодателство.
Трябва да се подчертае и развитието относно тежестта на доказването. От текстовете, които разгледахме, изглежда, че както когато е била
предявена exceptio non numeratae pecuniae, така и когато е оспорена автентичността (fides) на документ, тежестта на доказване е изцяло върху тези,

48
49

CJ. 4.21.16.
Характеристиките за бързина и опростеност на гражданското оспорване на фалшив
документ в сравнение с наказателното се изтъкват в следкласическото законодателство. Това е видно в рескрипт на Александър Север, включен в CJ. 9.22.5, и на Карин и
Нумериан в CJ. 9.22.9. Относно тези характеристики на civiliter agree вж. разсъжденията на ARCHI, G. G. Civiliter vel criminaliter agere, cit., passim; SIMON, D. Untersuchungen, cit., S. 303 ff. По отношение на юстиниановите източници вж. BONINI, R. Ricerche
di diritto giustinianeo. Vol. 2. Milano, 1990.
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които са представили документа в съда. Вече отбелязах, че това е в съответствие със законодателството относно exceptio nonnumeratae pecuniae,
за което, както е известно, се предвижда разместване на доказателствената тежест.
Обратното – фактът, че само prolator, който представя документа,
носи доказателствената тежест, ако той е оспорен като фалшив, контрастира с правилото, напълно прието в посткласическото и Юстиниановото
законодателство, според което доказателствената тежест се носи както от
онзи, който е оспорил, така и от онзи, който е създал документа.
Може би няма да е рисковано да се изтъкне идеята, че особената
документална типология на хирографите, доказващи предоставянето на
certa pecunia, с която се занимават всички текстове, които разгледахме,
може да представлява самостоятелен обект на изследване. Тези документи могат да бъдат атакувани както по отношение на материалната им автентичност, така и по отношение на съдържанието им. Но и в двата случая
тежестта на доказване пада изключително върху създателя на документа.
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ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ ЧРЕЗ ЛИЗИНГ
В РИМСКИТЕ ПРАВНИ ИЗТОЧНИЦИ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Мария дел Кармен Ласаро Гийамон
Университет Хауме І – Кастейон де ла Плана, Испания
Резюме: В статията са анализирани римските правни източници, в които по
принцип можем да установим определени паралели и прилики и следователно примери на договора за лизинг за финансиране в търговската област, който от средата на миналия век придобива значение и все пошироко се прилага. По-специално се фокусирам върху така наречения оперативен лизинг, като се има предвид, че в разглежданите римски текстове
обектът на лизинг е продуктивен актив – гладиатори, коне, имоти и пр. При
търсенето на паралел между правната сделка според римските източници
и действащия лизингов договор можем да изследваме редица практически
проблеми и начините за тяхното разрешаване от римските и съвременните
юристи.
Ключови думи: leasing; locatio conductio; продажба; римско право.



Тази статия е написана по време на престой за научно изследване в Leopold Wenger
Institut für Rechtsgeschichte de la Ludwig-Maximilians-Universität в Мюнхен, финансиран
със стипендия от Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), и е публикувана в
Revue internationale des droits de l'antiquité (RIDA), Vol. 48, 2001, p. 185–212. Достъпна
е на http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2001/Lazaro%20Guillamon.pdfл Предоставена е
за превод и публикуване на български език в списанието с изричното съгласие на авторката.
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LEASING TRADES IN ROMAN LEGAL SOURCES
(BULGARIAN LANGUAGE)

Prof. María del Carmen Lázaro Guillamon, PhD
University Jaume I in Castellоn de la Plana, Spain
Abstract: The article analyzes Roman legal sources in which we can, in principle, establish certain parallels and similarities, and therefore examples of a leasing contract for commercial finance, which has been gaining importance since
the middle of the last century. In particular, we focus on the so-called operational
leasing, given that in the Roman texts at issue the object of leasing is a productive asset – gladiators, horses, real estate, etc. When seeking a parallelism between the legal transaction according to Roman sources and the leasing contract
in force, we can present a number of practical problems and the ways to resolve
them by Roman and contemporary lawyers.
Keywords: leasing; locatio conductio; trading; Roman Law.
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I.

В този труд ще анализирам римските източници, в които най-общо
можем да открием някои паралели, сходства и, следователно, примери ante litteram за leasing – договор за финансиране в търговската сфера, който
от средата на миналия век придобива все по-голямо значение. Според Vi1

cent Chuliá , лизингът (leasing) е договор, по силата на който едно лизингово дружество цедира на финансираното предприятие ползването на трайно
движимо или недвижимо имущество за определен неотменим срок срещу
заплащане на периодични вноски, чийто размер включва частичната амортизация на вещта, с опция за закупуване по предварително определена
остатъчна цена в края на този период.
2

По думите на Trabucchi , това е нова категория размяна в зависимост
от износването или от ползването на вещта – предмет на лизинг; нещо повече – правното отношение между субектите и вещта може да има двойствен характер. От една страна може да говорим за финансов лизинг, при
който основната цел на ползвателя е да придобие инструментални средства срещу заплащане на периодични вноски за това финансиране, а от друга
страна имаме така наречения оперативен лизинг – подобен договор в рамките на този институт, при който преобладава интересът на производителя
на стоките да ги разпространява сред потребителите за определено време,
в което се изплаща технологичната или промишлената им стойност, срещу
заплащане на периодични вноски, като при изтичане на договора потребителят има три възможности – да върне вещта, да я купи или да поднови
договора.
От тези две договорни категории ще разгледаме по-обстойно втората – т.нар. оперативен лизинг, тъй като в римските текстове, които ще разгледаме, предмет на договора е определено средство за производство
(гладиатори, ездитни животни, земеделски имот). Ще потърсим паралела

1

2

VICENT CHULIÁ, F. Compendio crítico de derecho mercantil. Tomo II. Contratos. Titulos
valores. Derecho concursal. Barcelona, 1990, p. 272.
TRABUCCHI, A. Istituzioni di diritto civile. Padova, 1991, p. 710.
Страница 279 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

между правната сделка в римските източници и съвременния лизингов до3

говор, като „съживим“ – както съветва Guarino , практическия проблем в
римския му вариант и определим основанията за решаването му по този
начин в съдебната практика.
Една от причините, на които се позовава съвременната доктрина, за
да обясни значението и количественото нарастване на лизинга, са специфичните предимства, които предлага тази финансова техника спрямо традиционните системи за финансиране, тъй като представлява алтернативна
формула, позволяваща по-добра адаптация към конкретните потребности
на бизнеса. Предимството на оперативния лизинг е възможността да се
спестят на потребителя на вещта свързаните със собствеността и бързото
износване на някои стоки, като му се гарантират някои странични услуги
4

като например поддръжка . Най-вероятно в римския търговски оборот договарящите се страни са били принудени да прибягват към договорни фигури и формати, чийто правен режим не отговаря на познатата типична
структура. Ако ги анализираме ще можем да видим причините, поради които договарящите се страни са прибягвали до търговски форми, които не
съответстват напълно на схемата на locatio↔conductio или emptio↔venditio,
като имаме предвид споразуменията и допълнителните условия, които сякаш a priori облагодетелстват изменянето на типичната структура на тези
договори и дори смесването на двете форми. В този смисъл, дори в съвременната доктрина, някои автори разглеждат лизинга като по-близък до
схемите за наемане, докато други смятат че е по-близък до покупкопродажбата, като и в двата случая са налице допълнителни разпоредби
5

или споразумения . И накрая, може би ще успеем да конкретизираме подобре причините за тази привидна атипичност, ако обърнем внимание на
процесуалните средства за разрешаване на конфликтите, описани в източниците, тъй като римските юристи, водени от стремежа си към практичност,
се питат кое би било най-подходящото процесуално средство за защита.

3
4
5

GUARINO, A. Giusromanistica elementare. 2. ed. Jovene, 2002, p. 302.
GHIA, L. I contratti di finanziamento dell'impresa. Leasing e factoring. Milano, 1997, p. 10.
Относно тези доктринални и юриспруденциални позиции вж. GHIA, L. Op. cit., p. 11 ss.
и цитираната там библиография.
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II.
6

По думите на Ghia изглежда че първите форми на лизинг възникват
през третото хилядолетие пр.Хр. в Египет, когато дребен собственик на земя отдавал под аренда парче земя на Muskerne (или малък човек) ведно с
всички пособия, роби и т.н. срещу периодично плащане на някаква сума в
продължение на определен период от време, равен на седем разлива на
Нил. Подобни лизингови дейности са отчетени в Месопотамия и в Рим.
II.1. Един от текстовете, в които доктрината признава възможността
за лизинг, е на Гай7, който разказва за търговска сделка, свързана с цирковите игри. Той говори за търговия с гладиатори или auctorati8, които преминават в ръцете на предприемач, наречен lanista, който отговаря за тяхното
обучение, координира дейността им и срещу заплащане ги дава на разположение на организаторите на зрелищата9. Ето този текст:
6
7

8

9

GHIA, L. Op. cit., p. 3.
GUARINO, A. Il leasing dei gladiatori. – In: Index: quaderni camerti di studi romanistici,
international survey of roman law (Index), Vol. 13, 1985, p. 461–464.
Гладиаторите били военнопленници, servi poenae damnati in ludum в края на един
наказателен процес – Coll. 11.7.1–4 и PS. 5.17.2, преотстъпени на lanista роби от
техния господар depugnandi causa или свободни мъже, които са избрали тази
професия, за да избегнат по-тежка съдба. Те полагали тържествено свещена и
юридическа клетва – auctoramentum. За auctoramentum rogatum ad gladium говори Coll.
4.3.2 – да понасят наложените им от lanista наказания. Изглежда в края на
Републиката auctoratus е синоним на гладиатор. HEUMANN, H. und SECKEL, E.
Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts. Graz, 1972, S. 43, vox auctorati,
дефинират термина като „влизам или поставям се на услугите на“ – depugnandi causa
auctoratus в Coll. 9.2.2. Що се отнася до произхода на термините auctoramentum и
auctoratus, според SANFILIPPO, C. Gli auctorati. – In: Studi in onore di Arnaldo Biscardi.
Vol. 1. Milano, 1982, 181–192, p. 181, коренът им е в значението на auctorare като
augere в смисъл на одобрявам, разрешавам или повишавам стойността на даден акт
със собствения авторитет, откъдето произтича значението „поемам отговорност или
риск“, което в нашия случай означава „подчинявам се или поставям се на услугите на
lanista“. Този акт технически се нарича auctoramentum depugnandi causa – вж. Tabula
Heracleensis (Lex Iulia Municipalis). – In: FIRA I, 13. В частност клетвата се състои в: me
uri vinciri verberari virgis ferroque necari et quidquid aliud iusseris vel invitum me pati
passurum. В този смисъл: Sen. ep. 37, 1; Hor. sat. 2.7.58–59; Petron. satir. 117.
SANFILIPPO, C. Op. cit. p. 183, смята че за затворниците, damnati in ludum, и
гладиаторите роби не e било задължително да полагат тази клетва, тъй като
auctoramentum е доброволен акт на auctoratus, който се дава на lanista, и затова
клетва можел да положи само свободен човек. Обаче GUARINO, A. Spartaco: analisi di
un mito. Serie “Società e diritto di Roma” no. 5. Napoli, 1979, p. 148, твърди, че
auctoramentum полагат и робите предвид религиозния характер на този акт.
В град Рим римската държава поддържа школи за гладиатори, докато в провинциите
това прави lanista. Гай като провинциален юрист разглежда положението в
провинциите и описва отношението между lanista и организатора на игрите. Lanista се
грижи за издръжката и обучението на гладиаторите, докато организацията на самите
игри е възложена на държавен служител и понякога на частен предприемач. В този
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Gai. III, 146: Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint,
pro sudore denari XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint,
denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. et
magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri,
at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; idque ex
accidentibus apparet, tamquam su condicione facta cuiusque venditione aut locatione.
iam enim non dubitatur, quin sub condicione res venire aut locari possint.

В този пасаж10 Гай влиза в ролята на lanista11 и говори за споразумението между него и един организатор на зрелища. По силата на това споразумение -ea lege- организаторът на зрелища ще плаща на lanista за всеки
гладиатор12, останал жив след игрите, сумата двадесет денария, а за всеки
убит или осакатен гладиатор – сумата хиляда денария. И тук възниква въпросът, quaeritur13, който подсказва на Гай lex privata – дали сключеният договор е покупко-продажба или отдаване под наем14. Отговорът, magis

10

11

12

13

14

смисъл вж. WAKE, A. Accidentes en deporte y juego según el derecho Romano y el
vigente Derecho Alemán. – In: Estudios de Derecho Romano y Moderno en cuatro idiomas.
Madrid, 1996, 411–439, p. 432.
Мнозина считат че текстът е интерполиран. Вж. PEROZZI, S. Istituzioni di diritto romano.
Vol. 1. Firenze, 1906, p. 155, n. 1; KNIEP, F. Gai Institutionum Commentarius secundus.
Jena, 1917, S. 311 ff., се колебае дали фрагментът е от Гай или е добавен по-късно;
GROSSO, G. Gai. III, 146 e la retroattività della condizione. – In: SDHI, Vol. 9, 1943, 290–
291; SOLAZZI, S. Saggi di critica romanista. III Un tipo nuovo di condicio in Gai. III, 146. –
In: BIDR, 8-9, 1947, 350–353, p. 352.
Според GUARINO, A. Giusromanistica elementare. 2. ed. Jovene, 2002, p. 306, Гай
говори в първо лице вероятно защото това се изисква от него като преподавател.
SANFILIPPO, C. Op. cit., p. 183, смята че гладиаторите от текста са роби,
предназначени за игрите по волята на техния господар чрез договор за наем или
покупко-продажба. Подобно е мнението на BISCARDI, A. Nozione classica ed origini
dell’auctoramentum. – In: Studi in onore di Pietro de Francisci. Vol. 4. Milano, 1956, 107–
129, p. 122. Обаче според GUARINO, A. Il leasing, cit., p. 464, Гай не прави разлика
между свободни мъже и роби, тъй като е убеден, че auctoramentum е еднакъв и за
свободните, и за робите. По мнение на автора e било възможно да бъдеш отдаден
под наем или продаден на трето лице. Един свободен човек можел operas suas locare,
а що се отнася до продажбата, според D. 18.1.70 само ако купувачът е sciens, че
човекът е свободен, продажбата не може да се извърши. Вероятно все пак са били
правени изключения, ако целта на сделката e да се определи справедлива/точна цена
за убитите или ранените гладиатори. По думите на самия GUARINO, „който счупи –
плаща и взема парчетата“.
Този термин препраща към един казус на ius controversum, чрез който се въвежда
юриспруденциалното съмнение.
Не напразно самият Гай говори за сходството между договорите за покупко-продажба
и за наем: Gai. III, 145: Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem
aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et
venditio contrahatur an locatio et conductio [..]; както и Inst. 3.24, 3. Пример за неговите
съмнения виждаме в текста за гладиаторите. PALAZZOLO, N. Saggi in materia di
locazione. Catania, 1994, p. 19, смята че ако разгледаме параграфите от Гай,
посветени на locatio conductio (Gai. III. 142–147), може да видим как подходът винаги е
да се прави разлика между emptio venditio и locatio conductio, така че републиканската
съдебна практика трябвало да отнесе наема към покупко-продажбата, за да избере и
дефинира типичните им елементи. GATTI, G. Il “pactum displicentiae” nella vendita a
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placuit15 е че плащането на двадесетте денария за оцелелите е резултат от
locatio, докато плащането на хилядата динара е покупко-продажба.
Следователно от настъпването на бъдещо и несигурно събитие –
смърт или раняване на гладиатора – зависи действието на единия или другия вид договор16. Един от първите въпроси, които поставя текстът, е дали
става дума за покупко-продажба или за отдаване под наем, защото определянето на вида договор изглежда е направено ex accidentibus, сякаш за
всеки гладиатор е сключена sub condicione продажба или locatio. По думите
на Thomas17 живите и мъртвите са евентуален обект на продажба под условие или отдаване под наем под условие. За Гай са напълно различими
договорните отношения на наем и на покупко-продажба, като използваните
искове са съгласно ius civile. Исковете на lanista са actio locati за живите
гладиатори и actio venditi за мъртвите или ранените18, така че юристът не
смята за нужно да прибягва към нов иск, основан на добрата воля или на
обстоятелства, които са чужди на споменатите договори. С други думи,
възможната атипичност на правната сделка се преобразува в познати и
установени договорни категории.
В крайна сметка за Гай тази сделка е от смесен договорен тип – алтернативно съчетаване на покупко-продажба и отдаване под наем. Тази
смесена форма на правните фигури поражда дълбоки спорове в правната
догматика за условията. За Beseler19 няма съмнение, че става дума за два

15

16

17

18
19

prova e il contratto di “leasing” nel diritto romano. – In: Studi in onore di Arnaldo Biscardi.
7 vols. Vol. 5. Milano, 1984, p. 289–296, p. 289, пише че съмненията на Гай все още
съществуват в наши дни, най-вече където частната автономия е конституирала
договорни фигури/форми, чиято основа съответства на интересите на договарящите
се страни, но които е трудно да бъдат причислени към едната или другата договорна
форма. В този ред на мисли, казва авторът, препратката към една съвременна
договорна схема, която в наши дни е в подем – лизингът, е видима, тъй като дори
днес виждаме как изследователите му се разделят на два лагера при определянето
на правната му природа. Едните го приравняват към наема, а другите правят паралел
с покупко-продажбата.
Израз, отнасящ се за един казус на ius non controversum, по силата на което се
определя юриспруденциалната позиция.
MAYER-MALY, T. Locatio conductio. Eine Untersuchung zum klassischen römischen
Recht. Wien ; München, 1956, S. 72–74, твърди, че разликата между покупко-продажба
и наем е във възможността гладиатори да бъдат върнати на lanista; според WAKE, A.
Op. cit. p. 433, правната връзка на всеки един гладиатор е отворена.
THOMAS, J. A. C. Gaius and the gladiators. – In: Temis, Vol. 21 (Homenaje al profesor
Sánchez del Río y Peguero. Zaragoza, 1967, 151–156, p. 151.
GUARINO, A. Giusromanistica, cit., p. 307.
BESELER, G. Einzelne Studien. – In: ZSS, Vol. 47, 1927, 355–378, S. 357.
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договора, подчинени на две противоположни условия – в смисъл че изпълнението на едното от тях съответства на неизпълнението на противоположното. Подобно е мнението на Masi20, който залага на наличието на две
противоположни условия.
Обаче Solazzi21 твърди, че по принцип това не е продажба под условие. условията не са две и съответно не са противоположни едното на другото, тъй като смъртта или оцеляването на гладиаторите са два аспекта на
едно и също условие. Изложени са два случая, съответстващи на condicio
extans и condicio defficiens, като ефектът на сделката е регламентиран по
различен начин за едната и за другата хипотеза. Да не забравяме че, независимо дали ще се върнат живи или мъртви, правната сделка се е състояла, така че, ако имаме продажба под условие на умрелите или ранените и
отношението се приема за locatio за всички гладиатори, наемът би бил
чист, и при всички случаи предприемачът би трябвало да плати за убитите
и ранените merces и pretium.
От своя страна Calonge22 също е склонен да приеме един двоен договор. Двойствеността зависи само от договорното отношение – ако гладиаторът умре, locatio, което е чисто първоначално, престава да съществува,
защото към него се прилага споразумение за прекратяване, подчинено на
отложено условие. Към тези мнения трябва да добавим и други становища.
Mommsen23 се опитва да елиминира двойствеността на сделките, като подсказва че всички гладиатори са били продадени, но със споразумение за
обратно изкупуване на живите; Krückmann24 приема осъществяването на
locatio макар и с наказателна клауза с цел компенсиране на lanista за умрелите или ранените гладиатори; Prichard25 твърди, че сделката се е извърш20
21

22

23
24
25

MASI, A. Studi sulla condizione nel diritto romano. Milano, 1966, p. 153.
SOLAZZI, S. Op. cit. p. 353. Обаче според SECKEL, E und LEVY, E. Die Gefahrtragung
beim Kauf im klassischen römischen Recht. – In: ZSS, Vol. 47, 1927, 117–263, S. 167,
само покупко-продажбата на гладиатори е под условие (раняване или смърт); когато
то се изпълни, продажбата е перфектна. В същия дух вж. HAYMANN, H. Zur Klassizität
des periculum emptoris. – In: ZSS, Vol. 48, 1928, 314–418, S. 335.
CALONGE, A. En torno al problema de la retroactividad de la condición en el derecho
clásico. – In: Studi in onore di Edoardo Volterra. Vol. 3. Milano, 1971, 143–172, p. 162.
MOMMSEN, T. Gesammelte Schriften. VII,I Band 1. Berlin, 1911, S. 526.
KRÜCKMANN, P. Periculum emptoris. – In: ZSS, Vol. 60, 1940, 1–79, S. 61.
PRICHARD, A. M. Sale and hire. – In: Studies in the Roman Law of Sale. Dedicated to the
memory of Francis de Zulueta. Oxford, 1959, 1–8, p. 5.
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вала чрез стипулации и спорът на Гай е резултат от учебно упражнение
или дебати без практически ефект.
От всички изложени аргументи за мен най-убедителен е този на Guarino26, който твърди че предложеното от Гай правно решение не е напълно
убедително, ако имаме предвид че договорът се сключва като договор за
продажба или наем в момента на consensus между страните, а не в момента, в който се провеждат боевете и се прави отчет на оцелелите гладиатори. Може би проблемът на Гай е в това, че в творбата си той робува на
схемите на изложение и опростяване, които е възприел27. Решението може
да се намери от гледна точка на ретроактивността на условието. В този
случай сякаш в нито един момент не е ясна заместващата позиция на покупко-продажбата, тъй като не би могло да се тълкува, че е извършена
продажба на трупове, а че след като са били убити гладиаторите, условието се осъществява и продажбата се перфекционира в момента на самата
смърт, като става очевидно действието на условието със задна дата28.
По думите на Grosso29, макар общото правило да е било условието
да не се прилага със задна дата, съществувала е воля да се приема действието със задна дата в определени конкретни казуси, като този на Гай30.
Wake31 отива по-далеч и, макар да приема условието, той го определя като
неподходящо, защото волята на организатора на боевете не е да купи мър-

26
27

28
29

30

31

GUARINO, A. Il leasing, cit., p. 462.
В своите Институции свежда договорите до четири категории – Gai. III, 135, но не крие
недостатъчността на тези схеми, тъй като говори за колебанията, които буди у него
диференцирането на наема и покупко-продажбата. Нещо повече – в D. 44.7.1 (Gaius
lib. 2 aureorum): Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio
quodam iure ex variis causarum figuris [...] – самият юрист казва, че други variae
causarum figurae също трябва да се имат предвид.
THOMAS, J. A. C. Gaius and the gladiators, cit., p. 153.
GROSSO, G. Op. cit., p. 290. В същия дух CALONGE, A. Op. cit., p. 162 твърди, че
изпълнението на условието определя вида на договора, като ретроактивността се
налага, тъй като не може да се приеме, че след изпълнението на условието наемът се
трансформира в продажба (когато гладиаторите са загинали), а при изпълнение на
условието е извършена продажба на гладиаторите ab initio.
По този въпрос CALONGE, A. Оp. cit., p. 164, посочва че няма общо мнение сред
римските юристи да се приеме като норма неретроактивността на условието.
Римляните не догматизират; техните разсъждения са плод на юридическата практика
във всеки конкретен случай. Така условието играе различна роля според конкретния
казус и според вида на сделката.
WAKE, A. Op. cit., p. 434.
Страница 285 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

твите или ранени гладиатори32, тъй като това би означавало да поеме разходите по погребението или лечението им, а тези две задължения винаги
са на lanista. Организаторът на боевете купува или е купил престацията –
производителността на гладиаторите.
Поради всичко това, придържайки се към Guarino33, можем да прозрем в текста римската конструкция на един оперативен лизинг34, в частност
що се отнася до таксата от двадесет денария за ползването на имуществото, при което lanista е в качество на концедент, а организаторът на боевете
е концесионер или ползвател. Не се споменава обаче евентуалната опция
за изкупуване на оживелите гладиатори от концесионера, който трябва да
ги върне при приключването на договора35. В действителност покупката,
ако бъде направена, не е опционална, а чисто ab initio, и е верифицирана –
когато настъпи смъртта или раняването на гладиатора. С други думи, възможността за изкупуване не зависи от субектите, а от обекта. Нещо повече – купуването на гладиаторите без късмет се явява condicio sine qua non36
в момента на consensus между страните по договора, тъй като найвероятно lanista не би изпратил на организатора на игрите своите гладиатори, ако нямаше гаранцията че ще му бъдат платени хиляда динара, ако
неговите обучени бойци загубят способността си да упражняват своя занаят или бъдат убити.
Именно високата цена37, която трябва да плати организаторът на боевете при раняване или смърт на гладиаторите, кара доктрината да се за32

33
34

35

36

37

Този автор припомня постановката на параграф 306 на BGB: ein auf eine unmögliche
Leistung gerichteter Vertrag is nichtig.
GUARINO, A. Giusromanistica, cit., p. 307; също GATTI, G. Op. cit., p. 289.
GUARINO, A. Il leasing, cit., p. 463, пише че лизингът на гладиаторите е оперативен,
тъй като не се базира на финансиране, а негов обект са производствени блага; той се
свежда до смесен атипичен договор за наем – това е доминиращата парадигма –
продажба и други частни атипични фигури без nomen iuris.
Ненапразно PALAZZOLO, N. Op. cit., p. 22, казва че един от критериите, определящи
разликата между locatio и покупко-продажбата, е възможността или невъзможността
вещта да бъде върната.
GATTI, G. Op. cit., p. 292, отбелязва ясната взаимна зависимост между двата договора
и смята че е възможно те да са слети в един смесен тип, който римляните все още не
признават поради някои формални забрани, непозволяващи синкретизъм.
De MARTINO, F. Historia económica de la Roma antigua. Trad. de E. Benítez. Madrid,
1985, p. 98, 103, изчислява стойността на един роб на 2 000 сестерции, като по
времето на Катон цената му е все още доста висока – около 1 500 сестерции – Plut.
Caton mai 4.5. По-късно пада на 500 денария.
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мисли върху възможността тази сума да бъде приравнена към глоба 38, а не
към pretium на покупката на гладиатор. В този ред на мисли Gatti39 предполага, че една толкова висока цена може да се основава на очевидния интерес на lanista да се запази физическата цялост на неговите гладиатори40, за
да може да ги използва многократно. Това би им позволило да натрупат
опит в реални боеве, което обстоятелство също би повишило цената им на
пазара на игрите41.
Друго основание за подобен подход към синкретизма на договорите
намираме в сферата на отговорността. В този смисъл, предвид обстоятелството че структура на лизинга откриваме само ако приемем locatio като
основна договорна фигура в разглеждания текст, рискът от случайно погиване на вещта се поема от арендодателя (periculum est locatoris), като при
погиване на вещта той се освобождава от даването ѝ за ползване и губи
правото да му бъде платена рента42.
Смъртта или раняването на един гладиатор означава приключване
на договора, и тъй като тези събития са доста вероятни, lanista би понесъл
значителна финансова загуба. В пасажа, който разглеждаме, тази загуба се
компенсира от pretium за покупко-продажба, при което рискът от погиване
на вещта се поема от купувача (periculum est emptoris) въз основа на нефункционалността на синалагмата43, защото изпълнението на престациите
38

39
40

41

42

43

Макар да не смятам че става дума за глоба, тъй като нанесената вреда – раняване
или смърт на един гладиатор, е предвидим резултат и не е следствие от виновно или
злонамерено действие.
GATTI, G. Op. cit., p. 296.
Според KRÜCKMANN, P. Periculum emptoris. – In: ZSS, Vol. 60, 1940, 1–79, S. 61, който
отбелязва, че продажбата може да бъде възприета като застрахователен договор.
Трябва да имаме предвид, че lanista не e можел да използва отново своя източник на
приходи. De MARTINO, F. Op. cit., p. 222, твърди че в изключителни случаи се
плащали огромни суми – например за убийството на Panurgus, млад роб на Fannius,
обучен от ищеца Roscius, били платени над 100 000 сестерции: Cic. pro Roscio. 9.27.
COSTA, E. La locazione di cose nel diritto romano. Torino, 1915, p. 48 ss. Да не
забравяме, че при договора за наем няма спор относно функционалната синалагма,
тъй като едната престация зависи от другата.
За римляните не съществува обща максима относно това кой поема риска. При все
това една част от доктрината – POTHIER, R. J. Traités du contrat de vente et des retraits.
Novelle Édition XIII. Paris, 1825, p. 185–186; SALEILLES, R. Étude sur la théorie de
l'obligation d'après le premier projet de Code Civil pour l'empire Allemand. Paris, 1914,
n. 183; ARANGIO-RUIZ, V. La compravendita in diritto romano. Vol. 2. Napoli, 1954, p. 250
ss.; PROVERA, G. Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano. – In: Studi in
onore di Emilio Betti. Vol. 3. Milano, 1962, 691–724, p. 721 ss. смятат, че за класическото
право купувачът поема риска от случайно унищожаване на имуществото от момента
на сключване на договора. В този смисъл традиционната доктрина твърди, че
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не е реципрочно, тъй като погиването на вещта не предполага да не се
плати цената44.
В крайна сметка от текста на Гай виждаме, че locatio предлага една
структура за отношения, които се различават от основната цел на наема 45,
и които предлагат една нова категория размяна, зависеща от стойността на
икономическото износване на стоката или на ползването ѝ. Обаче това ново търговско отношение не разтваря вратите за нов тип сделки. Трябва да
имаме предвид, че все още не съществува пълната договорна свобода.
Юристите са принудени да работят с наименовани договори и полагат немалко усилия да ги адаптират към новите реалности. Според Guarino46, макар Гай да не го казва, става дума за един смесен договор. По-точно, имаме пример за ante litteram на съвременния лизингов договор, в частност
договор за оперативен лизинг, чиято основна цел е да спести на ползвателя или бенефициера рисковете, присъщи на собствеността и на бързото
износване на имуществото, като му гарантира някои услуги 47.
II.2. Вторият текст, който ще анализираме като възможен подход на
римските източници към структурата на лизинга, е следният:
D. 19.2.21 (Iavol. 10 epist.): Cum venderem fundum, convenit, ut, donec pecunia omnis
persolveretur, certa mercede emptor fundum conductum haberet: an soluta pecunia
merces accepta fieri debeat? respondit: bona fides exigit, ut quod convenit fiat: sed non
amplius praestat is venditori, quam pro portione eius temporis, quo pecunia numerata
non esset.

44

45
46
47

правилото periculum est emptoris е класическо, основава се на нереципрочността на
насрещни престации. Обаче най-новата доктрина вижда в максимата periculum est
emptoris намеса на компилаторите. С други думи, за класическите юристи рискът
обикновено се поема от продавача до traditio, и едва след traditio се прилага
принципът periculum est emptoris; при Юстиниановото право обаче traditio е загубила
характера се на средство за прехвърляне на риска. Нещо повече – приемането от
Юстиниан на правилото periculum est emptoris се свързва с византийската догма за
emptio perfecta; В този смисъл: ARNO, C. La teoria del periculum rei venditae nel diritto
romano classico. – In: Giurisprudenza Italiana, Vol. 49, 1897, 209–239, p. 209; HAYMANN,
F. Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. – In: ZSS, Vol. 40, 1919, 167–
350, S. 254 ff.
Обаче при съвременния оперативен лизинг ползвателят носи отговорността за вреди.
Както посочва TRABUCCHI, A. Op. cit., p. 710, днес общите условия на договора найвероятно ще задължат ползвателя да сключи застраховка, за да покрие всички
видове отговорност.
TRABUCCHI, A. Op cit., p. 709.
GUARINO, A. Il leasing, cit., p. 462–463.
GHIA, L. Op. cit., p. 10–11.
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В текста Яволен разказва за продажбата на един земеделски имот –
правна сделка, към която се прилага споразумение купувачът да ползва
недвижимия имот под аренда до момента, когато бъде извършено плащането на пълната цена на имота48. По принцип текстът не споменава аренда
с опция за покупка. Изглежда ясно, че първоначалната воля на страните е
да извършат покупко-продажба, към която се прилага споразумение, което
може да определим като споразумение lege commissoria, по силата на което сделката ще се развали (?) в случай, че не бъде платена цената в договорения срок.49 До тук привидно няма нищо чуждо на правната сделка покупко-продажба. Прави впечатление обаче, че срокът на условието не е
безплатен, тоест, че купувачът трябва да плаща merces като наем или
аренда докато бъде извършено плащането на цялата цена на земеделския
имот. Затова отлагателното условие поражда ipso iure задължение за плащане, което според заявената воля от страните се изразява в аренда на
имота.
Именно това задължение за плащане на наем поражда юриспруденциалното съмнение. Въпросът е дали приобретателят ще трябва да плаща
наем, ако е изплатил пълната цена на имота преди определения срок и дата. Опирайки се на добрата воля, Яволен определя, че трябва да се реализира договореното. Това ни навежда на мисълта, че плащането на pretium
преди определения срок не предполага да спре плащането на merces.
Обаче по-нататък в пасажа се казва, че sed non amplius praestat is venditori,
quam pro portione eius temporis, quo pecunia numerata non esset, или с други
думи, че след като е платил пълния размер на pretium предсрочно, приобретателят не трябва да плаща наем. Merces трябва да се плаща само за
времето, през което не е платена цената на имота.
48

49

В генерическия смисъл на наем с опция за покупка, посочен в D. 19.2.20.2 (Paul. 34 ad
ed.): Interdum locator non obligatur, conductor obligatur, veluti quum emptor fundum
conducit, donec pretium ei solvat, за който D. 19.2.21 е само един пример.
Така е било в класическото право D. 18.3.1 (Ulpi. 28 ad Sab.): Si fundus commissoria
lege venierit, magis est, ut sub conditione resolvi emptio, quam sub conditione contrahi
videatur, и така го описва SANTA CRUZ TEIJEIRO, J. Manual elemental de instituciones
de Derecho Romano. Madrid, 1946, p. 394. Според SOHM, R. Instituciones de Derecho
privado romano. Trad. de W. Roces. México, 1975, p. 127, условията за прекратяване не
намират добър прием в разпоредителните актове, особено за продажба, тъй като за
римското право ограничената във времето собственост е едно противоречие. Идеята
за неограничена във времето собственост помага страните да приемат като наемане
периода докато се изпълни условието.
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В този смисъл може да допуснем, че страните са договорили с точност момента, в който да се извърши плащането на pretium и merces може
да се иска само за времето, през което не е платен pretium. Обаче найвероятно тази възможност е плод на интерпретацията на Юстиниан50. Изглежда компилаторите добавят към добрата вола на Яволен въпроси за
равнопоставеността – обратно на класическото течение в юриспруденцията, чиято цел е да бъде защитена по-слабата страна по договора. Според
Яволен арендаторът купувач би трябвало да продължи да плаща merces
след като е платил вещта, което е неприемливо за компилаторите. Нещо
повече – от момента на плащането на pretium купувачът престава да бъде
наемател, тъй като никой не може да наеме нещо от самия себе си.
Ако купувачът не плати цената в определения срок, в който случай
според споразумението покупко-продажбата се разваля, следващият текст
дава на продавача арендатор право на иск за локация, за да изиска дължимата му merces съгласно направената правна сделка:
D. 19.2.22.pr. (Paul. 34 ad ed.): Item si pretio non soluto inempta res facta sit, tunc ex
locato erit actio.

В този пасаж, предвид възможността наемът да бъде подчинен на
евентуалната покупка от арендатора на дадената му под наем вещ 51, Паул
пише, че ако покупко-продажбата не бъде осъществена, продавачът арендатор има право да получи дължимата му като наем сума чрез actio locati.
Нещо повече – D. 19.2.22.pr. е част от поредица текстове52: D. 19.2.20.2 и
D. 19.2.21, които трябва да се тълкуват в съвкупност, тъй като само така
придобиват смисъл. Тази взаимна свързаност на текстовете затвърждава
мисълта на компилаторите, че merces е изискуема само докато бъде платена цената, тъй като единствено неплащането ѝ ще даде на продавача
арендатор възможност да прибегне до actio locati.
50

51

52

DAUBE, D. Si ... tunc in D. 19.2.22.pr. Tenancy of purchaser and lex commissoria. – In:
RIDA, Vol. 5, 1958, 425–435, p. 434; THOMAS, J. A. C. Tenancy by purchaser. – In: IURA,
Vol. 10, 1959, 103–109, p. 104; DAJCZAK, W. L'uso della locuzione “bona fides” nei giuristi
romani classici per la valutazione del valore vincolante degli accordi contrattuali. – In: RIDA,
Vol. 44, 1997, 71–84, p. 73.
Според THOMAS, J. A. C. Gaius and the gladiators, cit., p. 156, текстът е ярък пример за
възможността за едновременна покупко-продажба и наем.
Поставянето на текстовете на Паул и Яволен в този ред отговаря на систематиката на
компилаторите, тъй като LENEL, O. Pal. Paul. 518, само добавя D. 19.2.20.2 и
D. 19.2.22.pr.
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Не трябва да забравяме, че след изтичане на срока, ако продавачът
поиска pretium на вещта съгласно договора за покупко-продажба, това означава че желае да продължи договора, тъй като в pactum de lege
commissoria прекратяването на договора е просто едно право на продавача, който може да го използва si volet53, а може и да се откаже от него и да
продължи договора, ако поиска цената.
Нещо повече – трябва да имаме предвид, че – както смята Daube54,
конструкцията si [..] tunc в D. 19.2.22.pr. се използва само по много конкретни поводи. В нашия случай – за да отбележи че до момента на плащането
има право на иск ex venditio, но не и след това, която се упражнява само ex
locato. Ненапразно във връзка със сроковете на продажбата и ефекта, който те пораждат, има явен спор между школите. Сабинианците смятат че
задълженията, произтичащи от сроковете, може да бъдат изискани чрез
empitio venditio, докато прокулеанците препоръчват акциите, произтичащи
от наемането55.
Все още може да си зададем обаче един ключов въпрос при тълкуването на D. 19.2.21: Каква е била идеята на страните, като свързват наемането с евентуалната продажба на вещта? Thomas56 и други сочат възможността наемането да е целяло да се даде на продавача една гарантирана сума от лихвата върху цената за покупко-продажбата и в такъв случай
фактът, че цената е платена изцяло в разрешения период, да не наруши
правото на продавача да поиска сума, калкулирана за целия период, определен за плащане на цената.
Според мен може да прозрем и друг мотив за споразумението lege
commissoria със заплащане. В това споразумение може да видим гаранция
в полза на продавача – ако договорът за покупко-продажба бъде развален,
той ще получи поне обезщетение за ползването на имота от купувача, тъй
53

54
55
56

D. 18.3.3.pr. (Ulp. 30 ad. ed.): Nam legem commissoriam, quae in venditionibus adicitur, si
volet venditor exercebit, non etiam invitus. D. 18.3.4.2 (Ulp. 30 ad. ed.): Eleganter
Papinianus libro tertio responsorum scribit, statim atque commissa lex est statuere
venditorem debere, utrum commissoriam velit exercere an potius pretium petere, nec
posse, si commissoriam elegit, postea variare. Ясно се разбира, че ако продажбата бъде
развалена, продавачът може да поиска вещта да му бъде върната в съответствие с
D. 18.3.2–3 и 5.
DAUBE, D. Op. cit., p. 425.
D. 18.1.79; D. 19.1.21.4; D. 18.1.75.
THOMAS, J. A. C. Tenancy by purchaser, cit., p. 105.
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като развалянето на един договор винаги е с обратна сила: D. 18.1.6.1;
D. 18.2.4.pr.; D. 18.2.4.4; D. 18.2.14.1 – текстовете гласят, че купувачът със
споразумение за прекратяване на договора при определено условие, ако то
се осъществи, е длъжен да върне вещта на продавача в състоянието, в
което се е намирала при сключването на продажбата, и носи отговорност
за промени и увреди по негова вина; също така е длъжен да постави продавача в позицията, в която той би се намирал, ако не беше продал вещта.
Затова, ако вещта е плодоносна, трябва да върне на продавача естествените и гражданските плодове, които е получил или е трябвало да получи от
нея57. Всичко това се избягва ако от момента, в който се извършва покупкопродажбата, до прекратяването на договора купувачът държи вещта под
наем, така че изискуемите от него задължения са присъщите на тази договорна фигура.58, тъй като би се избегнал спор за вреда. С други думи, изглежда връщането на плодовете е заместено от плащането на merces59.
Обаче в D. 19.2.21 преобладава структура на покупко-продажба, като
имаме предвид, че actio locati се препоръчва само в случай че покупкопродажбата бъде развалена. От това за момента не произтича презумпция
за атипичност. Юристите адаптират това процесуално средство към познатите такива, но смятам че непременно трябва да споменем и следния
текст:
D. 19.3.1.pr. (Ulp. 32 ad ed.). Actio de aestimato proponitur tollendae dubitationis gratia:
fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata vendenda datur, utrum ex vendito sit actio
propter aestimationem, an ex locato, quasi rem vendendam locasse videor, an ex
conducto, quasi operas conduxissem, an mandati. melius itaque visum est hanc
actionem proponi: quotiens enim de nomine contractus alicuius ambigeretur, conveniret
tamen aliquam actionem dari, dandam aestimatoriam praescriptis verbis actionem: est
enim negotium civile gestum et quidem bona fide. quare omnia et hic locum habent,
quae in bonae fidei iudiciis diximus.
57

58
59

Така например в D. 18.3.5. Нераций твърди, че продажбата със споразумение lege
commissoria позволява на купувача да придобие плодовете, но ако се изпълни
условието, тоест ако няма плащане, и ако купувачът не е действал с добра воля,
юристът, опирайки се на един отговор на Аристон, дава правото на иск за продажба
на продавача, за да поиска плодовете. Според мен обаче, ако използва иска за
продажба, това означава че все още съществува договор със съответния риск да не
се реализира процесуалният предмет – претенция за плодовете, поради което ми се
струва по-осъществима опцията наем за времето на ползване.
SANTA CRUZ TEIJEIRO, J. Op. cit. p. 112–113.
Компенсацията се крие в това, че в такъв случай продавачът би заел позицията на
locator, би отговарял за риска, тъй като periculum est locatoris, но отговорността за
вината пада върху купувача наемател.
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В този текст, с цел премахване на съмненията относно процесуалната защита на договорите за покупко-продажба с pactum de lege commissoria,
се извършва едно първоначално пренасочване на адекватните средства за
тази защита към средствата на типичните договорни фигури – акция за
продажба, или производната от наемането quasi rem vendendam locasse
videor, или дори производната от мандата, независимо че Улпиан препоръчва като най-подходяща melius акцията aestimatoriam praescriptis verbis
actionem, базирайки своето решение на fides, на която се опира осъществената правна сделка.
Изглежда Улпиан си дава сметка за атипичния заряд на правната
сделка и използва процесуалното средство, което позволява да се действа
съгласно предварително заявеното от страните в момента на реализирането на сделката. Не напразно според D. 19.5.2 (Cels. 8 dig.) […] (nam cum
deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina, praescriptis verbis agendum
est), когато не са налице обикновените и обичайни наименования на акциите, трябва да се действа чрез actio praescriptis verbis60. Тази идея е доразвита в D. 19.5.3 (Iulian. 14 dig). In quam necesse est confugere, quotiens
contractus existunt, quorum appellationes nullae iure civili proditae sunt, макар и
с ясна препратка към атипичните договори, в които, следвайки реда на
компилиране и съгласно D. 19.5.4 (Ulpi. 30 ad Sab.): Natura enim rerum
conditum est, ut plura sint negotia quam vocabula, се дава превес на заявената в правната сделка воля на страните предвид нейната типичност.

60

Изглежда използването на формата praescripti verbis agendum трябва да се смята за
класическа, тъй като actio praescriptis verbis е от посткласически и юстинианов тип. Вж.
GRADENWITZ, O. Interpolationen in den Pandekten. 1887, p. 123 ss. Според VOLTERRA,
E. Instituciones de derecho privado romano. Trad. de J. Daza. Madrid, 1986, p. 533, n. 203,
actio praescriptis verbis е неправилно наименование на латински; вероятно става дума
за термин, изкован от византийците на основата на израза praescriptis verbis agere. В
същия дух вж. SOHM, R. Op. cit., p. 223; MURGA, J. L. Derecho Romano clásico. Vol. 2.
El proceso. Zaragoza, 1983, p. 377. Според SANTORO, R. Actio civilis in factum, actio
praescriptis verbis e praescriptio. – In: Studi in onore di Cesare Sanfilippo. Vol. 4. Milano,
1983, 681–717, p. 684–685, не може да се твърди че е класически един иск, наречен
actio praescriptis verbis, чиято обща функция е да защитава всеки атипичен договор –
това е резултат от Юстиниановото право. Класическо е производството по actio
praescriptis verbis. Обаче това не означава че диагнозата относно изменението,
направено от компилаторите, трябва да се разпростира само върху текстовете, които
говорят за agere praescriptis verbis, а да се осъждат текстовете, които говорят за actio
praescriptis verbis – тя се прилага във всички случаи на атипични договори,
предпоставяйки praescriptio на формулата за actio civilis incerti, с описание на факта,
породил претенцията, както казва KASER, M. Das Römische Privatrecht. Vol. 1.
München, 1971, S. 583.
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Трябва да кажа, че близостта на правната сделка, описана в
D. 19.2.21, със съвременния договор за лизинг по принцип изглежда икономическото предназначение и печалбата, получена от поземления имот от
предполагаемия купувач. Отговорностите се покриват от merces, изискуема
чрез съответния иск и даваща възможност на продавача да получи във
всички случаи обезщетение за ползването на имота, като отново поставя
въпроса за отговорността. Предвид мнението на Thomas61, че дължимата
сума наем не е друго, а конкретизация на лихвата върху цената, която
трябва да се плати при една валидна покупко-продажба, според мен сходството с договора за лизинг е много голямо.
II.3. Да направим анализ на текстовете, в които обект на търговската
сделка са ездитни животни. Да започнем със следния текст:
D. 19.5.20.pr. (Ulp. 32 ad ed.): Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos venales
experiendos dedero, ut, si in triduo displicuissent, redderes, tuque desultor in his
cucurreris et viceris, deinde emere nolueris, an sit adversus te ex vendito actio. et puto
verius esse praescriptis verbis agendum: nam inter nos hoc actum, ut experimentum
gratuitum acciperes, non ut etiam certares.

Улпиан излага един казус, поставен от Лабеон, който се свежда до
следното: извършва се продажба на коне, които са дадени на купувача с
уговорката да ги изпробва безплатно в продължение на три дни и, ако не
му харесат62, да ги върне. Купувачът63 ги използва не само за проба, но и
за участие в едно състезание, в което печели награда. Въпреки това решава да не купи конете.
Това обстоятелство кара Лабеон да препоръча на продавача actio
venditi. Очевидно юристът ще се опита да поиска покупко-продажбата да
породи нормалния ефект64, и така ще изиска задълженията, произтичащи

61
62

63

64

THOMAS, J. A. C. Tenancy by purchaser, cit., p. 105.
Става дума за един pactum displicentiae, дефиниран от SANTA CRUZ TEIJEIRO, J. Op.
cit., p. 393, като споразумение за прекратяване на договора при отлагателно условие.
Според D. 18.2.2.pr. в случай на условие за прекратяване на договора сделката е
изначално перфектна и римляните я смятат за чиста сделка.
От текста разбираме, че става дума за един desultor, акробат или артистичен ездач,
който препускал с два коня без седло и пъргаво скачал ту върху единия, ту върху
другия.
Интересно е да подчертаем отново спора между сабинианците и прокулеанците.
Според първите дори след разтрогване на договора се запазват задълженията,
произтичащи от споразуменията и в този смисъл препоръчват акциите за покупкоСтраница 294 от 574
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от този договор, вероятно на основата на атипичния заряд, който в текста
виждаме в действията на купувача по отношение на pactum displicentiae.
Купувачът е използвал конете не само да ги пробва, на и за участие в състезание, в което печели задоволителен резултат, и в което получава определена сума като награда. Обаче той се отказва да купи конете. В крайна
сметка използването на desultor е по-близко до една действителна покупкопродажба отколкото до една обикновена проба. С други думи, той е използвал вещта сякаш я е купил. Да не забравяме, че по времето на Лабеон
споразуменията за разваляне на сделка са били възприемани като отлагателни условия65. В този текст споразумението сякаш негласно е изключено
поради участието в състезание и затова Лабеон препоръчва actio venditi, за
да се поиска цената66.
Обаче Улпиан и Паул, в духа на посткласическата юриспруденция,
разглеждат pactum displicentiae като прекратяващ, както може да заключим
от D. 18.1.3 и 18.5.6. При това положение изглежда по-подходящо решението, което предлага Улпиан – praescriptis verbis agere.
Трябва да имаме предвид, че в този казус нарушението на купувача
създава вакуум за акциите, произтичащи от договора за покупко-продажба,
така че съветът към продавача е да заведе спора praescriptis verbis. В

65

66

продажба – D. 18.5.6 и 18.1.6.1; вторите отричат възможността да се използват тези
акции iure civile и съветват те да бъдат използвани in factum –D. 19, 5, 2.
Макар че FLUME, W. Die Aufhebungsabreden beim Kauf – Lex Commissoria, in diem
additio un sogennantes pactum displicentiae – und die Bedingung nach der Lehre der
römischen Klassiker. – In: Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag. München, 1976,
309–327, S. 325, смята че купувачът ги взема само за проба, в текста договорът още
не е сключен. Обратно – BESELER, G. Romanistische Studien. – In: ZSS, Vol. 54, 1934,
13–34, S. 14.
BESELER, G. Romanistische Studien, cit., p. 14; WIEACKER, F. Lex commissoria:
Erfüllungszwang und Widerruf im römischen Kaufrecht. Berlin, 1932, p. 74, говори за actio
venditi като средство за обезщетяване за furtum usus и получаване на пари от
победата, макар да смята че средството за защита зависи от решението, което ще се
вземе относно сключения договор, а трябва да се има предвид, че това решение не е
еднозначно. D'ORS, Á. In diem additio. – In: AHDE, Vol. 16, 1945, 193–289, p. 278, пише,
че actio venditi целѝ изпълнение на договора.
Логичното според прокулеанците би било да се използва actio in factum decretalis, в
съответствие с нарастващото значение на voluntas. В този смисъл вж. POTHIER, R. J.
Le Pandette di Giustiniano. Vol. 2. Venezia, 1833, p. 842 ss.; BISCARDI, A. Lezione sul
processo romano antico e classico. Torino, 1968, p. 227 ss. и 450 ss.; GATTI, G. Op. cit., p.
293. Действително, съгласно D. 19.5.1.pr. (Papin. 8 quaest.): Nonnumquam evenit, ut
cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non
possumus, facile descendemus ad eas, quae in factum appellantur. sed ne res exemplis
egeat, paucis agam.
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крайна сметка, както казва Gatti67, конникът акробат е отишъл по-далеч от
изпробването на конете, но е отказал да ги купи, въпреки че ги е използвал
за състезанието. Той е нарушил правилата за коректност и добросъвестност и е извлякъл полза, която може да го задължи да ги купи. Договорът се
прекратява поради това че той е надхвърлил пределите на обикновеното
изпробване, което дава атипичен резултат, позволяващ на продавача да
поиска договорът да бъде изпълнен или да му бъде дадена наградата68.
Що се отнася до споменатата атипичност, според Panero69 става дума за предоставяне на вещи за проба или проверка: datio ad experiendum
inspicendum vendendum, и тяхната защита е осигурена от класическото
право спрямо нелоялното поведение на accipiens към tradens, попадащо в
други видове уредени със закон договори70. Обаче според Юстиниан спорът в подобни казуси се разрешава като се приеме че договорите са ненаименовани, поради което процесуалната им защита се осигурява с actio
praescriptis verbis.
Сходството между извършената сделка и лизинга ме навежда на мисълта, че тук имаме договор с опция за покупка si placuit, който може да се
смята за сделка, макар че за такъв тип договор може да се мисли само
след използването на конете от страна на desultor. Той е извлякъл финансова облага от вещта, която облага нито е очаквана, нито позволена при
изпробване без заплащане, при което имаме утежняващото обстоятелство
на неговия отказ да купи вещта след като е получил печалбата, и затова
продавачът може да му я поиска71.
Вторият пример на казус, при който предмет на сделката са ездитни
животни, е следният:
67
68

69
70

71

GATTI, G. Op. cit., p. 293.
D. 13.6.13.1 (Pomp. 11 ad Sab.): Si quem quaestum fecit is qui experiendum quid accepit,
veluti si iumenta fuerint eaque locata sint, id ipsum praestabit qui experiundum dedit: neque
enim ante eam rem quaestui cuique esse oportet, priusquam periculo eius sit (или ако
купувачът е взел вещта за изпробване и с нея е получил някаква печалба, трябва да я
даде на tradens, тъй като не е законосъобразно да се извлича полза от дадената вещ
без да се поеме periculum).
PANERO, R. Op. cit., p. 647.
Обаче според LEVY, E. Zu den Rücktrittsvorbehalten des römischen Kaufs. – In:
Gesammelte Schriften. Vol. 2. Köln ; Graz, 1963, 261–286, S. 275, в този текст не се стига
до идеята да се използва actio locati.
Вж. отново D. 13.6.13.1.
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D. 19.5.20.1 (Ulp. 32 ad ed.): Item apud Melam quaeritur, si mulas tibi dedero ut
experiaris et, si placuissent, emeres, si displicuissent, ut in dies singulos aliquid
praestares, deinde mulae a grassatoribus fuerint ablatae intra dies experimenti, quid
esset praestandum, utrum pretium et merces an merces tantum. et ait Mela interesse,
utrum emptio iam erat contracta an futura, ut, si facta, pretium petatur, si futura, merces
petatur: sed non exprimit de actionibus. puto autem, si quidem perfecta fuit emptio,
competere ex vendito actionem, si vero nondum perfecta esset, actionem talem qualem
adversus desultorem dari.

По принцип този пасаж описва типичния ефект, произведен от една
покупко-продажба, подчинена на pactum displicentiae: ако мулетата харесат
на купувача, той ще ги купи, но ако не му харесат, покупката няма да се
състои. Трудността идва от това, че за договорения период на изпробване
се определя сума – merces, която евентуалният купувач трябва да плати на
продавача за всеки ден от изпробването. През това време обаче мулетата
са откраднати. Поради тази вероятност трябва непременно да се упомене
рискът, periculum, който поема купувачът, тъй като Мела се пита за каква
сума носи отговорност той – за цената на мулетата и за merces или само за
merces. В отговор на този въпрос юристът казва, че ако продажбата е била
contracta, купувачът трябва да плати цената, и обратно – ако покупкопродажбата е futura, трябва да плати само merces.
Според мен разликата произтича от един двоен паралел – между si
placuissent и contracta, и между si displicuissent и futura. Първото е споразумение за изпитване, което подчинява договора за покупко-продажба на едно отлагателно условие – купувачът да каже, че мулетата му харесват, което бележи началото на действието на този договор. При тези обстоятелства Мела говори за emptio contracta, и като се има предвид, че periculum est
emptoris, продавачът може да поиска от купувача цената за откраднатите
мулета. Втората възможност е pactum displicentiae – споразумение за прекратяване под отлагателно условие – emptio futura; при това положение
продажбата е pendente condicione, тоест правната сделка съществува, но
все още не поражда определените със закон задължения, а едно очакване – spes debitum iri, и тъй като Мела говори за pactum displicentiae със заплащане, тоест в периода на изпробване купувачът трябва да плаща
merces, при кражба на мулетата арендаторът продавач може да поиска от
арендатора купувач само тази merces, тъй като periculum est locatoris, като
Страница 297 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

се подразбира, че купувачът е длъжен да плати merces за времето до
кражбата72.
Следователно, макар и да не говори за конкретен иск, решението,
което предлага Мела за спора дали продавачът трябва да плати както цената, така и наема73 или само наема, зависи от това дали говорим за emptio
contracta или futura. В първия случай трябва да се плати цената – periculum
est emptoris, а във втория случай трябва да плати merces, тъй като покупкопродажбата е pendente condicione.
Изглежда естеството на условието оказва влияние върху решението
на Мела, макар да съзнавам, че боравим с конфигурация на pactum
displicentiae като отлагателно условие с прекратяващо или непрекратяващо
действие на правната сделка, тъй като може да се свържат казусите на
emptio contracta или futura на Мела с концептуализацията на pactum съответно като прекратяващо или отлагателно условие. Не трябва обаче да
забравяме, че по времето на Мела всички условия са били отлагателни.
In fine всичко това поражда опция за процесуална защита, в която
всъщност се крие истинският проблем74. Мела се пита дали купувачът отговаря за цената на мулетата или само за наема, или, казано с други думи,
кой поема риска от изчезване на вещта, макар че не предлага неоспоримо
процесуално средство.
Тъй като не се споменават конкретни искове, Улпиан основава процесуалната си защита на паралела, очертан от Мела – на първо място
между emptio contracta на Мела и emptio perfecta75, и избира същото решение като Мела – може да се поиска цената, а като подходящо процесуално
средство предлага actio venditi. На второ място е паралелът между emptio
futura на Мела и emptio non perfecta. В този случай предложеното от Улпиан
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Трябва да имаме предвид, че при наем произвежда ефект функционалната синалагма
между страните, тоест задълженията са реципрочни.
MOMMSEN, T. Digesta Iustiniani Augusti I. [Berlin, 1868] 3. Nachdruck. Hildesheim, 1997,
S. 579, n. 1, казва че споменаването на двойната възможност [et merces] е грешно –
това е изменение и се смята за добавено. Да си припомним казуса със земеделския
имот, който разгледахме, при който може да се иска само наем, ако не бъде
направено плащането за покупко-продажбата в договорения срок.
GATTI, G. Op. cit., p. 294.
Споменаването на emptio perfecta е интерполация – вж. GRADENWITZ, O. Op. cit.,
p. 139.
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решение е actio praescriptis verbis76 – actionem talem qualem adversus
desultorem dari, което означава че не вижда ясно искането на merces чрез
граждански иск за наем, в резултат на което не сработва класическото пренасочване на правната сделка към някоя позната категория договор.
Нещо повече – смятам че тази процесуална опция е изградена върху
Юстиниановото тълкуване на contracta и futura, като имаме предвид, че в
класическата епоха продажбата се извършвала въз основа на съгласие или
договор между страните относно вещта и цената, както и въз основа на
евентуални споразумения към договора, така че ефектът от тази продажба
можело да бъде отложен или пък предизвика прекратяване на правната
сделка. Нещо повече – при класическата покупко-продажба споразумението не изисква да се спазва специална форма на волеизявление. В Юстиниановото право обаче, ако страните са се споразумели да изготвят писмено
договор за покупко-продажба, в C. 4.21.17 и Inst. 3.23.pr. покупката има задължаващо действие едва от момента, в който документът бъде съставен.
Дотогава страните може свободно да се откажат от договора77. В крайна
сметка, изглежда това ново виждане на Юстиниан му позволява да свърже
използваното процесуално средство с концептуализацията на pactum като
отлагателно или прекратяващо договора за покупко-продажба условие78.
От изложеното дотук може да заключим, че споменаването на перфектната покупко-продажба явно е промяна, внесена от компилаторите79;
кражбата на мулетата дава на Улпиан опция за процесуална защита, която
той свързва с перфектността или неперфектността на договора – основание за насочване на правната сделка към locatio и, следователно, възможността да се подадат исковете за locatio. Още в D. 19.2.20.pr. изборът меж-

76

77
78

79

D'ORS, Á. Una nota sobre la contractualización de entregas a prueba en Derecho
Romano. – In: AHDE, Vol. 45, 1975, 595–603, p. 598, не поставя под въпрос
валидността на actio praescriptis verbis, тъй като e налице специален договор за цесия
на мулета като подготвителна сделка за продажба. Обратно – COLLINET, P.
Contributions a l'histoire du Droit Romain. – In: NRH, Vol. 34, 1910, 155–173, p. 157,
твърди, че диференцирането на actio praescriptis verbis и actio ex empto вероятно не
принадлежи на Улпиан.
SANTA CRUZQ TEJEIRO, J. Op. cit., p. 391.
В съответствие с постулатите на посткласическата юриспруденция да си припомним
Паул – D. 41.4.2.4–5.
BETTI, E. Periculum. Problema del rischio contrattuale in Diritto romano classico e
giustinianeo. – In: Studi in onore di Pietro de Francisci. Vol. 1. Milano, 1956, 131–197,
p. 153.
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ду actio venditi и praescriptis verbis agere e зависел от гледната точка на
юристите от различните епохи. В D. 19.2.20.1 изборът зависи също от признаването на условие за прекратяване и от юстиниановия съд. Нещо повече – изглежда в този казус правната сделка се смята за datio ad
experiendum inspicendum vendendum. Според D'Ors80, както в D. 19.5.20.pr.,
така и в D. 19.5.20.1, имаме не толкова pactum displicentiae, колкото datio за
подготовка на продажбата, или иначе казано – договор за предоставяне на
вещта за изпробване, което намира процесуална защита в actio praescriptis
verbis. Изглежда не става дума за истинско отдаване под наем (аренда), а
за едно особено временно предаване срещу заплащане на merces, за да се
избегне отговорността за опазването и да се подготви евентуалната продажба, тоест имаме ненаименован договор, защитен от actio praescriptis
verbis.
Според мен няма съмнение, че в този пасаж договорната автономия
е очевидна. Страните са далеч от схемата на договора ius civile, и зад този
факт откриваме въпроси, пряко свързани с риска – например дали купувачът, независимо дали ще направи покупката или не, трябва да плати определена сума за времето на изпробване на вещта. Това дава редица предимства на договарящите се страни, тъй като рискът по време на изпитателния период се поема от locator – продавачът, който в замяна на това
получава определена сума за ползването на вещта от евентуалния купувач – conductor. Така се покрива финансовата изгода/печалба, която в
случая е защитена с едно нетипично процесуално средство.

III.
В светлината на разгледаните текстове, от формална гледна точка
може да заключим, че споменатите договорни форми наподобяват по
структура лизинга. Ясно е участието на два субекта – концесионер, който
при гладиаторите е lanista, а в останалите случаи е продавачът. Що се отнася до предмета на договора, виждаме че е производствено средство, което може да донесе финансова печалба. Единственият по-различен еле-

80

D'ORS, Á. Una nota sobre la contractualización…, cit., p. 598.
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мент е срокът на договора. В римските източници той не е конкретизиран,
но се предполага, че е доста кратък.
От друга страна, смятам че пресичането на покупко-продажбата с
отдаването под наем/аренда поражда съмненията у римските юристи. Класиците предлагат трансформиране на договора в познатите категории наем
или покупко-продажба предвид доминиращата парадигма в споразумението между страните. В зависимост от това споразумение те избират съответното процесуално средство за защита на задълженията, произтичащи
от договора, като не трябва да забравяме, че за типичното съдържание на
един договор за продажба или наем юристите казват много малко, да не
кажем нищо81. И така, от материална гледна точка, значението на voluntas
и специфичният интерес на страните по договора пораждат атипичността в
тези договорни структура, така че основният ориентир за разрешаване на
конфликти, произтекли от тези отношения, е спазването на дадената дума.
Следствие на това процесуалното средство, с което може да се изиска изпълнението на договорните задължения, е praescriptis verbis agere.
A priori това решение изглежда пресилено на ниво теория, но се характеризира с добра функционалност в практиката, тъй като, независимо от
догматичната категория, договарящите се дават приоритет на своя интерес
при сключването на правната сделка. В разгледаните текстове както концедентът – продавач, така и ползвателят – купувач, гарантират обвързаността си със задълженията и риска. Първият си осигурява обезщетение в
случай на неизпълнение на задължението, а вторият избягва необходимостта да прибегне към съответната правна сделка, която би му позволила
да ползва икономически предмета на договора или да го изпробва, за да
реши дали да го придобие. В крайна сметка това са интереси, които може
да бъдат приравнени към интересите на бизнеса в наши дни, който намира
в лизинга една адекватна форма, съответстваща на неговите икономически перспективи и финансиране.

81

SCHULZ, F. Principios del Derecho Romano. Trad. de M. Abellán. Madrid, 1990, p. 43.
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SENATORES IN ANNIS MINORIBUS CONSTITUTI
И USURAE. ПРИНОС КЪМ ТЪЛКУВАНИЯТА НА
CTh. 2.33.3
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Паоло Гарбарино
Университет на Източен Пиемонт, Верчели, Италия
Резюме: Статията разглежда една конституция от Теодосиевия кодекс
(CTh. 2.33.3), издадена в Константинопол на 23 ноември 397 г., с която се
отхвърлят възраженията, повдигнати от длъжниците по отношение на плащането на лихви (usurae), дължими на непълнолетни заемодатели (in annis
minoribus constituti), които имат сенаторско звание (dignitate senatoria). Тя е
в противоречие със забраните още от класическия период за сенаторите да
сключват такива заеми. Авторът обаче интерпретира конституцията във
връзка с друга конституция, издадена през 396 г. (CTh. 3.30.6.), в която е
уредена защитата на тези лица, когато тяхното имущество се управлява от
tutor, като такива сделки са разрешени, ако това е свързано с техните нужди (necessitates) и няма друга възможност освен чрез отдаване на активите
в лихвен заем (mututtm), за да се осигури тяхната издръжка.
Ключови думи: Теодосиев кодекс; senatores in annis minoribus constitutes;
mutuum; usurae.



Статията е публикувана в Bullettino dell’istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja” (BIDR),
Vol. 30, 1988, p. 337–359, достъпна на https://iris.uniupo.it/retrieve/handle/11579/163/
59476/Garbarino%20senatores%20in%20annis%20minoribus%20constituti%20e%20usura
e.pdf. Предоставена е за превод и публикуване на български език в списанието с изричното съгласие на автора.
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SENATORES IN ANNIS MINORIBUS CONSTITUTI
and USURAE.
CONTRIBUTION TO THE INTERPRETATIONS OF
CTH. 2.33.3
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Paolo Garbarino, PhD
University of Eastern Piemont, Vercelli, Italy
Abstract: The article presents a constitution by the Theodosius Code (CTh.
2.33.3), issued in Constantinople on November 23, 397, rejecting the objections
raised by debtors regarding the payment of interest (usurae) due to underage
lenders (in annis minoribus constituti) having a senatorial title (dignitate senatoria). It goes against the prohibition of senators from making such loans since the
classical period. However, the author interprets the constitution in connection
with another constitution issued in 396 (CTh. 3.30.6), which regulates the protection of these persons when their property is managed by a tutor, such transactions being allowed if this is related to their necessitates and there is no option
but to lend the assets with interest (mutuum) to secure their livelihood.
Keywords: Theodosius Code; senatores in annis minoribus constitutes; mutuum; usurae.
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1. В титула „За лихвата“ (De usuris) на Теодосиевия кодекс има конституция, която въпреки краткостта си – но очевидно не знаем нейната първоначална редакция – повдига, по пряк или косвен начин, различни тълкувателни проблеми. Това е CTh. 2.33.3, издадена в Константинопол на 23
ноември 397 г., и изпратена на преторианския префект in praesenti Евтикиан1. Конституцията е включена също и във вестготската Interpretatio.
Ето текста на разпоредбата и свързаното с нея Interpretatio:
Impp. Arcad(ius) et Honortius) AA. Eutychiano p(raefecto) p(raetorio). Frustra debitores
in annis minòribus constitutorum usuras se restituere non debere contendunt, quia
senatoria eos dignitate praeditos esse testantur. unde sortem cum usuris in
stipulationem deductis restituant. DAT. VIIII KAL. DECEMB. CONSTANT(INO)P(OLI) CAESARIO ET
ATTICO CONSS.~.

Interpretatio: Sine causa senatoribus in annis minòribus constitutis debitum cum usuris
reddere dissimulant debitores propter hoc, quod senatorio genere nati debitum cum
usuris integris recipere non iubentur: et ideo, quod cautione per stipulationem
promissum est, reformetur.

Буквално съдържанието на конституцията изглежда доста ясно: разпоредбата по същество отхвърля възраженията, повдигнати от не особено
точно определени длъжници (frustra debitores [...] contendunt) по отношение
на плащането на лихви (usurae), дължими на непълнолетни заемодатели
(in annis minoribus constituti), които имат сенаторско звание (dignitate
senatoria praediti)2, и потвърждава пълната легитимност на лихвите
(usurae)3. Позоваването накрая на sors и на usurae, установени in
stipulationem, убеждава, че случаят се отнася по-специално до лихвите,
произтичащи от суми, предоставени като заем4.
1

2
3

4

Датата и адресатът на конституцията не са подложени на дискусия, защото има неяснота относно точния период, в който Евтикиан е преториански префект in praesenti –
знае се само, че през 397 г. той изпълнява тази длъжност. Вж. JONES, A. H. M.,
MARTINDALE, J. R. and MORRIS, J. The Prosopography of the Later Roman Empire.
Vol. 1. AD 260–395. Cambridge, 1971, p. 320 (Flavius Eutychianus, no. 4). Вж. и бел. 63
по-долу.
За този израз вж. бел. 725 по-долу.
Тази интерпретация на Теодосиевия кодекс е същата с предложената в коментара на
Дионисий Готофред в Сodex Theodosianus cum perpetius commentaris. Vol. 1. Mantuae,
1740, р. 262, който отхвърля предходните разнородни опити за обясняване на текста.
Практиката за концентриране в една-единствена stipulatio на обещанието за изплащане на капитала и начисляването на лихва е, както е известно, много древна и доста
обичайна в класическата епоха (вж. MICHEL, J. Gratuite en droit romain. Bruxelles, 1962,
р. 110 ss.) и се обяснява с основната и постоянна безвъзмездност на реалния договор
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На първо място трябва да се отбележи, че законодателният текст не
поставя гореспоменатия принцип пряко и непосредствено, а го посочва
опосредено, като отхвърляне на различното становище, което е било изразено от debitores по въпроса. От това можем да заключим, че с CTh. 2.33.3
законодателят се намесва за решаване на въпрос, по който има тълкувателни различия, и който е със съответен практически ефект – трябва ли
договорените лихви да бъдат платени или да не бъдат изплащани на непълнолетни заемодатели със сенаторски ранг – “senatori”? Можем също
така да предположим, с повече място, оставено за разсъждения, че occasio
legis се дължи на някаква „пилотна“ клауза, достигнала до императорския
съд, обобщена или напомнена косвено (чрез неплащането на usurae) от
длъжниците (debitores)5.

5

за заем (mutuum). Тази практика е в сила в Късната Империя. Относно изворите и литературата вж. KASER, M. Das römische Privatrecht. Erster abschnitt: das altrömische,
das vorklassische und das klassische recht. 2. Aufl. Vol. 2. München, 1975, S. 369 f. През
този период stipulatio обикновено е сключвана писмено, въпреки че формално продължава да се счита за вербален договор (cрв. KASER, M. Op. cit., S. 376 ff. За поновата литература по темата вж. CIMMA, M. R. De non numerata pecunia. Milano, 1984,
p. 8 ss.). Интересно е да се отбележи, че в текста на конституцията се използва предимно класическа правна терминология: unde sortem cum usuris in stipulationem
deductis restituanf, но не е така в Interpretatio, в която е включен изразът quod cautione
per stipulationem promissum est, reformetur, който препраща експлицитно към документираната практика с използването на термина cautio – синоним на instrumentum,
chirographum, scriptura, subscriptio (вж. по въпроса KASER, M. Op. cit., S. 378).
Поводът за издаването на законодателното разрешение с общо значение може да
бъде съдебно дело, водено пред императорския съд, и това е определено в CJ. 1.14.3
(426 г.). Конкретен пример за този начин на действие виждаме в Nov. Marc. 5 (455 г.).
Нерядко самият Юстиниан посочва, че определена конституция е издадена по повод
спор, представен за решаване пред него: вж. напр. NJ. 73.pr. (538 г.); 76.pr. (538 г.);
91.pr. (539 г.); 108.pr. (541 г.). Срв. и JONES, A. H. M., MARTINDALE, J. R. and MORRIS,
J. The prosopography of the later Roman Empire. 284–602. Vol. 1. Oxford, 1964, p. 349
(= Il tardo impero romano (284–602 d.C. Trad. ital. Vol. 1. Milano, 1973, p. 427 s.). Всъщност има и други средства, които могат да предизвикат косвено издаването на lex
generalis. Самата конституция в CJ. 1.14.3 акцентира върху preces и върху relationes,
като първите са жалби на частни лица, отправени от страни по конкретното дело, а
вторите са искане за императорско становище по инициатива на съдебния орган – и в
двата случая става въпрос за висящо дело – вж. GAUDEMET, J. La formation du droit
séculier et du droit de l’Église aux IVe et Ve siècles. Paris, 1979, p. 34; Id., L’empereur interprété du droit. – In: Festschrift Für Ernst Rabel. Band I. Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht. Herausgegeben von Hans Dölle, Max Rheinstein, Konrad Zweigert.
Vol. 1. Tübingen, 1954, S. 182 ff. (= Études de droit romain, Camerino, 1979, p. 388 ss.).
Вж. обаче De MARINI AVONZO, Fr. La politica legislativa di Valentiniano IІI e Teodosio II.
appunti dalla parte speciale del corso di storia del diritto romano. Torino, 1975, p. 87 s., която счита че с тези термини се означават жалби и питания извън определено висящо
дело. Оccasio legis в този случай е във връзка с констатации и въпроси, отправени до
императора от служители или организирани групи от населението (напр. местни общности, колегии), както и от частни лица. Вж. JONES, A. H. M., MARTINDALE, J. R. and
MORRIS, J. Op. cit., p. 349 ss. (= 428 ss.); De MARINI AVONZO, Fr. Op. cit., p. 85 ss., която разглежда темата в общ план, с анализ и оценка на различни текстове. Срв. и
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И в двата случая ще се озовем пред законодателен текст, който с
модерната терминология бихме могли да определим като „автентично тълкуване“6. С други думи, бил е създаден за изясняване на съмненията, пораждащи се от непълна или неточна, или дори липса на уредба по въпроса
за usuraе7. Всъщност, ако прочетем внимателно разпоредбата, може да
отбележим, че възраженията (contentiones) на длъжниците, за да имат някакво подобие на основателност, би трябвало да предполагат наличието на
забрана за сенаторите да дават заеми, като договарят плащане на лихвата: именно само този аргумент изглежда сякаш е взет предвид в конституцията, когато тя намеква за причината, в подкрепа на тезата на debitores:
quia senatoria eos dignitate praeditos esse testantur.8 Ето защо е много вероятно в миналото да е била издадена законодателна разпоредба, съдържаща посочената по-горе забрана9. Убедено бихме могли да предположим и
че предишното законодателство обявява забраната най-общо, без да се
занимава конкретно със случая на непълнолетни сенатори. CTh. 2.33.3

6

BIANCHINI, M. Caso concreto e “lex generalis”. Per lo studio della tecnica e della politica
normativa da Costantino a Teodosio II. Milano, 1979.
Като „автентично тълкуване“ се разбира тълкувателната дейност на самия автор на
интерпретираната норма. Това по принцип предполага неяснота в нормата – обект на
тълкуване, и има ретроактивно действие. Вж. във връзка с това становище с исторически препратки TARELLO, G. L’interpretazione della legge. Milano, 1980, p. 241 ss. В
римската практика относно нормативното значение на тълкуването вж. издадената от
Юстиниан през 529 г. конституция, включена в CJ. 1.14.12: definimus autem omnem
imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive alio quocumque
modo factam ratam et indubitatam haberi. si enim in praesenti leges condere soli imperatori
concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet. Срв. по въпроса
GAUDEMET, J. Op. cit., p. 198 ss. (= 404 ss.); BONINI, R. Ricerche di diritto giustinianeo.
Milano, 1968, p. 234 ss.; GALLO, F. Interpretazione e formazione consuetudinaria del
diritto. Torino, 1971, p. 169 ss. Автентичното тълкуване на разглежданата в статията
конституция предполага билò имплицитното отхвърляне на друга гледна точка по
спора, поддържана от debitores (което означава, че те приемат противоположната на тълкуването позиция), билò необходимостта да се даде цялостна уредба на въпроси и спорове, свързани с лихвата (вж. по-долу т. 5), които ще разгледам по-долу. В
тази връзка CTh. 2.33.3 има ретроактивна стойност– тя установява по общ начин дължимостта на лихвите на непълнолетните сенатори, вкл. и тези, които са дължими преди издаването на конституцията – unde sortem cum usuris in stipulationem deductis vestituant.

7

8

9

Интересно е да се отбележи, че в Юстиниановата епоха материята за лихвите
(usurae) е обект на автентично тълкуване на други казуси, но свързани с неблагоприятни за длъжниците практики – вж. CJ. 4.32.27.pr. (529 г.) във връзка с разпоредбите
на CJ. 4.32.26 (528 г.). Вж. по въпроса BONINI, R. Op. cit., p. 259 ss.
Съществуването на забрана е ясно определено в Interpretatio: quod senatorio genere
nati debitum cum usuris integris recipere non iubentur. В текста се говори обаче за usurae
integrae, за които се отнася забраната, което се обяснява с факта, че през 405 г. с
CTh. 2.33.4 (което ще разгледаме по-долу) на сенаторите е позволено да дават заеми,
но само с 6% годишна лихва – половината от размера на нормално дължимите лихви,
който е 12%. Авторът на Interpretatio, който пише след издаването на конституцията,
държи сметка за тази разпоредба, като отбелязва че се дължат лихви, но те не трябва
да надвишават определения в закона размер.
За което обаче не е запазен текст.
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следователно би била обнародвана, за да даде ограничително тълкуване
на предишния закон, като уточнява, че въпросната забрана не е предназначена да бъде разширена и за сенаторите in annis minoribus constituti.
2. Предложената хипотеза намира имплицитно потвърждение в добре известния пасаж от Historia Augusta (Alex. 26.3), който ни информира, че
подобно ограничение е било въведено и веднага след това отнето от император Александър Север:
Senatores, si fenerarentur, usuras accipere primo vetuit, nisi aliquid muneris causa
acciperent; postea tamen iussit ut semisses acciperent, donum munus tamen sustulit.

Някои от последните изследвания10 поставиха под въпрос историческата достоверност на този текст и посочиха, че в източниците има няколко текстови указания, които ни навеждат на мисълта да допуснем, че
неизвестният автор на живота на Александър Север не е направил нищо
друго, освен да отрази законодателство, прилагано в целия ІV век. Следователно това е един от обичайните анахронизми, откривани в Historia
Augusta11.
Наистина, освен CTh. 2.33.3, която, както видяхме, имплицитно споменава забраната, Теодосиевият кодекс цитира и друга конституция –
CTh. 2.33.4, издадена от Аркадий в 405 г.12, с която отново се допуска сена-

10

11

12

Вж. STRÄUB, J. Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike.
Untersuchungen über Zeit und Tendenz der “Historia Augusta”. Bonn, 1963, S. 18 ff.; Id., Le
leggi di Severo Alessandro in materia di usura. – In: Atti del Colloquio Patavino sulla
Historia Augusta (Padova, 1963). Roma, 1964, p. 11 ss. (това е съкратена версия на едно предходно изследване); CHASTAGNOL, A. Recherches sur l’Histoire Auguste. Bonn,
1970, S. 30 f. Относно някои съмнения за историческата достоверност на сведенията
вж. HÖNN, K. Quellenuntersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des Severus
Alexander im Corpus der Scriptores Historiae Augustae. Leipzig, 1911, S. 92; MAZZARINO,
S. Aspetti sociali del quarto secolo. Roma, 1951, p. 352 s. Нямат съмнения по въпроса
BILLETER, G. Geschichte des Zinsfußes im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian. Leipzig, 1898, S. 275 ss.; MOMMSEN, Th. Römisches Staatsrecht. Vol. 3. 2. Aufl. rist.
Basel, 1952, S. 899. Вж. и BIANCHI, E. In tema d’usura, canoni conciliari e legislazione
imperiale del IV secolo. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo. Vol. 2. – In:
Athenaeum, Vol. 61, 1984, p. 149, което обаче не е така в изследванията на Straub.
За сложния и без категоричен отговор въпрос за датирането във връзка с т.нар.
Historia Augusta, според която се прави изследване и индивидуализация на анахронизмите в тази работа, вж. най-вече синтезираното изложение у SOVERINI, P. Scrittori
della storia augusta. Torino, 1983, p. 34 ss.
Senatores sub meditiate centesimae usurae ad contractum creditae pecuniae censemus
admitti. itaque omnes intellegant nullum fiorentissimo coetui sociatum fenus exercentem
ultra meditiatem centesimae vel iure stipulati vel petere posse usuram: quin etiam, si quid
praeter moderatam nostri numinis definitionem fuerit flagitatum, inminuendae sorti prò huitis
legis auctoritate cessurum. Конституцията е насочена към Опалт, praefectus urbis на
Страница 307 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

торите да използват правото да дават лихвен заем, но определят максималния лимит от 6% за годишна лихва, която биха могли да получат 13.
Като се има предвид, че CTh. 2.33.3 изглежда се позовава на забрана, установена в сравнително неотдавнашно време14, съвпадението с
предполагаемите разпоредби, приети от Александър Север, изглежда наистина единствено възможно: въвеждането на забраната, нейната отмяна,
същият размер за максимално допустимия лихвен процент съвпадат прекалено съвършено с късноимперския законодателен казус, за да не предизвикват подозрение, че древният историк не се е вдъхновил от него.
Междувременно трябва да бъде подсилена хипотезата, че CTh. 2.33.3
действително се намесва във въпрос, регламентиран от предишна и неот-

13

14

Константинопол, следователно тя е изготвена в канцеларията на Източната част на
Империята. Вж. по въпроса най-вече STRÄUB, J. Heidnische Geschichtsapologetik in der
Christlichen Spätantike; Untersuchungen Über Zeit und Tendenz der Historia Augusta. (=
Antiquitas, Reihe 4, Beiträge zur Historia-Augusta-Forschung. Band 1). 1963, S. 22 ff.
Трябва да се отбележи, че през 386 г. c CTh. 2.33.2 (вж. по-долу в т. 3) тази канцелария нарушава максималния размер на лихвата от 12%, който е формално в сила още
от края на Републиката (вж. по въпроса с цитиране на източниците KASER, M. Das
römische Privatrecht, cit., S. 497). Ако се върнем отново на CTh. 2.33.4, щe забележим,
че докато официалният текст установява, че ако исканите лихви в по-голям размер
трябва да се приспаднат от главницата (inminuendae sorti pro huius legis auctoritate
cessurum – срв. Paul. Sent. 2.14.2, където се съдържа аналогичен принцип: usurae
supra centesimam solutae sortevi minuunt, consumpta sorte repeti possunt), съответната
Interpretatio вече споменава не за намаляване, а за изгубване на заетия капитал
(sciant se senatores hoc quod commodaverint perdituros), което е в синхрон с Ed. Theod.
134 (amittat sortem debiti creditor, qui ultra legitimam centesimam crediderit a debitore
poscendum).
Трябва да напомним, че тенденцията да се установят различни граници на лихвения
процент според социалния или професионалния статус се засилва в Юстиниановия
период – вж. CJ. 4.32.26.2. Срв. BILLETER, G. Geschichte des Zinsfußes im griechischrömischen Altertum, cit., по-специално S. 330 ff.; CASSIMATIS, G. Les intérêts dans la
législation de Justinien et dans le droit byzantin. Thèse pour le doctorat ... Paris, 1931, р. 49
ss.; STRÄUB, J. Heidnische Geschichtsapologetik, cit., S. 20 f., n. 58; BONINI, R. Op. cit.;
BIANCHINI, M. La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustinianea. –
In: Studi in onore di Arnaldo Biscardi. Vol. 2. Milano, 1982, p. 389 ss., и по-специално
р. 391 ss.
Както видяхме, уредбата е в отговор на оспорванията на длъжниците (debitores). Логично е да се предположи, че те са изразени малко преди издаването на конституцията. Тези спорове могат да се обяснят само с някакво скорошно въвеждане на забрана – няма сведения за някакви подобни предишни спорове. Всъщност твърде възможно е, както ще видим в т. 5 по-долу, решаващо основание за оплакванията на
debitores да се открие в CTh. 3.30.6 – конституция за закрила, издадена едва година
преди CTh. 2.33.3, която поставя въпрос за координиране с нормата, установяваща
забраната. Що се отнася CTh. 2.33.4, тя се изразява по един доста неопределен начин (senatores [...] ad contractum creditae pecuniae censemus admitti) по възприемането
или не на забраната. Единствената насока е относно размера на лихвения процент по
отношение на сенаторите, който съответства точно на този, който според Historia
Augusta се приписва на Александър Север.
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давнашна законодателна разпоредба, с убедително потвърждаване на характера на тълкувателната норма, който предположихме.
3. Важно е да се отбележи, че гореспоменатото законодателно събитие се провежда в момент, в който по въпроса за usurae се изтъкват различни видове идейни напрежения, преди всичко от религиозен характер.
Ето защо е много вероятно мотивите, дори политически, които са в основата на въвеждането на забраната, да бъдат открити в контекста на оживените дебати по темата, за която свидетелстват съвременните патристки източници. Добре известна е позицията на ясно осъждане на лихварската
дейност, изразена от различни отци на Църквата и на Изток, и на Запад15.
От друга страна, както наскоро беше подчертано, съборните канони,
които са издадени от началото на IV в., никога не са (с едно краткотрайно
изключение), изрично забранявали на вярващите упражняването на лихвения заем16. Наред с това забраната трайно се утвърждава и санкционира
само за членовете на духовенството17.

15

16

17

Вж. по темата BILLETER, G. Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum,
cit., S. 278 ff.; MARCONCINI, F. La illegittimità del prestito di moneta ad interesse in due
omelie del secolo IV. – In: Raccolta di scritti in memoria di Giuseppe Toniolo nel decennio
della sua morte. Milano, 1929, p. 287 ss.; JONKERS, E. J. Quelques remarques sur les
Pires de l’Église, les Conciles et les Constitutions des Empereurs Chrétiens, en leurs rapports réciproques, comme sources pour l’histoire du Bas-Empire. – In: RIDA, Vol. 2, 1949
[= Mélanges de Visscher, Vol. 1], p. 500 ss.; BIONDI, B. Il diritto romano cristiano. Vol. 1.
Milano, 1952, p. 28 ss., Vol. 3, Milano, 1954, p. 243 ss.; RUGGINI, L. Economia e società
nell’Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C. Milano,
1961, p. 190 ss.; GIACCHERO, M. Aspetti economici fra III e IV secolo: prestito ad
interesse e commercio nel pensiero dei Padri. – In: Augustinianum, Vol. 17, 1977, p. 25 ss.;
Id., ‘Fenus’, ‘usura’, ‘pignus’ e ‘fideiussio’ negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio,
Gregorio, Ambrogio, Gerolamo. – In: AARC, Vol. 3, 1979, p. 443 ss.; Id., L’atteggiamento
dei concili in materia d’usura dal IV al IX secolo. – In: AARC, Vol. 4, 1981, p. 305 ss., p.
308, n. 1, и библиографията там; BIANCHI, E. In tema d’usura, cit., Vol. 1. – In:
Athenaeum, Vol. 71, 1983, p. 321 ss., и по-специално р. 331 ss.
Изключението се съдържа в канон 20 от Събора в Елвира – през 305 или 306 г., който
гласи: si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit enm degradari et abstineri.
si quis etiam laicus accepisse probatur usuras, et promiserit correcptus iam se cessaturum
nec ulterius exacturum, placuit ei veniam tribui: si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia
esse proiiciendum (VIVES, J. Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos. Madrid, 1963,
p. 5). Такова осъждане не е повторено в каноните от съборите, които след това също
се занимават с лихвата – едва на Събора в Арл през 314 г. изглежда тя е ограничена
за клира (Concilium
Arelatense
I, 13[12], p. 11. MUNIER, C., Ed.
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0442-0506,_AAVV,_Concilia_Galliae,_LT.pdf.
Вж. най-вече GIACCHERO, M. Op. cit., p. 327 ss.; BIANCHI, E. Op. cit., p. 321 ss. (и двамата с препратки към относимото императорско законодателство).
Вж. съчиненията на Giacchero и Bianchi, цитирани в предходната бележка.
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Този контраст между т.нар. доктринален и нормативен план, съчетан
с факта, че имперското законодателство никога не е поставяло обща забрана върху лихварската дейност, води до известна предпазливост при преценката на прякото влияние на християнските принципи за гражданското
регулиране на материята18. Това, което е сигурно, е че вземането на страна
от някои ангажирани християнски писатели и епископи, като напр. Св. Амброзий на Запад19 и Св. Василий Велики и Св. Григорий на Изток,20 не съответства нито на църковното, нито на светското право в Империята – едно
рестриктивно законодателство21.
Значително изключение от тази основна тенденция се открива точно
в последните години на ІV в. – свидетели сме на законодателна дейност на
Изток, която установява по-неблагоприятна позиция по отношение на лихвения заем.
Първият знак в този смисъл може да бъде идентифициран в конституцията от 386 г. (CTh. 2.33.2)22, с която се налага санкцията в четворен
размер (al quadruplum) на събираните лихви (usurae) на всеки, който иска
процент, по-висок от максимално допустимия23 (centesima – около 12% го-

18

19

20

21

22

23

Подчертава се влиянието на християнските идеи върху късноимперското законодателство относно лихвата у BIONDI, B. Il diritto romano cristiano, cit., p. 244 ss. На обратното становище е BIANCHI, E. Op. cit., който посочва очевидните противоречия в каноническото законодателство с доктрината на апостолите и с каноните от съборите,
като счита че „императорското законодателство сякаш не е повлияно по категоричен
начин от християнството“ (Op. cit., Il, p. 152).
Cрв. по-специално Ambros. Tob., coll. 759–794 (MIGNE, J.-P. XIV). Вж. анализа у
GІACCHERO, M. Op. cit., p. 449 ss.
Basil. in ps. XIV, coll. 263–280 (MIGNE, J.-P. XXIX); Greg. Nyss. contra usur., coll. a.433–
452 (MIGNE, J.-P. XLVI); вж. GIACCHERO, M. Op. cit., по-специално р. 455 ss. и р. 458
ss. Може да се използва и съчинението на MARCONCINI, F. La illegittimità del prestito,
cit., който се занимава специално с двете проповеди.
Подчертава се строгото осъждане на лихвените заеми от Отците и по-меката позиция
в решенията на църковните събори – вж. JONKERS, E. J. Quelques remarques sur les
Pires de l’Église…, cit., p. 502 s.; GIACCHERO, M. L’atteggiamento dei concili in materia
d'usura, cit., 307 ss.; BIANCHI, E. Op. cit., I, и по-специално р. 337 ss., който обръща
внимание на по-голямата строгост в решенията на съборите и на Запад, и на Изток, и
обяснява това с по-голямото влияние на императорското законодателство (което винаги е признавано, в определени граници, от обичайната практика) върху решенията
на Църквата на Изток.
Quicumque ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit,
quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata
redbibebit. hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam detegentur, in duplum extorta
restituant. Конституцията е издадена в Константинопол и е изпратена на преторианския префект Синегий.
Двойно за лихвите, уговорени преди влизането в сила на тази уредба.
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дишно)24. Нормата, която е с неясен културологичен произход25, не прави
нищо друго, освен да потвърждава максималното ограничение, което официално е в сила от векове26. Това налага заключението, че на практика това ограничение често е било заобикаляно27. Законодателната намеса е с
определяне на доста строга санкция, но трябва да се има предвид, че тя е
от частен характер, а не е углавно наказание28 – изглежда че така се реагира на необходимостта да се ограничи лихварската дейност, насочена към
лесна печалба, и това е в съзвучие с осъждането, което е отразено в позицията на Църквата.
На същата законодателна политика би могло да се припише въвеждането на забрана за сенаторите да отпускат лихвени заеми. Във връзка с
това е важно да се припомни, че от доста време именно премахването на
забраната се свързва с напускането на Константинопол от Св. Йоан Злато-

24

25

26
27

28

По-точно 12.5% след паричната реформа на Константин – вж. KASSER, M. Das römische Privatrecht. Vol. 2, cit., S. 341.
От една страна конституцията сякаш се включва в римската традиция, като наказанието в четворен размер е предвидено още в Закона на Дванадесетте таблици за тези,
които искат по-високи лихви от fenus unciarum (12% месечно: L XII Tab. 8.18a–18b;
cрв. Cat., agr., praef., 1: maiores [...] in legibus posiuerunt furem dupli condemnari,
feneratorem quadrupli; Tac., ann. 6.16.3: nam primo XII tabulis sanctum ne quis unciario
fenore amplius exerceret. Една бележка у Ливий (7.16.1) припомня издаването на lex de
unciavio fenore през 357 г. пр.Хр., като с това поставя на дискусия надеждността на
сведенията у Тацит. Срв. и FIRA, I’, p. 61, под № 184; скептично относно установяването на граница на лихвите в Закона на Дванадесетте таблици, и De MARTINO, Fr.
Riforme del IV secolo a.C. – In: BIDR, Vol. 78, 1975, p. 49 ss. (= Diritto e società nell’antica
Roma. Roma, 1979, p. 203 ss.). От друга страна, наказанието в четворен размер е в
съответствие с един епизод от Новия завет (Luc. 19.8), който трябва да се възприема
като имплицитно указание за християнското влияние при създаването на тази норма:
вж. BIANCHI, E. Op. cit., Vol. 2, p. 147 (вж. n. 36, в която се припомнят текстове от Стария завет относно тази материя).
Вж. по-горе бел. 12.
Това енергично отстояване на позиция от Отците на Църквата вероятно може да се
възприеме като реакция по отношение на неограничаваната лихварска дейност. Интересно е да се отбележи, че негативно отношение към кредитната дейност извън определени граници срещаме още в Диоклециановото законодателство – през 290 г. c
CJ. 2.11.20 се постановява infamia по отношение на improbum fenus exercentibus et
usuras usurarum exigentibus. Вж. AMELOTTI, M. Per l'interpretazione della legislazione
privatistica di Diocleziano. Milano, 1960, p. 152 s. (който обаче изразява съмнение относно ефективността на новата мярка). Срв.и BILLETER, G. Op. cit., S. 272 f., и
BIANCHI, E. Op. cit., Vol. 2, p. 147, n. 14. Накрая трябва да се отбележи, че границата
не се прилага за заеми в храни, за които има специална уредба от Константин
(CTh. 2.33.1, от 325 г.), и в която се открива християнско влияние. Вж. различните становища у BIONDI, B. Il diritto romano cristiano, cit., Vol. 3, p. 245 s.; BIANCHI, E. Op. cit.,
p. 137 ss, който установява максимален размер от 50% годишно.
Quadrupli poenae obligationi constrictus. Почти излишно е да се припомни, че този частноправен характер на санкцията, на практика оставяйки инициативата на по-слабата
част на взаимоотношенията, значително намалява нейната възпираща ефективност.
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уст.29 Той изрично го споменава в едно писмо, написано около 390 г., за да
потвърди негативната си оценка за лихвения заем30. От тази слаба следа
се заключава също, че от самото начало в проповедите на светеца е работено по тия31. Така забраната сенаторите да дават лихвени заеми се поставя в неблагоприятния климат за кредитните дейности, предизвикан от
строгите позиции на най-радикалните църковни кръгове.
Признавайки това, трябва да добавим, че в конкретния случай не бива да се подценява наличието на друг компонент, чужд на досегашната
християнска матрица, тъй като той е пряко свързан с вътрешните традиции
на самия ordo senatorius. Отнася се за древните забрани, наложени на сенаторите да извършват търговска дейност32, и на решителното неблагоприятно въздействие, което изглежда пряко следствие от това (поне на обичайно, ако не на нормативно ниво), което се е наблюдавало в практиката
на лихварство като цяло, и особено когато то се е практикувало конкретно
от членовете на ordo33.

29
30

31

32

33

GOTOFREDO, D. Op. cit., p. 263.
Homil. in Mattb. 56 (57), col. 557 (MIGNE, J.-P. LVIII. Относно този текст вж. STRÄUB, J.
Heidnische Geschichtsapologetik, cit., S. 22 ff., който препраща (S. 23 s.) към една забележителна част на Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, pseudo-agostiniane (102.5):
quanto enim quis sublimior est, tanto magis, licet leve peccatum eius, grave est crimen.
sicut enim humilitas in potente sublimis et magnifica est, ita et culpa eius pro crimine
habenda est. exceptis enim peccatis, quae constat omnibus esse inlicita, non omnia licent
potentibus, quae sunt concessa humilibus. dignitoso enim homini negotiari deforme est, et
popinam ingredi notabile est. senatoribus quoque fenus infamia est (SOUTER, p. 203).
Според него това се отнася до “ökonomischen – Beschränkungen”, което основно и
традиционно е свързано с Mordo senatorius (по отношение на които вж. по-долу бел.
32).
BILLETER, G. Op. cit., 277. Вж. предпазливо по въпроса и BIANCHI, E. Op. cit., Vol. 2,
p. 150 ss.
Може да се разгледа plebiscitum Claudianum от 218 г. пр.Хр., с който се забранява на
сенаторите да притежават търговски кораби и в известна степен те са изключени от
участие в търговете с държавата – вж. De MARTINO, Fr. Storia della costituzione
romana. Vol. 1. Napoli, 1973, p.306 ss.; както и BRETON, Fr. Storia del diritto romano.
Roma ; Bari, 1987, p. 123, n. 18. Тези забрани са повторени в lex Iulia repetundarum от
59 г. пр. Хр.и остават в сила по времето на Принципата: вж. Di MARTINO, Fr. Op. cit.,
Vol. 4.17. Napoli, 1974, p. 526, както и (с оглед цитиране на литературните извори)
TALBERT, R. J. A. The Senate of Imperial Rome. New York, Princeton, 1984, p. 45 s.
Обикновено се отбелязва позицията в Cat. agr., praef., 1, очевидно неблагоприятна по
отношение на търговската и кредитната дейност, но не и когато се развива чрез освобожденци: Plut., Cat. mai. 21, 6–7); cрв. привилегирования режим и позитивно отношение към земеделската дейност у Colum. r. rust., praef., 8. В същия смисъл вж. и мнението на Цицерон, изразено на различни места (напр. De off. 1.150; 2.89). Впрочем, в
практически план представителите на сенаторското съсловие правят точно обратното: така Тацит (Ann. 6.16.2) споменава, че именно в лихварството е изконното зло
(vetus malum) в римската държава. По темата вж. обобщено GROSSO, G Schemi
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Този фактор, така добре вкоренен в традицията относно сенаторското съсловие (която е, така да се каже, езическа)34, е предмет на дебати, в
които идеологическите аспекти са ако не приоритетни, то със сигурност
доста важни. Ето защо възстановяването на данните за традицията би позволило на сенаторския „елит“ (или част от него) да утвърди приоритета на
езическата (или поне не християнска) гледна точка в материя, която е толкова богата на политически ценности, колкото са например и тези за лихвите (usurae). Именно в тази перспектива се движи най-убедителният опит да
се обясни анахронизмът, открит в пасажа на Historia Augusta, споменат погоре35; а и освен това известен факт, макар и дискутиран, е езическата тенденция в това произведение36.
Преплитането на религиозните и идеологическите мотиви latu sensu,
които преминават през темата за моралната съобразност (и нормативно ѝ
отражение) на usurae, по този начин изглежда намират образцово поле за
тълкуване на ниво на сенаторското съсловие и затова е логично да присъединим към него въвеждането на забраната, по която се дискутира. Последващото премахване на забраната предполага, че очевидно в самите
сенаторски среди има силна съпротива срещу този строг избор 37. Техният

34

35
36

37

giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla
giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni. Torino, 1970, p. 358 s., 369 s., 381 s.
Вж. CLEMENTE, Cristianesimo e classi dirigenti prima e dopo Costantino. – In: Mondo
classico e cristianesimo. Roma, 1982, p. 51 ss. (c обширна библиография), който подчертава факта, че езическият компонент е вкоренен много повече в Сената в Рим, отколкото на Изток. Едно тълкуване с акцент предимно върху културните аспекти на
езичеството, поставени в услуга на сенаторското съсловие (предимно на Запад) вж. у
CRACCO RUGCINI, L. Arcaismo e conservatorismo, innovazione e rinnovamento (IV–V
secolo). – In: Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità. Vol. 1. Roma, 1985, p. 133
ss., и по-специално р. 142 ss.
STRÄUB, J. Heidnische Geschichtsapologetik, cit., S. 31 ff.
Вж. по отношение на библиографията SOVERINI, P. Op. cit., 50 ss., който обаче изказва някои резерви по това становище.
Трябва да се отбележи, че огромното поземлено богатство на сенаторите им носи
рента предимно в пари, а не в натура: вж. VERA, D. Forme e funzioni della rendita
fondiaria nella tarda antichità. – In: Societa romana e impero tardoantico. Roma ; Bari,
1986, p. 367 ss., 723 ss. (note); cрв. също JONES, A. H. M., MARTINDALE, J. R. and
MORRIS, J. Op. cit., Vol. 2, p. 554 ss. (= 779 ss.), който подчертава, че в този смисъл
сенаторите на Запад са по-заможни от тези на Изток. Но като цяло те не се въздържат
да влагат приходите си от поземлените имоти в търговски спекулации (вж. VERA, D.
Op. cit., p. 404 ss.), макар и законодателството да продължава да се отнася негативно
към този вид дейност (cрв. CJ. 4.63.3 от 408 или 409 г., където е забранена търговската дейност на nobiliores natalibus и на honorum luce conspicui). В този контекст съвсем
не изглежда невероятен натискът на част от представителите на това съсловие – тези, които са повече отдадени на спекулативна дейност, за отмяна или ограничаване
на забраната за отпускане на лихвени заеми.
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значим превес прави цялостната картина още по-разнообразна и предполага известна предпазливост при съставянето на прекалено ясни преценки
относно мотивацията (и отговорността) и на въвеждането на забраната,
съответно и на нейното премахване.
4. Да се върнем към CTh. 2.33.3, за да отбележим как то е било прието именно в решаващия период, в който забраната е имала пълна сила, и в
който поради това множеството изброени по-горе фактори са по-жизнени и
действащи. Отклонението от по-строгия критерий е очевидно – така, че в
конституцията се забелязват първите признаци на корекция на курса, довели до премахването на забраната38. Хипотезата със сигурност насочва, но
изглежда че следва повече политическата посока, отколкото конкретните
потребности, които предполагат издаването на разпоредбата. Във връзка с
последното е необходимо да се каже, че тълкуването на CTh. 2.33.3, предложено основно от учените, не изглежда напълно задоволително. Всъщност се твърди, че на основание на жалбите на длъжниците би следвало да
има едно поведение in fraudem legi39 на сенаторите, които, само за да учредят доходни ипотеки, биха отпуснали заем, вписвайки фиктивно непълнолетните си деца като заемодатели40. Оттук и протестите на длъжниците,
които именно поради това изтъкват, че тези minores, „въпреки че не са
действащи сенатори“41, във всеки случай принадлежат към orbo senatorius,
следователно имат сенаторско достойнство и като такива подлежат на забраната. Законодателят обаче ще да е отхвърлил това широко тълкуване на
кръга субекти, засегнати от забраната, и признавайки, че гореспоменатите
minores не трябва да се считат за сенатори, логично е направил извод за
тяхното изключване от прилагането на забранителната норма42. Следва да
се добави също така, че при определянето на този законодателен избор
38
39

40

41
42

Вж. BIANCHI, E. Op. cit., Vol. 2, p. 151.
За концепцията за fraus legi в епохата на Домината вж. FASCIONЕ, L. ‘Fraus legi’.
Indagine sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza
giuridica romana. Milano, 1983, p. 238 ss., и по-специално р. 244 ss. Срв. и BEHRENDS,
O. Die Fraus legis: zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngeltung in der römischen
Gesetzesinterpretation. Göttingen, 1982, S. 109 f.
Вж. BILLETER, G. Op. cit., 277; cрв. и STRÄUB, J. Heidnische Geschichtsapologetik, cit.,
S. 22; BIANCHI, E. Op. cit., Vol. 2, p. 149.
Вж. BIANCHI, E. Ibid.
Това е обосновката на тази уредба у GOTOFREDO, D. Op. cit., p. 262. Вж. критиката на
BILLETER, G. Op. cit., подета и от BIANCHI, E. Op. cit.
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една не второстепенна тежест трябва да имат съображенията, вдъхновени
от общия критерий за favor aetatis43.
Тази реконструкция ни озадачава поради повече от една причина. На
първо място, според мен не може да се поддържа, че непълнолетните
(minore) деца на сенаторите не са и те самите сенатори с пълни права. В
едно предишно изследване44 се опитах да покажа, че в късноимперската
епоха синът на сенатор е придобивал титлата сенатор (а не обикновена
dignitas, удостоверяваща само принадлежност към ordo senatorius) по силата на и в самия момент на раждането. Ако това е вярно, гореспоменатата
теза би била неоснователна – защо би им трябвало на сенаторите да правят доходни заеми от името на непълнолетните деца, ако последните са
били разглеждани от правната система като senatores във всички отношения, а като такива те автоматично попадат в забраната, установена със
закон?!
От тази гледна точка наистина е важно, че Interpretatio на CTh. 2.33.3
не прибягва до сенаторската перифраза “senatoria eos dignitate praeditos” на
текста на конституцията, но говори пряко за “senatores in annis minoribus
constitutes”. Езиковата употреба изглежда отразява посоченото по-горе
юридическо основание45. Ако се вгледаме добре, не става въпрос за това,
че оплакванията на длъжниците (debitores) се основават на тази единствена причина – че въпросните i minores наистина са сенатори. Ако случаят не
е такъв, претенцията на debitores би изглеждала твърде наивна (или с
увъртания), за да оправдае особеното внимание на законодателя към тези
случаи. Накратко, ако е имало законодателна разпоредба по въпроса,
трябва да се предположи, че тя е породила повече от основателни съмнения, вероятно непреодолени в обичайните инстанции по прилагане на закона и чрез тълкувания.
От друга страна, изобретателността на родителите би била наистина
прекомерна, ако са искали да избегнат забраната с толкова опростено и
неадекватно средство. По-добро решение би било дори това да се прибег43

44

45

Това съображение дължим на GOTOFREDO, D. Op. cit., ‘Senatores in annis minoribus
constituti’, p. 349.
Вж. GARBARINO, P. Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero
romano. Milano, 1988, по-специално р. 73 ss.
Cрв. Ibid., р. 118, n. 81.
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не до подставени лица, които не принадлежат към семейството (например
освобожденци или субекти, свързани с определени клиентелистки обвързаности) – тогава резултатите със сигурност биха били по-неуязвими от
атаката, в абстрактен план, на кредитополучателите.
Освен това има и втора, сериозна причина за недоумение, свързана
със същия патримониален правен режим на фамилията в тази епоха. Известно е, че римската правна система по принцип не е признавала автономна наследствена способност на filli familias, доколкото те са били подложени на patria potestas. Единственият титуляр на юридическите отношения от имуществен характер, активни или пасивни, е pater familias. Принципът, в неговите съществени конотации, продължава да остава в сила дори
в късната имперска епоха46, макар и силно отслабен от редица коригиращи
мерки – много от които са въведени още от Константин, и които говорят за
достигането при определени условия до истинска наследствена правоспособност на filii familias47. Също така трябва да се помни, че на социално ниво това изглежда се отразява в силната тенденция за еманципиране на де46

47

Вж. DUPONT, U. Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV" siecle.
Les personnes. Lille, 1937, p. 145 ss., по-специално р. 146 s.; SARCENTI, M. Il diritto
privato nella legislazione di Costantino: persone e famiglia. Milano, 1938, p. 88 ss.; KASER,
M. Op. cit., Vol. 2, S. 214 ff.; DALLA, D. Aspetti della patria potesta e dei rapporti tra genitori
e figli nell’epoca postclassica. – In: AARC, 1988, p. 102 ss. Тези автори в различна степен подчертават прогресивната новост, с която се характеризира развитието на тази
материя в Късната империя. Различно от тях, BIONDI, B. Il diritto romano cristiano, cit.,
p. 47 ss., поддържа оригиналността на имущественото положение на filii familias в правото на Късната империя, най-вече заради влиянието на християнството.
Може да се припомнят:
a) преразглеждането на peculium c.d. quasi castrense (cрв. CJ. 3.28.37 от 531 г.), създаден от Константин (CJ. 12.30.1). Вж. съмненията на BIONDO, B. Il ‘peculinm’ dei
‘palatini’ costantiniani. – In: Labeo, Vol. 19, 1973, p. 318 ss., за разлика от LEHMANN,
B. Das‘ ‘peculium castrense’ der ‘palatini’. – In: Labeo, Vol. 23, 1977, p. 49 ss.; cрв. също Id., Das Eigenvermögen der römischen Soldaten unter väterlicher Gewalt. – In:
ANRW, II.14, Berlin ; New York, 1976, S. 276 f.; La ROSA, Fr. I peculii speciali in diritto
romano. Milano, 1953, p. 197 ss.;
b) наследственият режим на bona materna (CTh. 8.18.1–2, от 310 г.). За широката дискусия, предимно за правната природа според тези две конституции вж. анализа на
източниците и на съчиненията у WЕSENER, G. Sondervermögen und Sondererbfolge
im nachklassischen römischen Recht (‘bona materna’, ‘bona paterna’ und ‘bona
nuptialia’). – In: Iuris professio: Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag Wien ;
Köln ; Graz, 1986, S. 332 ff.
c) последващите изменения в уредбата на bona materna и прилагането ѝ към други
имуществени кръгове, предназначени на различни основания за filii familias (т.нар.
bona adventicia и bona adventicia irregularia): Вж. WЕSENER, G. Op. cit. за
Юстиниановото право. Вж. и KASER, M. Op. cit., II, S. 218 f.; KNOTHE, H.-G. Das
gemeine Kindesvermögensrecht. Zur Anwendung römischer Rechtsquellen unter
gewandelten Familienstrukturen und Berufsbildern. – In: ZSS, Vol. 98, 1981, no. 1,
S. 258 ff.
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цата при навършване на двадесет и пет години48. Обикновено обаче децата са били подложени на властта (patriа potestas) на баща си, освен ако в
действителност не са били еманципирани, докато той е бил жив и следователно, дори ако са достигнали пълнолетие, са обвързани с наследствените
последици, споменати по-горе49. В светлината на тази основна характеристика, става ясно в общи линии едно правно безсмислие – pater familias да
сключи с трети страни сделка, в случая – лихвен заем, от името на непълнолетните си деца. Невъзможността50 да бъдат титуляри на собственото си
имущество означава че всяко имущество на децата (например, придобито с
дарение или по завещание) е по правило придобито пряко от бащата51. От-

48

49

50

51

Вж. TAUBENSCHLAG, R. Die ‘patria potestas’ im Recht der Papyri. – In: ZSS, Vol. 37,
1916, S. 177 ff. = (Opera minora. Vol. 2. Warszawa, 1959, p. 301 ss.).
Властта на pater върху bona materna и другите приравнени на това имущества (билò
плодоползване, билò функционално разделение на собствеността между pater и filius,
билò по друг начин) се прекратява едва със смъртта на pater, но не и когато filius става напълно дееспособен (с навършването на 25 години). Има изключения от този
принцип, но те са изрично установени от законодателя – напр. в CTh. 8.18.3 (334 г.) се
предвижда, че ако pater встъпи във втори брак, по отношение на bona materna за децата от първия брак той има само правата на tutor donec minores probata aetate esse
videantur, като синовете с навършването на 25 години стават пълноправни собственици на това имущество (cрв. DALLA, D. Praemium emancipationis. Milano, 1983, p. 12
ss.). Валентиниан ІІІ постановява (Nov. Valent. 35.10 от 452 г.), че плодоползването
(ususfructus) на бащата върху bona materna се ограничава до 50% с навършването на
двадесетгодишната възраст на синовете, а за останалите 50% – едва със смъртта му
(вж. DALLA, D. Op. cit., p. 74 ss.). Необходимостта от изрично предвиждане на тези изключения показва запазването, макар и в определени граници, на старото правило за
пожизнената власт на бащата дори по отношение на тези „външни“ за него имущества. С разпоредбите на Константин в материята за bona materna (CTh. 8.18.1.2 и 8.18.2)
се постановява, че синовете имат пълна собственост върху тези имущества ако са
еманципирани. В този случай бащата, който извършва еманципацията, има право да
задържи за себе си като собственост 1/3 от bona materna – това е т.нар. praemium
emancipationis. За по-нататъшното развитие на тези правоотношения вж. DALLA, D.
Op. cit.
Това се вижда в случаите, както в хипотезата на втория брак на бащата (CTh. 8.18.3 –
вж. предходната бележка), който по отношение на bona materna е в положението tutor:
earum rerum, quae prioris coniugis fuerunt, sibi ius defendendum existimet nisi tutelae vice,
donec minores probata aetate esse videantur. his autem moderatio nostra cuncta inbet
servari adque vestitui. Следователно в нормалната хипотеза pater управлява за себе си
bona materna и сродните ѝ с ограничение за отчуждаването ѝ (CTh. 8.18.1.1: res, quae
ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate adque
dominio, ut fruendi pontificium habeant, alienandi eis licentia derogetur).
Основната уредба за bona materna е разширена, както отбелязах, и за bona materni
generis – имущества, дарени или наследени от роднините по майчина линия –
CTh. 8.18.6 (379 г.) и 7 (395 г.). Вж. VOCI, P. Il diritto ereditario romano nell’età del tardo
impero, 5. secolo 1. – In: Iura, Vol. 29, 1978, p. 66 ss. По този начин широко се закрилят
всички имуществени очаквания на децата от фамилията по майчина линия. Но извън
този режим остават имуществата, предоставени на подвластните от трети лица или
по съребрена линия: CTh. 8.18.6: delatae vero ab extraneis sive ex transversa linea
facultates [...] patribus conferant, quidquid filiis positis in eorum potestate detulerint. Срв.
Interpretatio: sane si quid extraneorum donatione vel munere filiis in familia positis facultatis
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тук следва правната недопустимост да се симулира съществуването на
самостоятелно имущество в ръцете на детето52, както би следвало от въпросната теза.
Предполагаемо решение би могло, винаги в абстрактен план, да бъде във връзка с притежаването на пекулиите53. Като се има предвид значителната самостоятелност, призната на filius familias върху имущество, съставна част на пекулия54, можем да допуснем че сенаторите (като patres
familias) са се престрували пред трети страни, че са учредили пекулий на
непълнолетните си деца, или че тези деца са титуляри на peculium
castrense или quasi castrense, и че те сключват заеми от свое име въз основа на тази фикция за имуществена самостоятелност на подвластния при
наличието на какъвто и да е вид пекулий. Очевидната сложност на реализацията и същите неопределености на правния режим, регламентиращи
пекулиите, предоставяни на непълнолетни filius55 (предвид мълчанието на

52

53

54

55

accesserit vel alii paventes, quam qui supra nominati sunt, contulerint, id totum patribus
adquiratur, ut faciendi ex hoc quod voluerint babeant potestatem. Едва Юстиниан разширява този режим за имущества за сина, придобити от всякакви договори, вкл. и от трети лица: CJ. 6.61.6.pr.–1 от 529 г. ([...] in successione quidem earum rerum, quae
extrinsecus filiis familias adquiruntur, iura eadem observentur, quae in maternis et
nuptialibus rebus statuta sunt); cрв. и IJ. 2.9.1 и CJ. 6.61.8 (531 г.). Вж. по въпроса
KNOTHE, H.-G. Op. cit., S. 261 f.; DALLA, D. Op. cit., p. 79 ss.
От друга страна е очевидна изключителната тромавост на това предназначено за
подвластните автономно имущество в различните правни конфигурации, предвидени
от режима. Това е една абстрактна възможност, която не е засвидетелствана в източниците. Във всеки случай остава съмнително дали бащата е бил длъжен да се позовава на името на непълнолетния си син за всякакви действия по управление на предназначеното за сина имущество (хипотезата при втория брак на бащата, разгледана в
бел. 50, е изключение – той е в положението само на tutor спрямо предназначеното за
сина имущество.
За режима на пекулиите в този период вж. най-общо KASER, M. Op. cit., Vol. 2,
S. 215 f.
Става въпрос за имуществата в т.нар. peculium profecticium, или за тези в т.нар. специални пекулии без правото на pater на ademptio: вж. най-общо La ROSA, Fr. s.v.
‘peculium’. – In: NNDI, Vol. 12. Torino, 1965, p. 755 ss.
По отношение на peculium castrense и quasi castrense проблемът е свързан с постъпването на военна или държавна служба преди навършването на 25 години. Това е
нормалната хипотеза в първия случай (вж. JONES, A. H. M., MARTINDALE, J. R. and
MORRIS, J. The Prosopography of the Later Roman Empire, cit., Vol. 2, p. 616 = 849). Може да се приеме, но по мое мнение в източниците няма примери, че за актове, които
изискват по принцип действия на curator, те се извършват от pater (но quid iuris ако синът е на служба в легионите далече от местожителството на бащата?). Безспорно,
симулацията на съществуването на този вид пекулии е твърде сложна. Ако за обикновения пекулий може да се очаква намесата на pater, интересно е защо изобщо косвено се поставя възможност за предоставяне на пекулий на малолетен син – D. 15.1.1.4
(Ulp. 29 ad ed.): si cum impubere filio familias vel servo contractum sit, ita dabitur in
dominum vel patrem de peculio, si locupletius eorum peculium factum est Interessante,
perché potrebbe dimostrare indirettamente la possibilita di costituire un peculio addirittura
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източниците по въпроса), ни карат да имаме съмнения относно действителната приложимост и реалните предимства на тези мерки.
5. Правилно решение на въпроса за конкретните мотиви, включително и тези от техническо и юридическо естество, които са в основата на разпоредбата на CTh. 2.33.3, трябва, според мен, да започне от простото наблюдение, че терминът “minors” и корелативната фраза “annis minoribus
constitute” посочват в късните източници деца под двадесет и петгодишна
възраст и често намират употреба по отношение на лица под настойничество или попечителство56.
В тази връзка трябва да се има предвид, че в края на имперския период разграничението между tutela impuberum и cura по отношение на
puberes под двадесет и пет годишна възраст изглежда по-скоро замира:
двете институции претърпяват процес на съществено сливане, вследствие
на което, най-малкото като тенденция, губят голяма част от първоначалния
си смисъл в различното правно регулиране на положението на малолетни
и непълнолетни от гледна точка на задълженията съответно на настойниците и попечителите57. Така в общото изложение на разглежданата конституция може да се предполага, че то се отнася за непълнолетните под двадесет и пет години като цяло и като следствие от разграничението между

56

57

ad un figlio impubere). Впрочем, този текст се счита за интерполиран: ALBERTARIO, E.
Responsabilità fino al limite dell’arricchimento nell''actio tributoria’ e, nell''actio de peculio’. –
In: RIL, Vol. 46, 1913, p. 346 (= Studi di diritto romano, Vol. 4, Milano, 1946, p. 297). Ако
това е така, то текстът насочва към практика от посткласическия и Юстиниановия период, заради която е интерполирано класическото становище на Улпиан.
Терминът “minorеs” се използва още в класическия период за определяне на лицата
под 25-годишна възраст (във връзка с нормативната им закрила по т.нар. lex Laetoria
o Plaetoria): с богата библиография вж. BERGER, s.v. Minores. – In: RE, XV.2, Stuttgart,
1932, S. 1860 s.; KNOTHE, H.-G. Die Geschäftsfähigkeit der Minderjährigen in geschichtlicher Entwicklung. Frankfurt am Main ; Bern, 1983, S. 54 f.; PUGLIESE, G. Appunti sugli
impuberi e i minori in diritto romano. – In: Studi in onore di Arnaldo Biscardi. Vol. 4. Milano,
1983, p. 479 ss. (отчасти възпроизведено и в Precedenti romani della moderna
legislazione sui minori. – In: Colloquio italo-polacco: la legislazione sui minori. Roma, 1983,
p. 120 ss. = Scritti giuridici scelti, Vol. 3. Camerino, 1985, p. 514 ss.). Показателна е уредбата в D. 4.4: De minovibus viginti quinque annis. Изразът “in annis minoribus constituti” се
среща в Interpretatio на конституциите от Теодосиевия кодекс: освен Interpretatio нa
CTh. 2.33.3, да се види и тази на CTh. 2.4.1; 2.16.1; 9.43.1. Cрв. Du CANGE, Domino.
Glossarium mediae et infimae Latinitatis. Vol. 1. Paris, 1840, p. 294, s.v. annus.
В това отношение реформите на Константин са фундаментални: DUPONT, U. Op. cit.,
p. 207 ss.; SARGENTI, M. Il Diritto privato nella legislazione di Costantino. 1974, p. 149 ss.
Общо по темата вж. BIONDI, B. Il diritto romano cristiano, cit., Vol. 2, p. 233 ss.; KASER,
M. Op. cit., Vol. 1, S. 222 ff.; KNOTHE, H.-G. Op. cit., p. 92 ss.; PUGLIESE, G. Appunti
sugli impuberi…, cit., p. 487 s.; Id., Precedenti romani, cit., p. 126 ss. (= III, 520 ss.).
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настойници и попечители вероятно няма значение в този случай, така както
и в редица други58.
Да разглеждаме обаче CTh. 2.33.3 в обхвата на настойническите отношения позволява плодотворна връзка със задълженията от имуществен
характер, възложени на tutor59 още от класическата епоха. Известно е, че
той е бил длъжен да вложи капиталите на поднастойния си предимно в закупуването на недвижими имоти, а ако това не е възможно, да дава лихвени заеми60, като в противен случай рискува да дължи законни лихви на пупила за невложените суми61. Това задължение се запазва в Късната империя и е отменено едва от Юстиниан с NJ. 2.6 (538 г.)62. От тази гледна точка
може да се направи прочит на CTh. 3.30. 6, касаеща също Източната част
на Империята, вероятно издадена през 396 г.63 и следователно една година
преди конституцията в CTh. 2.33.3:

58

59

60

61
62

63

В законодателството на Константин често настойници и попечители сякаш са приравнени. Отделно е уредбата за defensores minorum – вж. напр. CТh. 2.4.1. tutoribus [...]
vel curatoribus, per quos minores defenduntur. Срв. Interpretatio: id est curatores vel
tutores qui minorum causas tuentur), и по-нататък за defensores minorum: 3.30.2
(minorum defensores); 3.30.4 (minorum defensores, hoc est tutores vel curatores); 4.8.8
(minorum defensores, cosi anche I Interpretatio). Срв. за уредбата в епохата на Константин CTh. 3.17.4.4 от 390 г. minoribus defensores 3.5.12 от 422 г. (defensore, ad quem
minoribus commoda pertinebunt), по-нататък се споменават и “tutoris aut curatoris”. Срв.
и съответната Interpretatio.
Вж. във връзка с разглежданата проблематика отговорността на tutor у LAURIA, M. V.
Periculum tutoris. – In: Studi e ricordi. Napoli, 1983, p. 211 ss., и по-специално р. 221 ss.,
236 ss. (= Studi in onore di Salvatore Riccobono. Vol. 3. Palermo, 1936, p. 283 ss., особено p. 295 ss.; 309 ss.). Срв. най-общо у KASER, M. Op. cit., Vol. 1, S. 360 ff.
Задължението acquistare praedia или pecunias fenerare & enunciato, напр. у Ulp. 35 ad
ed. D. 26.7.7; Ulp. 23 ad ed., h.t., 8; Gai 12 ad ed. prov., b.t., 13.1; Paul. 2 sent., b.t., 15;
Paul. Sent. 2.14.6; C. 5.56.3 (a. 228). По темата е полезно да се консултира
MAREZOLL, Bemerkungen über die Verbindlichkeit der Vormünder, die Mündel-Capitalien
verzinslich auszuleihen. – In: Archiv für die zivilistische Praxis, Vol. 9, 1826, no. 1, S. 36 ff.;
вж. PEROZZI, S. Istituzioni di diritto romano. Roma, 1928, p. 488, n. 1; BONFANTE, P.
Corso di diritto romano. Vol. 1. Roma, 1925, p. 444; SACHERS, s.v. Tutela. – In: RE, VII
A.2. Stuttgart, 1948, S. 1547; CERVENCA, G. Contributo allo studio delle‘ usurae’ c.d. legali
nel diritto romano. Milano, 1969, p. 157. Има съмнения относно класическия характер на
задължението да се инвестират парите на подопечния в придобиване на имоти: вж.
BONFANTE, P. Op. cit.; SOLAZZI, S. Tutela e curatela. – In: Scritti di diritto romano, Vol. 2.
Napoli, 1957, p. 17 ss. (= Tutela e curatela, I. ‘Administratio’ e ‘satisdatio’ dei tutori. – In:
Rivista italiana per le Science Giuridiche, Vol. 51, 1913, p. 285 ss.).
Вж. CERVENCA, G. Op. cit., p. 151 ss. За по-нататъшното развитие вж. p. 165 ss.
Вж. CRIFÒ, G. Rapporti tutelari nelle novelle giustinianee. Milano, 1965, p. 160 ss. Според
него новелата съдържа такова задължение в случая, когато подопечният има в патримониума си само движими вещи. Срв. Nov.J. 72.7–8): cрв. WAL, N. Van der. Manuale
Novellarum Justiniani. Aperçu Systématique du Contenu des Novelles de Justinien. Groningen ; Amsterdam, 1964, p. 63.
Конституцията е издадена на 24 февруари 396 г. и е адресирана до преторианския
префект на Изтока Евтикиан. Според Момзен, в изданието му на Теодосиевия кодекс
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(Impp. A)rcad(ius) et Hon(orius) AA. Eutychiano plraefecto) p(raetori)o. Tutores eodem
momenpto, qu)o fuerint ordinati, mox adeant cognitores, ut praesen(tibus p)rimatibus,
difensore, officiis etiam publicis, inventario (soll)emniter facto, omne aururn
argentumque et quidquid (vetù)state temporis non mutatur, si in pupilli substantia
rep(peri)atur, iudicum ac senatorum, offciorum etiam puhlicotrum) inustum signaculis, in
tutissima publicae auctoritate sen(tent)iae sine spe aliqua usurarum custodia
conlocetur; non (priu)s qualibet occasione mutandum, quam adultus legitimam
(ing)ressus aetatem non tam litibus vacare incipiat, quam integro (se m)ox gaudeat
patrimonio restitutum. 1. Et quoniam etiam (mecfiocris pensando fortuna est, si cui forte
in hereditate mo(bili)a tantum, non etiam inmobilia relinquantur nec aliqui fundoprum)
reditus supputentur, ex quibus vel familia pupilli sustentari (valè)at vel pupillus, ex
mobilibus aut praedia idonea conparentur (aut, s)i forte, ut adsolet, idonea nonpotuerint
inveniri, iuxta antiqui (iuri)s formato usurarum crescat accessio; ut et hic, unde fundorum
(redi)tus non sperantur, ex incremento rei mobilis minoris necessitas adiuvetur et ibi
sine periculo tutoris usurae penitus n(on petan)tur.

Конституцията установява на първо място, че новоназначените настойници трябва да пристъпят към опис на имуществото64 на своите поднастойни в присъствието на държавни служители – трябва да бъдат поставени
печати върху всички ценни движими вещи (aurum argentumque et quidquid
vetustate temporis non mutatur), които се намират в имуществото на пупила.
Тези активи трябва да бъдат поставени под надзор без да се отдават с
лихва (sine spe aliqua usurarum)65. В случая, когато имуществото се състои
само от движими вещи, то трябва да бъде вложено за закупуване на земи66

64

65

66

(c рев. и критични бележки към CTh. 3.12.3), това датиране е съмнително, защото по
това време начело на префектурата на Изтока е Цезарий. Вж. SEECK, O. Regesten der
Kaiser und Papste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Stuttgart, 1919, S. 289, който приема
датирането според JONES, A. H. M., MARTINDALE, J. R. and MORRIS, J. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. 1, cit., p. 320 (Flavius Eutychianus, 4) – че за периода 396/397 преториански префект на Изтока е Цезарий, а Евтикиан е преториански
префект на Илирик и едва през 397/398 г. става префект на Изтока, но независимо от
тези неточности относно кариерата на Евтикиан повечето автори все пак поддържат
датирането за 396 г.
Задължението да се направи опис на имуществото на пупила съществува още в класическата епоха: Ulp. 35 ad ed. D. 26.7.7.pr.; GIRARD, P.-Fr. Manuel élémentaire de droit
romain. Paris, 1929, p. 237.
Не е ясно дали всички имущества трябва да бъдат поставени под закрилата на трети
лица, които се занимават с такава дейност, напр. банкери, или с думите “sine spe
aliqua usurarum custodia conlocetur” се имат предвид задълженията на tutor, който не
трябва да плаща на пупила законна лихва, ако не е отдавал в плодоползване или в
заем такива имущества (вж. напр. CJ. 5.56.3 от 228 г.). В този смисъл срв и
CERVENCA, G. Studi sulla ‘cura minorum’, 3. L’estensione ai minori del regime dell'Oratio
Severi. – In: BIDR, Vol. 82, 1979, p. 93, n. 175.
В класическия период tutor е бил задължен да вложи капитала на пупила за придобиване на имущества – вж. по-горе бел. 60. Това предпочитание към инвестиции в недвижимости е в основата Oratio Severi от 195 г., с която се забранява на настойниците
и попечителите да отчуждават praedia rustica vel suburbana на пупилите (Ulp. 35 ad ed.
D. 27.9.1.1–2): вж. в този смисъл VOLTERRA, E. s.v. Senatus consulta. – In: NNDI,
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(с плодовете от които да се задоволяват нуждите на пупила), и само ако
това не е възможно67, тези активи трябва да бъдат използвани в лихвоносни заеми iuxta antiqui iuris formam.
Очевидно е, че разпоредбата диктува ограничителен режим по отношение на възможните начини на използване на ценно движимо имущество, принадлежащо на пупила. Вероятно като се има предвид мярката, установена от Константин68, за запазване на такова имущество без печалба,

67

68

Vol. 16, Torino, 1969, p. 1077; BISCARDI, A. L’Oratio Severi’ e il divieto di ‘obligare’. – In:
Studi in onore di Giuseppe Grosso, Vol. 2. Torino, 1969, p. 247 ss.
Очевидно това е поради недоброто съотношение в имуществото на пупила, както е
обяснено в Interpretatio: si vero non est eiusmodi substantia, unde praedium conparetur.
Става въпрос за CTh. 3.30.3, от 326 г., с реконструирани няколкото последни реда в
Теодосиевия кодекс чрез CJ. 5.37.22 и CJ. 5.72.4 – вж. CJ. 5.37.22: lex, quae tutores
curatoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque mobilia
pretiosa, urbana etiam mancipia, domos balnea horvea atque omnia intra civitates
venderent omniaque ad nummos redigerent praeter praedia et mancipia rustica, multum
minorum utilitati adversa est. 1. Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli tutorum
curatorumve liceat vendere, nisi hac forte necessitate et lege, qua rusticum praedium atque
mancipium vendere vel pignorare vel in dotem dare in praeteritum licebat, scilicet per
inquisitionem indicis, probationem causae, interpositionem decreti, ut fraudi locus non sit. 2.
Ante omnia igitur urbana mancipia, quia totius suppellectilis notitiam gerunt, semper in
hereditate et in domo retineant; nam boni servi fraudem firi prohibebunt, mali, si ves
exegerit, sub quaestione positi poterunt prodere veritatem. 2a. Atque ita omnia observabunt,
ut nec inventaria minuere nec mutare vel subtrahere aliquid tutor valeat: quod in veste
margaritis gemmis et in vasculis ceteraque supellectili necessavinm est. 2b. Et tolerabilius
est, si ita contigerit, servos mori suis dominis quam servire extraneis: quorum fuga potius
tutori adscribitur, sive neglegentia dissolutam patiatur esse disciplinam sive duritia vel inedia
atque verberibus eos adficiat. 2c. Nec enim dominos execrantur, sed magis diligunt, ita ut
haec lex per hoc quoque melior antiqua sit: tunc enim remota servorum custodia etiam vita
minorum Saepius prodebatur. 3. Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor
crevit, in qua maiorum imagines aut videre fixas aut revulsas non videre satis est lugubre.
ergo et domus et cetera omnia inmobilia in patrimonio minorum permaneant nullumque
aedifui genus, quod integrum hereditas dabit, conlapsum tutoris frande depereat. 3a. Sed et
si parens vel cuiuscumque heres est minor reliquerit deformatum aedificium, tutor
testificatione operis.ipsius et multorum fide id refuere cogetur: ita enim annui veditus plus
minoribus conferent quam per fraudes pretia deminuta. 4. Servi etiam, qui aliqua sunt arte
praediti, operas suas commodo minoris inferent, et reliqui, qui in usum minoris domini esse
non poterunt quibusque ars nulla est, partim labore suo, partim alimoniarum taxatione
pascantur. 5. Lex enim non solum contra tutores, sed etiam contra feminas inmoderatas
atque intemperantes prospexit minoribus, quae plerumque novis maritis non solum res
filiorum, sed etiam vitam addicunt. 5a. Huic accedit, quod ipsius pecuniae, in qua robur
omne patrimoniorum veteres posuerunt, fenerandi usus vix diuturnus, vix continuus et
stabilis est: quo facto saepe intercidente pecunia ad nihilum minorum patrimonia
deducuntur. 6. lam ergo venditio tutoris nulla sit sine interpositione decreti: exceptis his
dumtaxat vestibus, quae detritae usu aut corruptae servando servari non poterint; CJ.
5.72.4: et sine interpositione decreti tutores vel curatores quarumcumque personarum
vestes detritas et supervacua animalia vendere permittimus, CTh. 3.30.3 (testo genuino):
[...[ vel curatore sollicito, ut easdem inspiciat frequenti relcogniltione incolumes. animalia
quoque supervacua minorum veneant, non vetamus.
Не бихме могли да знаем със сигурност дали юстиниановите компилатори са внесли
съществени изменения в конституцията, която е запазена в Юстиниановия кодекс. На
основата на текста, който имаме, се вижда как уредбата се разширява за всички недвижими и ценни движими вещи на непълнолетните (minores) и забраната, съдържаща
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то имплицитно се изключват отчуждавания или някаква доходоносна дейност. Последното е разрешено, както видяхме, само по изключение, и със
сигурност се предпочита покупката на недвижими имоти. Вероятно това
строго недоверие на законодателя по отношение на финансовите операции, които дават доход с лихва (usurae), е продиктувано и от икономически
мотиви, защото, ако е автентичен текстът, това се подсказва от едно вметнато изречение от предишната Константинова конституция 69, отнасяща се
до рисковете, свързани с инфлационните процеси. Очевидно не трябва да
се изключва и влиянието на християнските възгледи, които споменах погоре. Става ясно, че дори в тези тесни рамки остава задължението на утвърденото още в класическата епоха задължение на tutor да използва капитала на поднастойния си за лихвоносни заеми, ако не намира никакво
друго подходящо вложение, обаче в такъв случай носи последиците от такъв риск със задължение да плати законните лихви той самият, ако не спази това свое задължение70 – това е видно във финалното пояснение: et ibi
sine periculo tutoris bootie penitus non petantur71.
Връзката на тази мярка с нормата, включена в CTh. 2.33.3, изглежда
убедителна: в CTh. 3.30.6 е налице законодателна намеса, която предвижда даване на лихвен заем от капитала, принадлежащ на непълнолетния. И

69

70

71

се в oratio Severi e само за praedia rustica vel suburbana. Единствените изключения са
за нетрайните вещи, напр. дрехите, и за малоценните движими вещи като напр.
animalia supervacua (вж. CJ. 5.72.4, както и останалия оригинален текст). Само в случай на необходимост е възможно да се отмени тази забрана, при това винаги под контрола на публичната власт (CJ. 5.37.22.1). Законът изглежда не позволява лихвения
заем на пари, принадлежащи на непълнолетните (CJ. 5.37.22.54). За тази уредба вж.
DUPONT, U. Op. cit., p. 179 s.; SARGENTI, M. Op. cit., p. 163 ss.; CERVENCA, G. Op. cit.,
p. 84 ss.
CJ. 5.37.22.5a: huic accedit, quod ipsius pecuniae, in qua robur omne patrimoniorum
veteres posuerunt, fenerandi usus vix dinturnus, vix continuus et stabilis est: quo facto
saepe intercidente pecunia ad nibilum minorum patrimonia deducuntur. Вж. GIRARD, P.-Fr.
Op. cit., p. 234, който счита че икономическите условия на кризата през този период са
основание за тази мярка. За инфлационните процеси в началото на ІV в. и монетарната политика на Константин вж. MAZZARINO, S. Aspetti sociali, cit., p. 106 ss., 110 ss.
Същата тема е изследвана от количествен аспект с богата библиография у CALLU, J.
P. е BARRANDON, J. N. L’inflazione nel IV secolo (295–361): il contributo dell’analisi. – In:
Società romana e impero tardoantico, cit., p. 559 ss., 801 ss. (note).
Изглежда че тази мярка е в имплицитна хармония с предполагаемия класически режим на отговорност на tutor: cрв. напр. CJ. 5.56.1 (213 г.); Ulp. 35 ad ed. D. 26.7.7.4–7.
Вж. MAREZOLL, Op. cit., p. 36 ss. По въпроса за periculum tutoris в периода на Късната
империя вж. De ROBERTIS, Fr. M. La responsabilità del tutore nel diritto romano. Bari,
1960, p. 189 ss. Със специално внимание към Константиновата епоха вж. и DUPONT,
U. Op. cit., p. 183 ss.
Срв. съответната Interpretatio: [...] et si ita egerint, a tutore pupillus non erit quaesiturus
usuram.
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точно това е проблемът, който ни предстои да разгледаме от позицията на
текста в CTh. 2.33.3. От решаващо значение е тази дейност по сделката да
бъде свързана отново с първата конституция относно настойничеството, а
по всяка вероятност относима и за попечителството72. Това дава възможност да се преодолеят трудностите от юридически характер, свързани с
конкретния патримониален режим на фамилията, които се в противоречие
с тълкуването на CTh. 2.33.3, свързано със сделки, сключвани in fraudem
legi пряко от сенаторите – patres familias с имущества на техните подвластни.
Нормите, установени в CTh. 3.30.6 са в явен контраст в случай че
поднастойният (или по-точно непълнолетният) е бил признат за сенатор, а
е извършил разпореждане, след като на сенаторите и забранено да сключват лихвоносни заеми. Разбира се, не може да се изключи, че причини за
съмнение и дискусии по въпроса са съществували дори преди издаването
на CTh. 3.30.673. Ясно е обаче, че с тази последна конституция проблемът
за съгласуване с нормата, забраняваща заема с лихви, е поставен по-точно
и непосредствено. Така се дава възможност да се разреши тълкувателният
конфликт, който стои в основата на CTh. 2.33.3, а следователно и въпросът
за самия произход на разпоредбата.
По същество законодателят е бил поставен пред избор: от една
страна да пристъпи към строго тълкуване на посочената по-горе забрана,
като присъедини към нея за всички случаи и senatores in annis minoribus
constituti, а от друга страна да предпочете защитата на имуществените интереси на непълнолетните, като им позволи да прибягват, чрез настойниците и попечителите си, до лихвения заем, поне за да задоволят своите
нужди (necessitates)74. В това последно отношение е важно да се припомни,
че CTh. 3.30.6 разрешава лихвения заем в хипотезата, в която е необходи72
73

74

За същественото сравнение на двата института в тази епоха вж. по-горе бел. 58.
Очевидно е, че преди издаването на CTh. 3.30.6 въвеждането на забраната сенаторите да дават лихвени заеми всъщност е в противоречие в случаите с лицата със сенаторски ранг, ненавършили 25 години, за които законодателството относно настойничеството и попечителството изисква да се прилагат всякакви способи за правилно инвестиране и поддържана ликвидност в техните имущества, когато са със статус на пупили.
CTh. 3.30.6.1: [ ...] si cui forte in hereditate mobilia tantum, non etiam inmobilia relinquantur
nec aliqui fundorum reditus supputentur, ex quibus vel familia pupilli sustentari valeat vel
pupillus ...; ex incremento vei mobilis minoris necessitas adinvetur.
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мо за издръжката на семейството на поднастойния или на самия него, тъй
като липсват други източници на доходи, и то само ако е невъзможно капиталът му да се използва за покупка на praedia idonea, от която да се издържа. Следователно използването на лихвени заеми е поставено в по-тесни
предели и е оправдано само от обективна necessitas на непълнолетния. В
светлината на това изборът на законодателя има солидна обосновка – да
отрече възможността да се използват единствените доходоносни активи,
принадлежащи на субекти, които по дефиниция са в определено състояние
на нужда – предимно икономическа75, би означавало да им се отнеме всяка
реална възможност за получаване на доход за собственото си препитание.
Причините, които вдъхновяват решението, съдържащо се в CTh. 2.33.3,
вероятно могат да се търсят в този вид съображения. При по-внимателно
разглеждане конкретните случаи на ежедневието са тези, които налагат
разрешаването на конфликта между двете норми и в случая utilitas
minorum, внимателно проследена в посткласическото законодателство76,
преобладава даже пред антипатиите по отношение на usurae.

75

76

Фактът, че става въпрос за ненавършили пълнолетие лица със сенаторско звание,
т.е. принадлежащи към най-висшата прослойка на обществото в Империята, не е в
противоречие с разглежданата уредба: знаем, че прекаленото разширяване на ordo
senatorius се е случило през ІV в., което води до предоставяне на скромни икономически условия за това съсловие (вж. и JONES, A. H. M., MARTINDALE, J. R. and
MORRIS, J. Op. cit., p. 555 s. = 781 s.). По-специално познаваме една уредба от 383 г.
(CTh. 6.2.13 относно Западната част на Империята), свързана с glebalis collatio – данък върху сенаторските имущества, който прогресивно предвижда за тази по-долна
категория по-скромна сума, ако те нямат недвижими имущества, тоест, вижда тези
лица в една по-долна социална позиция. Косвената връзка със случая, който разглеждаме, изглежда напълно правдоподобна. Вж. по-подробно за тази конституция
GARBARINO, P. Op. cit., p. 349 ss.
Този аспект е подчертан у BIONBI, B. Op. cit., III, p. 232 ss.
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TABULA BAETICA – ФОРМУЛЯР
ИЛИ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ?
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Хуан Антонио Буено Делгадо
Университет в Алкала (UAH), Испания
Резюме: Tabula Baetica, Formula Baetica или Bronce de Bonanza (Бронза от
Бонанса), както също е известна по името на местността, където е открита
към края на І в. сл.н.е. или началото на ІІ в. от н.е., може би е просто модел
или формуляр, а може би е истински документ за действителна фидуциарна сделка. В този труд ще направя възможно най-подробна екзегеза на текста, като го сравня с други източници, разглеждащи различни институти
целящи даване на вещна гаранция.
Ключови думи: Tabula Baetica; модел;
mancipatio fiduciaria; mancipatio nummo uno.



прехвърляеми

документи;

Статията е публикувана в Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá de
Henares [Годишник на Юридическия факултет на Университета в Алкала (AFDUA),
ISSN 1134-9492, 2004, p.154–165, под заглавие “El bronce de Bonanza”, и е достъпна
на
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6101/Bronce_Bueno_AFDUA_
2003_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Предоставена е за превод и публикуване на
български език в списанието с изричното съгласие на автора.
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TABULA BAETICA – A SIMPLE MODEL OF FORM
OR
A REAL DOCUMENT
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Juan Antonio Bueno Delgado, PhD
University of Alkala (UAH), Spain
Abstract: The Tabula Baetica, Formula Baetica, or Bronze de Bonanza, as it is
also known for the place where it was found towards the end of S. I A. C. or principles of S. II A. C., it could be a simple model or form, or a real authentic fiduciary business document. In the present work we will perform an exegesis as detailed as possible of the text, comparing it with other sources that contemplate
different institutions for the purposes of real guarantee.
Keywords: Tabula Baetica; model; negotiable document; mancipatio fiduciaria;
mancipatio nummo uno.
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Tabula Baetica, Formula Baetica, известна и като Бронзът от Бонанса
(Bronze de Bonanza), е бронзова плочка с размери 28 х 19 см1, тежаща 1.75
кг според описанието на Rodríguez de Berlanga2. Била е част от диптих, което се вижда от останките от свързващи елементи към друга плочка с нейните размери. Не е уточнена датата на изработката, но се смята че е в края
на І в. или най-късно в началото на ІІ в. сл.Хр.3. Открита е от земеделец в
околностите на пристанището Бонанса, сан Лукар де Барамеда (Кадис)
през юли 1868 г. Понастоящем се съхранява в Националния археологически музей в Мадрид.
Текстът е съставен от седемнадесет реда, изписани с римски епиграфски шрифт с височина 5 мм, освен първият ред, който е малко по-висок,
и гласи4:
1 Dama L. Titi ser(vus) fundum Baianum, qui est in agro, qui
2 Veneriensis vocatur, pago Olbensi, uti optimus maximusq(ue)
3 esset, HS n(ummo) I et hominem Midam HS n(ummo) I fidi fiduciae causa man
4 cipio
5 accepit ab L. Baianio, libripende, antest(ato). Adfines fundo
5 dixit L. Baianius L. Titium et C. Seium et populum et si quos dicere oportet.
6 Pactum comventum factum est inter Damam L. Titi ser(vum) et L. Baianum, <uti>
1

2

3

4

Според BRUNS, K. G. Fontes Iuris Romani Antiqui: Leges et Negotia. Tübingen, 1909, repr.
1969, S. 334, размерите са 26 Х 15.6 см и е открита през 1867 г. Вж. и ARANGIO-RUIZ, V.
Fontes iuris Romani antejustiniani. Vol. 3. Negotia. Firenze, 1943, repr. 1968, p. 295.
Вж. RODRÍGUEZ de BERLANGA y ROSADO, M. Los bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel. Málaga, 1881, p. 543 ss. и 548 ss., където авторът изчерпателно я описва.
Вж. BARTOSEK, M. La responsabilità del creditore e la liberazione del debitore nella
vendita pignoratizia secondo il diritto romano. – In: BIDR, Vol. 10-11, Milano, 1948, p. 242,
n. 8. Основно D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana. Madrid, 1953, p. 431 ss.,
където е дадена богата литература за тази плочка. BIANCO, O. e TAFARO, S. A cura
di… Il linguaggio dei giuristi romani. Lecce, 2000 (достъпна на https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552001002300024, последно посетена, както
и всички посочени по-долу, на 16 август 2019 г.) смятат че плочката е може би от времето на Август; този труд е рецензиран от професора от Университета във Валядолид
ANDRES SANTOS, Fr. J.– Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, Chile,
Vol. 23, 2001, p. 658–663 – http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071654552001002300024&lng=pt&nrm=iso, цитиран също и в Boletín no. 17 de la Universidad
de Almería – http://www.ual.es/asocia/selat/bol17.htm#2.
Можем да намерим отделни разлики или нюанси в зависимост от версиите на CIL. II
5042 и Supp. 5406; ARANGIO-RUIZ, V. Op. cit., p. 295; BRUNS, K. G. Fontes Iuris Romani
Antiqui: Leges et Negotia, cit., p. 334.
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7 quam pecuniam L. <Titius L.> Baian<i>o dedit dederit, credidit crediderit, ex
8 pensumve tulit tulerit, sive quid pro eo promisit promiserit,
9 spopondit <spoponderit>, fideve quid sua esse iussit 10 iusserit, usque eo is fundus
10 eaque mancipia fiducia<e> essent, donec ea omnis pecunia fides
11 ve persoluta L. Titi soluta liberataque esset; si pecunia sua qua
12 que die L. Titio h(eredi)ve eius data soluta non esset, tum uti eum
13 fundum eaque mancipia, sive quae mancipia ex is vellet L. 15 Titi
14 us h(eres)ve eius vellet, ubi et quo die vellet, pecunia praesenti
15 venderet. Mancipio pluris HS n(ummo) I invitus ne daret, neve sa
16 tis secundum mancipium daret, neve ut in ea verba, quae in ver
17 ba satis s(ecundum) m(ancipium) dari solet, repromitteret, neve simplam
neve...[duplam]...

Не би било уместно да гадаем тук дали тази плочка отразява една
реална фидуциарна сделка или е модел/формуляр, или смесица от тези
два документа. Има признаци, които дават основание да се приемат и трите възможности – самият факт, че е гравирано върху бронз, а не върху намазана с восък плоча според обичая и практиката по онова време при документиране на подобен род сделки, и обстоятелството, че плочката има
пробити дупки в долния и горния си край (в едната дори е запазен гвоздей)
говори, че тази вещ е била закована на стена като формуляр или за сведение на всички.
Освен това, що се отнася до текста, той има някои малко изненадващи несъответствия, като например това, че не се споменава името на
libripens, нито на antestatus (ред 4) и не е оставено след това празно място
(както обикновено се правело при формулярите), или това че в ред 3 се
казва, че mancipado е роб (Midas), а по-нататък (редове 10 и 13) се използва множествено число (mancipia)5, или че имотът се обозначава с абсолютна точност. От друга страна са използвани много често срещащи се имена
като Seius, Titius, Midas, Dama, L.(ucius), C.(aius)6.
Поради изложеното дотук плочката може да се смята за обикновен
формуляр7 или за истински документ за реална фидуциарна сделка 8, или

5

6
7

Подобна промяна от единствено в множествено число виждаме в D. 17.1.59, 4: “Creditor
pignus vendidit [...] si creditor ex pretio pignorum [...]”, което и в двата случая се обяснява с
факта, че залогът се състои от няколко вещи.
Вж. D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 433 ss.
MOMMSEN, T. Corpus Inscriptionum Latinarum [CIL]. Vol. 2, S. 700 ff.; KRÜGER, P. Kritische Versuche im Gebiete des Römischen Rechts. Berlin, 1870, S. 41 ff. Мнението на Mommsen, последвано по-късно от Krüger, е най-широко прието от повечето автори (ERBE,
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пък за действителен документ, в който редакцията е възприела много форми от формуляра, който е използван за ориентир9. Може дори да се твърди
обратното – че е документ, въз основа на който е изготвен формуляр, съдържащ някои от чертите на документа, послужил за модел10. Нещо
повече – възможно е да става дума за документ, послужил след това за
модел11 и, най-после, възможно е, изхождайки от един оригинален формуляр, да е изготвен документ, който впоследствие да е послужил на свой ред
за формуляр12. Grandenwitz13 приема в крайна сметка тезата за неправилна
употреба на един модел, но същевременно и характера му на формуляр,
аналогично на твърдението на D'Ors14.
Като оставим настрана полемиките относно това какво е бил „Бронзът от Бонанса“, интересно e да навлезем в текста и да му направим възможно най-подробен анализ, тълкуване и обяснение.
В своето начало (редове 1–6) ни информира за една mancipatio
fiduciaria, извършена от Dama (роб на L. Titius15) – акципиент, и от
L. Baianius – манципант/отчуждител, чийто предмет са имотът Baianum и

8

9
10
11

12

13

14
15

W. Die Fiducia im Römischen Recht. Wien, 1940, S. 23). Вж. BURDESE, A. Lex commissoria
e ius vendendi nella fiducia e nel pignus. Torino, 1949, p. 44, n. 1.
За хипотезата, че е формуляр, вж. също STEINACKER, Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde. Leipzig, 1927, S. 18, n. 1; последван от BARTOSEK, M. La
responsabilità del creditore…, cit., p. 241, 266, за когото този род формуляри са абсолютно надеждни, дори повече от юридическите книги от който и да било род, тъй като имали голяма практическа стойност, доколкото служели като наръчник при защитата на
личните интереси на хората по онова време. Затова формулярите са свидетелство за
истинското действащо римско право.
DEGENKOLB, H. Bemerkungen zu dem Pactum Fiduciae. – In: Hermes, Vol. 3, 1869, S. 290,
и Id., Ein pactum fiduciae. – In: ZSS, Vol. 9, 1870, S. 117 ff., 407 ff. Юридическото изследване също на DEGENKOLB, H. Revista de Filología Clásica. – In: Hermes, Vol. 3, cit., предхожда друго, граматическо и географско изследване на HÜBNER, E. Ein Pactum
fiduciae. – In: Hermes, Vol. 3, cit., S. 283, 289, който пръв публикува текста.
Също DEGENKOLB, H. Bemerkungen zu dem Pactum Fiduciae, cit.
D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 433.
RUDORFF, A. F. Über die baetische Fiduciartafel. Eine Revision. – In: ZSS, Vol. 11, 1873,
S. 52; и също RODRIGUEZ de BERLANGA, M. Los bronces de Osuna. Málaga, 1873,
p. 564.
HÜBNER, E., Ed. Corpus Inscriptionum Latinarum. Vol. 2. Inscriptiones Hispaniae Latinae.
Supplement. Berlin, 1892, S. 845.
GRADENWITZ, O. Dekomposition des Rubrischen Fragmentes. Heidelberg, 1915, S. 12–18,
по-специално S. 13 [цит. по D ' o r s, Á.]
D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 433.
Не се оспорва възможността роб, упълномощен от своя господар, да сключи договор. В
този конкретен случай робът на Lucio Ticio задължава Lucio Bayanio в полза на своя
господар.
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робът Midas. Rodriguez de Berlanga16 отбелязва, че тъй като става дума за
земеделски имот, даден като залог чрез тържествения ритуал mancipium17,
fundum трябва да се ползва от ius italicum, както и договарящите се да са
римски граждани. От друга страна, съгласно текста на Улпиан (Frag. 19.6),
Ulp. 19.6: Res mobiles non nisi praesentes mancipari possunt et non plures quam quae
manu capi possunt, inmobiles autem etiam plures simul, et qua diversis locis sunt,
mancipi possunt.

Тъй като правилата за манципация на движимо и на недвижимо
имущество са били различни, авторът смята18 че съгласно закона не е било
възможно да се манципират на единна цена един земеделски имот и един
роб, а всеки трябва да се манципира поотделно на различна номинална
цена в сестерции.
В същия параграф е дадено ясно описание на имота (име, място –
pagus, където се намира, и ager, на който принадлежи, както и съседни
имоти, за да бъде пълно описанието на статуса му). Според това описание
земеделският имот Bayano се намира в местността Olbense, в землището,
наречено Veneriense (като се разбира, че fundus – земеделският имот – се
намира в pagus – съвкупност от съседни земеделски имоти, която съвкупност от своя страна попада в ager – по-голямо селско землище). Върху него
няма тежести и той граничи с други имоти – на Lucius Ticius, Cayus Seyus,
обществен път и т.н. Със същата яснота се посочва, че mancipatio се извършва поотделно и се уточнява цената на всеки предмет (nummo I)19.
От 6-и ред до края20 текстът съдържа договора, сключен между Dama и Baianius по повод обезпечителната сделка, която искат да сключат.
Думите “pactum comventum factum est” ясно изразяват, че става дума за
16
17
18
19

20

RODRIGUEZ de BERLANGA, M. Los bronces de Osuna, cit., p. 581.
Описан от Гай (Inst. 1.119 ss.).
RODRIGUEZ de BERLANGA, M. Los bronces de Osuna, cit., p. 588.
Това има основание – посредством този вид манципация (mancipatio nummo I -HS N.I-)
се целѝ даващият залог длъжник да бъде освободен от отговорност по причина евикция
на която и да било вещ, дадена като фидуция, така че ако accipiens подаде actio
auctoritatis (за duplum) да получи само смешната сума от две сестерции.
Bruns и Arangio пишат в края на текста думата [duplam] в квадратни скоби, за да посочат
коя ще е първата дума от следващата плочка, която би допълнила диптиха. Cрв. Degenkolb, Krüger и Rudorff, цитирани по-горе. В действителност развитието на текста и на
самата сделка изискват това, за да се покаже, че в случай на продажба кредиторът не
отговаря при евикция. Истината обаче е, че тази първа плочка завършва с термина
neve и няма обяснение защо гравьорът не е написал думата duplam при положение че
има достатъчно място за нея, което е оставено празно.
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допълнително споразумение към договор21. Това споразумение има следното съдържание: нивата Bayanus и робът Midas, дадени във фидуция,
служат като обезпечение Lucius Bayanius да отговори на задълженията към
Lucius Ticius (както заети пари, така и гаранции и обезпечения, придобити
от него). Ако длъжникът не изпълни задълженията си, кредиторът или неговият наследник се упълномощават изрично да продадат цялото имущество, дадено в залог, когато и където пожелаят, макар че кредиторът не е
длъжен да продава против волята си, нито пък е длъжен да отговаря при
евикция. От това споразумение и от въпросите, които поставя, ще изложа
по-долу най-значимите.
Преди всичко трябва да изтъкнем факта, че плащането може да се
извърши към L. Titius или към неговия наследник (ред 12) и в случай че
плащането не бъде направено, който и да било от тях двамата има право
да продаде дадените като фидуция вещи. Това е интересно по няколко
причини. Първо, защото така се определя едно споразумение in rem, а не in
personam, със съответния риск да бъдат загубени права при смърт на кредитора по фидуцията, и второ, защото договореното прехвърляне на правото защитава по този начин наследника. Дори длъжникът да предприеме
actio fiduciae след смъртта на наследодателя, за да поиска да му бъде върната вещта (remancipatio) преди да е платил дълга, което е възможно, този
иск не би имал успех поради сключеното споразумение22.
Що се отнася до даването на ius vendendi, освен че е определено изрично, виждаме (редове 13 и 14) условията, при които трябва да се извърши продажбата; кредиторът (казано е в края на ред 14) може да извърши
продажбата pecunia praesenti. Това е разтълкувано като „продажба в

21

22

Подобна формула използват Папиниан (D. 18.1.72): pacta conventa, quae postea pacta
[...]; Алфен (D. 23.4.19): pactum conventum fuerit; и Гай (Inst.4.119): pactum conventum [...]
factum fuerit. Използването на “m” в думата comventum вероятно не е грешка на гравьора, а етимологична деривация от cum-venite. Вж. RODRIGUEZ de BERLANGA, M. Los
bronces de Osuna, cit., p. 592.
KRÜGER, P. Kritische Versuche im Gebiete... cit., смята че според сключеното споразумение, което виждаме в Tabula Baetica, стойността на земеделския имот Bayano е лимитът, до който може да се стигне при авансиране на пари и гарантиране на операции на
собственика в различни последователни задължения. Ако при изтичането им длъжникът ги удовлетвори и заяви че не желае повече да се задължава, той може да поиска
залогът да му бъде върнат чрез remancipatio, но ако преди да изтекат сроковете почине
заемодателят или длъжникът, техните наследници по силата на споразумението трябва
да изпълнят договореното от съответните им наследодатели.
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брой“23 и предполага едно предимство за длъжника по фидуцията, тъй като
по този начин би получил незабавно евентуалното superfluum макар понататък (началото на ред 15) да се упълномощава L. Titius да извърши
mancipatio nummo uno. Това трябва да се разбира24 във връзка с формалния акт на манципацията, който извършва кредиторът при продажбата, за
да прехвърли собствеността върху вещта. По този начин се избягва възможността да се задейства actio auctoritatis, а не като неограничена в цената цесия на кредитора, както смята Degenkolb25. Подобно споразумение не
би било прието нито от длъжника, нито от кредитора, защото би дало на
кредитора прекомерни права, но то е неизгодно и за кредитора по фидуцията, тъй като, ако продаде вещта на по-ниска цена, рискува длъжникът да
подаде срещу него actio fiduciae, защото е действал противно на bona fides.
Degenkolb26 тълкува правото на отчуждаване nummo uno в смисъл,
че кредиторът си запазва правото да продава на каквато и да било цена.
При това положение, ако стойността на вещта надхвърля тази на кредита,
кредиторът би могъл да намали цената за купувача, за да не трябва да
върне разликата на длъжника. Обаче фидуциантът не би имал никаква
възможност да атакува кредитора с actio fiduciae. Тази reserva би била равностойна на една клауза dolo non praestando.
Според Burdese27, тъй като, поне в началото на историческото развитие на евикцията, не са били възможни изключения при фидуциарната
продажба, страните на практика вероятно са прибягвали до включването на
клаузи,

за

да

избегнат

евикционната

отговорност28.

Предвидената

mancipatio nummo uno във Formula Baetica има за цел фактическото анулиране на auctoritas, която трябвало да даде кредитора при продажба res
mancipi.

23

24
25
26
27
28

Rudorff и Degenkolb, цитирани. Вж. също RODRIGUEZ de BERLANGA, M. Los bronces de
Osuna, cit., p. 612, n. 2, и BARTOSEK, M. La responsabilità del creditore…, cit., p. 242.
D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 440.
DEGENKOLB, H. Ein pactum fiduciae, cit., S. 149 ss.
Ibid.
BURDESE, A. Lex commissoria…, cit., p. 60 ss.
Вж. BUENO DELGADO, J. A. El principio creditorem evictionem non debere y el ius vendendi
del acreedor pignoraticio. – In: Anuario 2003 de la Facultad de Derecho de la UAH, p. 21 ss. –
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6087/Principio_Bueno_AFDUA_2002_
2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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Според Bartosek29 mancipatio nummo uno има аналогичен на pactum
de non praestanda evictione ефект. И в двата случая се постига изключването на всякаква евикционна гаранция. Но би ли отговарял фидуциарят, продал iure creditoris, на actio empti?30.
Изричното указване на ius vendendi изглежда удачно. Разбира се,
L. Titius като собственик на вещта можел да я продаде, но тъй като става
дума за фидуциарна сделка, за Baianius винаги остава възможността да
плати и да поиска връщането ѝ чрез actio fiduciae. За да се избегне присъждането, в случая се прибягва до споразумение de vendendo, така че когато изтече срокът на дълга и той не е платен, длъжникът да не може да
поиска да му бъде върната вещта31, а само горницата в цената при продажбата ѝ.
Освен това, като се дава право на кредитора да стане продавач и да
извърши mancipatio nummo uno, за да елиминира отговорностите си, третото лице купувач, което придобива periculo suo, като поема евентуалните
рискове от евикция, очевидно ще поиска намаляване на продажбената цена и така отново влизаме в кръга на отношенията фидуциант↔фидуциар.
Ако цената е по-ниска от стойността на вещта, длъжникът може да подаде
actio fiduciae. За да се избегне това, в споразумението изрично се договаря
клауза за продажба.
Можем да заключим, че това е механизмът, който от частта на разглеждания документ, отнасяща се до продажбата на вещите, дадени в за29
30

31

BARTOSEK, M. La responsabilità del creditore…, cit., p. 267.
Cрв. D. 19.1.11.15 (Ulp. 32 ad ed.): Iulianus deficiente dupla ex empto agendum putavit.
denique libro decimo apud Minicum ait, si quis servum ea condicione vendiderit, ut intra
triginta dies duplam promitteret, postea ne quid praestaretur, et emptor hoc fieri intra diem non
desideraverit, ita demum non teneri venditorem, si ignorans alienum vendidit: tunc enim in hoc
fieri, ut per ipsum et per heredem eius emptorem habere liceret: qui autem alienum sciens
vendidit, dolo, inquit, non caret et ideo empti iudicio tenebitur.
D. 19.1.11.16 (Ulp. 32 ad ed.): Sententiam Iuliani verissiman esse arbitror in pignoribus
quoque: nam si iure creditoris vendiderit, deinde haec fuerint evicta, non tenetur nec ad
pretium restituendum ex empto actione creditor: hoc enim multis constitutionibus effectum est.
dolum plane venditor praestabit, denique etiam repromittit de dolo: sed et si non repromiserit,
sciens tamen sibi non obligatam vel non esse eius qui sibi obligavit vendiderit, tenebitur ex
empto, quia dolum eum praestare debere ostendimus.
Смятам че в момента не е уместно да се спираме подробно на тези текстове.
Друг начин за анулиране на acciо срещу фидуциарния длъжник е чрез комисорен договор, по силата на който, ако при изтичане на срока дългът не е изплатен, кредиторът
задържа окончателно за себе си вещта и всеки иск за възстановяването ѝ се отхвърля.
Този договор обаче би бил много по-тежък за длъжника, тъй като той не би могъл да
поиска горницата.
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лог, и условията, при които може да се извърши продажбата им (редове 11
и сл.).
Видно е, че във Formula Baetica се прибягва както към pactum de non
praestanda evictione, така и към mancipatio nummo uno, при което гаранцията е практически нулева (в случая две сестерции). Тук може да се запитаме, както прави Bartosek32, трябва ли да тълкуваме регламентацията, съдържаща се в Tabula Baetica в смисъл че кредиторът не трябвало да дава
гаранции, тъй като той не отговаря за евикция, или обратно – в смисъл че
кредиторът по принцип обезпечава за евикция, но Tabula Baetica, която е
формулирана в негов интерес, се различава от действащото право и го освобождава от неудобната гаранция. Самият автор33 отговаря на въпросите,
като казва че „съгласно действащото право кредиторът, приел залога, отговаря за евикция в mancipatio fiduciaria, но в правния живот [на практика –
praxis] страните редовно изключват тази отговорност.“ Tabula Baetica ясно
показва как е ставало това.
Както казах, от 6-и ред нататък е изложено споразумението между
Dama и Baianius, в което се определят правата на фидуциарния кредитор и
кредитите, които mancipatio fiduciaria гарантира. За правата на акципиента
казах вече нещо. Още по-интересно е изреждането на основанията за кредита, които обезпечава mancipatio, и които следват едно след друго в текста от 7-и ред нататък. Според D'Ors34 обезпечените заеми се изреждат съгласно тяхната причина, като се цитират причините за парични кредити в
трите им разновидности: заем – mutuum (pecunia data), стипулация –
stipulatio (pecunia credita) и литерален договор – expensilatio (pecunia
expensa lata), и трите вида дадени залози (fide): promissio, sponsio и
fideiussio. За D'Ors обстоятелството, че не се споменават mandatum
pecuniae credendae и pecunia constituta, вероятно се дължи на това, че те са
се развили по-късно. Любопитен факт е, че в l. gem. de Cod. 8.26(27).1.1,
включена в Cod. 8.13.8, единствената вариация е именно в този нюанс:
“adversus reum vel fideiussores seu mandatores eius”, пише там. Degenkolb35

32
33
34
35

BARTOSEK, M. La responsabilità del creditore…, cit., p. 265.
Ibid., p. 267.
D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 437–438.
DEGENKOLB, H. Bemerkungen zu dem Pactum Fiduciae, cit., S. 290 ss.
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твърди, че pecunia data, pecunia credita и pecunia expensilata не обхващат
всички възможни търговски операции, а само кредитните, свързани с парични сделки (pecunia). От това Krüger36 заключава, а Rudorff37 потвърждава, че в околностите на днешното селище Sanlúcar de Barrameda е работело банково заведение, което давало парични заеми, като искало в залог
земеделски имоти.
Да се говори първоначално за pecunia и след това да стане генерически quid е нещо, което изисква самата природа на залога и той започва
да се прилага като обезпечение и при непарични заеми. Това е един от
проблемите, които поставя разпоредбата на Гордиан, включена в
Cod. 8.26(27): прилагането ѝ при непарични заеми38.
Трябва да отдадем още по-голямо внимание и значение на поредността, в която са описани причините за заемите и как са изразени те. Ако
погледнем редове 7 и 8 на текста, където се споменават причините за заема, който обезпечава mancipatio, виждаме че винаги се говори в минало
време: dedit [...] credidit [...] tulit [...] promisit [...] spopondit [...] iussit, и след
това в бъдеще: dederit [...] crediderit [...] tulerit [...] promiserit [...] <spoponderit>
[...] iusserit. Защо е така? Отговорът изглежда прост – фидуцията обезпечава както сключените вече заеми, така и заемите, които може да се сключат
в бъдеще39. В ред 10 пише omnis pecunia, което означава че заемодателят
ще държи в свое владение предметите, дадени в залог40 като фидуция, докато (usque eo [...] donec) не бъдат удовлетворени всички изредени по-горе
заеми (quam pecuniam) – ред 7.
Що се отнася до правото на заемодателя да задържи залога до пълното освобождаване на длъжника, интересно е да отбележим паралела,

36
37
38
39
40

KRÜGER, P. Kritische Versuche im Gebiete..., cit.
RUDORFF, A. F. Über die baetische Fiduciartafel, cit.
Вж. BUENO DELGADO, J. A. Pignus Gordianum. Madrid, 2004, p. 20 ss.
Вж. D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 438.
Тук виждаме едно несъответствие. Докато в частта за mancipatio (ред 3) се споменава
само робът Midas (homine Midam), в ред 9–10 се преминава в множествено число: is
fundus / eaque mancipia [...] essent, което се повтаря по-нататък. Според RODRIGUEZ de
BERLANGA, M. Los bronces de Osuna, cit., p. 610, това е грешка на гравьора или на пишещия формуляра.
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който може да се направи с текста на Помпоний, даден по-долу, в който по
аналогичен начин на Tabula Baetica длъжникът не се освобождава дори
след като заемодателят получи дадения кредит, ако не бъдат обезпечени
други задължения, произтичащи от продажбата на дадената в залог вещ41.
D. 13.7.8.1 (Pomp. 35 ad Sab.): Si pignori plura mancipia data sint, et quaedam certis
pretiis ita vendiderit creditor, ut evictionem eorum praestaret, et creditum suum habeat,
reliqua mancipia potest retinere, donec ei caveatur, quod evictionis nomine promiserit,
indemnem eum futurum.

Всъщност този текст се отнася за освобождаването или неосвобождаването на длъжника при продажба на част от залога, при която кредиторът (продавачът) е поел задължение да обезщети купувача в случай на
евикция. Текстът е бил тълкуван винаги в този смисъл. Обаче тук също е
полезен защото, макар в случая да не става дума за задържане в техническия смисъл на думата, има сходство между приетото от класическия
юрисконсулт решение и още по-рязката констатация по въпроса, която съдържа Tabula Baetica ([...], usque eo is fundus eaque mancipia fiduciae essent,
donec ea omnis pecunia fidesve persoluta L. Titi soluta liberataque esset; [...]). И
в двата казуса длъжникът се освобождава едва когато заемодателят бъде
напълно удовлетворен.
От друга страна, решението на Помпоний не може да се смята за
несправедливо за длъжника, тъй като, от една страна, ако кредиторът не се
задължи да отговаря за евикция, купувачът би поискал за вещта цена, много по-ниска от реалната, което в крайна сметка би ощетило длъжника. Освен това длъжникът трябва да понесе вредата, произтичаща от повредената вещ, дадена от него в залог. Продавачът (приелият залога кредитор) е
освободен от отговорност за евикция на продадената вещ, в пълна хармония с тенденцията на Formula Baetica, както изтъква Bartosek42 – това може
да заключим от
D. 20.5.10 (Paul. 6 resp.): Etsi is, qui legi pignoris emit, ob evictionem rei redire ad
venditorem non potest, tamen non esse audiendum creditorem qui fundum vendidit, si
velit eiusdem rei ex alia causa quaestionem movere.

41

42

Според мен е важно да имаме предвид, че става дума за правна литература от времето, когато е датирана Tabula Baetica, и че сравняването на двата документа позволява
да разберем по-добре еволюцията на гаранционните сделки.
BARTOSEK, M. La responsabilità del creditore…, cit., p. 262 ss.
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Що се отнася до императорските конституции, в този смисъл може да
цитираме две, които засягат този въпрос. Едната е от 223 г.:
CJ. 8.45.1 (Imperator Alexander Severus): Cum iure creditoris propter fisci debita
praedium obligatum procurator meus vendidit, evictio non debetur, quia et privatus
creditor eodem iure utimur, nisi nominatim hoc repromissum a privato fuerit. Si tamen
fiscus in ius alterius creditoris successit. emptori non iusta fisci nomine movetur
controversia, sive quia potior fuerat, quando vendebat, sive quia infirmior, quoniam hoc
utique praestare debet, qui pignoris iure vendat, potiorem se ceteris esse creditoribus. *
ALEX. A. PUBLICIO. *<A 223 PP. XV K. NOV. MAXIMO II ET AELIANO CONSS.>

Другата е от 240 г.:
CJ. 8.45.2 (Imperator Gordianus): Si a creditrice iure pignoris fundos pater tuus
comparaverit, evictis praediis ita demum petitionem adversus creditricem habere iure
potest, si, cum vendiderit, de evictione rei promisit vel etiam dolo malo, cum sciret
prudensque esset rem sine vitio non esse, eam patri tuo, cui successisti, venumdedit.
nam sicut genus eiusmodi contractus inscium creditorem vinculo evictionis non
adstringit, ita eum, qui fraudem admisit vel decepit, non excusat. * GORD. A. SABINO. *<A
240 PP. VIII ID. APRIL. SABINO II ET VENUSTO CONSS.>

В тях се казва, че купувачът може да направи рекламация за евикция
срещу приелия залога кредитор само в два случая – когато това е било изрично договорено или когато продажбата е била направена с лош умисъл.
Основата на тези текстове е в пълно съзвучие със съдържанието на
Formula Baetica.
Друг текст на Помпоний:
D. 46.3.26 (Pomp. 35 ad Sab.): Si creditor fundum <pigneraticium> vendiderit et
quantum ei debebatur receperit, debitor liberabitur. sed et si acceptum emptori pretium
tulisset creditor vel ab eo stipulatus esset, debitor nihilo minus liberatur. sed si servus
<pigneratus> a creditore venierit, quamdiu redhiberi possit, non liberabitur debitor, sicut
in quolibet pignore vendito, quamdiu res inempta fieri possit.

Утвърждава се изложената по-горе идея, че длъжникът не се освобождава докато кредиторът не бъде напълно удовлетворен. В последната
си част текстът говори за продажба на залози, при която има признаци за
отговорност за повреди. В такива случаи купувачът може да анулира продажбата или да върне продадената му вещ.
Без да се опитвам да сложа знак за равенство между Formula Baetica
и единствената конституция, включена в CJ. 8.26(27), отбелязвам само общите им точки (римските страни по договора, паричните кредити, pactum,
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etc.) и твърдя, че очевидно се е извършвала промяна при гарантирането на
паричните (и непаричните) заеми по времето преди управлението на император Гордиан ІІІ, което кара например D'Ors43 да заключи, че осигурителният обхват на фидуцията, за която ни информира бронзовата плочка от
Bonanza, не е съвсем чужд на идеята, която по-късно вдъхновява задържането на pignus Gordianum (CJ. 8.26(27).1.2), като негласно разширение на
pignus. Въпреки че и двете имат една и съща цел – да гарантират заеми, те
се развиват по различни пътища и различни са също и титулите, с които се
държи във владение дадената като гаранция вещ. От друга страна този
документ, заедно с mancipatio Pompeiana44, е пример за прилагането на
института фидуция с цел реална/вещна гаранция.

43
44

D'ORS, Á. Epigrafía jurídica de la España romana, cit., p. 438.
ARANGIO-RUIZ, V. Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. Vol. 3. Negotia. Florentiae. 1969,
p. 291 ss.
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АCTIO NOXALIS:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
НОКСАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И ХИПОТЕЗИ НА
CONFUSIO
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Мария дел Кармен Хименес Салседо
Университет в Кордоба, Испания
Резюме: Статията е посветена на правната дискусия за приложимостта на
actio noxalis в случаите, в които притежателят на този иск придобива властта над лицето, което е причинило увреждане.
Ключови думи: Actio noxalis; filius; роб; сливане; задължение.
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ACTIO NOXALIS:
THE OBLIGATIONS DERIVED FROM NOXAL
RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF CONFUSION
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. María del Carmen Jiménez Salcedo, PhD
University of Cordoba, Spain
Abstract: The article is dedicated to the jurisprudential debate on the validity of
actio noxalis in the cases in which his holder disposes of the servus or filius
familae that caused the noxal responsibility.
Keywords: actio noxalis; filius; servus; confusion; obligation.
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Ако подвластен син или роб нанесе вреда другиму, потърпевшият от
този деликт е можел да упражни actio noxalis (ноксален иск) срещу съответния pater familias или господар като ответник. В този случай ответникът е
можел да избира дали да плати обезщетение на потърпевшия, сякаш самият той е извършил деликта, или да се освободи от тази отговорност, като
предаде на потърпевшия своята власт над роба или подвластния си. Това
прехвърляне или отстъпване се нарича noxae deditio. Actio noxalis се насочва срещу съответния притежател на властта над деликвента. Ако властта над роба или над сина се прехвърля на трето лице, actio noxalis срещу
прехвърлящия се погасява и възниква ex novo срещу приобретателя1.
Ако самият потърпевш от деликта получи властта върху роба или
filius, actio noxalis се погасява поради сливане, доколкото потърпевшият не
може да подаде какъвто и да било иск срещу самия себе си. Обаче ако
след това продаде роба или предаде filius под властта на друго лице,
юриспруденцията води спор дали му се полага отново actio noxalis срещу
окончателния приобретател. Това съобщава Гай в своите Институции:
IGai 4.78. Sed si filius patri aut servus domino noxam commiserit, nulla actio nascitur;
nulla enim omnino inter me et eum qui in potestate mea est, obligatio nasci potest.
Ideoque etsi in alienam potestatem pervenerit aut sui iuris esse coeperit, neque cum
ipso neque cum eo cuius nunc in potestate est agi potest. Unde quaeritur, si alienus
servus filiusve noxam commiserit mihi , et is postea in mea esse coeperit, potestate,
1

Класическите юристи описват този процес с формулата noxa caput sequitur. По този
въпрос вж. FERNANDEZ de BUJÁN, A. Derecho Público Romano. 19. ed. Madrid, 2016,
p. 200 ss.; Id., Derecho Privado Romano. 19. ed. Madrid, 2016, p. 150 ss.;
ALBURQUERQUE, J. M. La prestación de alimentos en el Derecho Romano y su
proyección en el derecho actual. Madrid, 2010, p. 33 ss.; RUIZ PINO, S. La vertiente
iuspublicista de la institución adoptiva en Derecho Romano y en el Derecho Español.
Madrid, 2012, p. 189 ss. JIMENEZ SALCEDO, C. Reflexiones sobre la confusión como
modo de extinción de las obligaciones en Derecho Romano. – In: RGDR, 2004, no. 3, p. 3
ss. De VISSCHER, F. Le régime romain de la nasalité. De la vengeance collective à la
responsabilité individuelle. Bruxelles, 1947, p. 147 ss.; GIMÉNEZ CANDELA, T. El régimen
pretorio subsidiario de la acción noxal. Navarra, 1981, p. 27 ss., BIONDI, B. voz noxa. – In:
NNDI, Vol. 11, p. 449 ss.; Id., Le “actiones noxales” nel diritto romano classico. – In: Annali
del Seminario Giuridico della Università di Palermo (AUPA), Vol. 10, 1925; PUGLIESE, G.
Obbligazione del capo di famiglia e responsabilità diretta del colpevole nel regime della
nasalità. – In: Studi in memoria di Emilio Albertario, Vol. 1, 1933, p. 235 ss.; FALCHI, G. L.
Le controversie tra Sabiniani e Proculiani. Milano, 1981, p. 202 ss.; Id., Ricerche sulla
legittimazione passiva alle azioni nossali: il possessore di buona fede del servo. Milano,
1976, p. 149 ss.
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utrum intercidat actio an quiescat. Nostri praeceptores intercidere putant, quia in eum
casum deducta sit in quo consistere non potuerit, ideoque licet exierit de mea potestate,
agere me non posse. Diversae scholae auctores, quamdiu in mea potestate sit,
quiescere actionem putant, quia ipse mecum agere non possum, cum vero exierit de
mea potestate, tunc ea resuscitari.

Според Гай не се предоставя иск, ако роб или подвластен (filius) нанесе вреда на своя господар или pater familias, защото не може да възникне
цивилно задължение между притежателя на властта и лицето, което е
обект на тази власт. По-скоро притежателят на властта може да действа
непосредствено и свободно срещу своя роб или син. Затова, ако pater
familias предаде другиму своя подвластен или му даде свободата, пак не
може да се породи право на иск срещу приобретателя на роба или срещу
самия освобожденец.
Обаче ако робът или синът, извършил деликта, станат собственост
на потърпевшия от деликта, според сабинианците actio noxalis се погасява
окончателно и не може да бъде възобновена, ако след това причинителят
на вредата бъде освободен или продаден отново2. Обратно – според прокулианците actio noxalis остава латентна и се възражда когато причинителят на вредата бъде освободен или продаден. В този спор Гай приема
мнението на сабинианците, което по-късно е възприето и от Юстиниан3.
Според мен преобладаващото мнение на сабинианците е поправилно. Такова на практика е и традиционното становище на романистиката, която в този казус приема сливането като основание за погасяване на

2

Вж. също: D. 47.2.18 (Paul., 9 ad Sab.): Quod dicitur, noxam caput sequi, tunc verum est,
ut quae initio adversus aliquem nata est, caput nocentis sequatur; ideoque si servus tuus
furtum mihi fecerit, et dominus eius effectus eum vendideru, non posse me agere cum
emtore, Cassiani putant. По този въпрос срв. също и D. 47.2.17.1 (Ulp. lib. 37 ad
Sabinum); D. 5.1.11 (Ulp. 12 ad ed.); D. 13.6.1.2 (Ulp. lib. 28 ad ed.) във връзка с actio
comodati.

3

Така е описано в Институциите на Юстиниан – IJ. 4.8.6. Si servus domino noxiam
commisserit, actio nulla nascitur; namque inter dominum et eum, qui in potestate eius est,
nulla obligatio nasci potest. Ideoque, et si in alienam potestatem servus pervenerit, aut
manumissus fuerit, neque cum ipso, neque cum eo, cuius nunc in potestate sit, agi potest.
Unde, si alienus servus noxiam tibi commiserit, et is postea in potestate tua esse coeperit,
intercidit actio, quia in eum casum deducta sit, in quo consistere non potuit: ideoque, licet
exierit de tua potestate, agere non potes, quemadmodum si dominus in servum suum
aliquid commiserit, nec si manumissus aut alienatus fuerit servus, ullam actionem contra
dominum habere potest. Същото мнение поддържа и Паул – вж. D. 47.2.18 (lib. 9 ad
Sabinum), като компилаторите са премахнали упоменаването на становището на
прокулеанците. Вж. FALCHI, G. L. Le controversie tra Sabiniani e Proculiani, cit., p. 203.
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ноксалния иск4. Причината, поради която сабинианците избират това решение, би могла да бъде следната: ако пострадалият продаде отново роба,
той получава пълната цена при покупко-продажбата, в която не е включено
обезщетението за извършения деликт. Ако след продажбата той подаде
actio noxalis срещу приобретателя, същият може да се противопостави с
exceptio doli mali. От една страна продавачът не може да изиска от приобретателя пълната цена за претърпени вреди, а от друга страна с цената на
покупко-продажбата той е получил онова, което би могъл да получи чрез
actio noxalis.5
На сабинианската теория се противопоставя, но само привидно,
Трифонин:
D. 9.4.37 (Triphon. 15 Disput.). Si alienus servus furtum mihi federit, qui postea in
meum dominium pervenerit, extinguitur furti actio, quae mihi competierat, nondum in
iudicium deducta; nec si postea alienavero eum, quem ante litem contestatam emeram,
furti actio restaurabitur. Quodsi post litem contestatam eum remedero, condemnandus
erit venditor.

Според Tрифонин, ако някой пострада от кражба, извършена от чужд
роб, а по-късно придобие този роб в своя собственост, actio furti noxalis се
погасява. Ако робът е купен преди litis contestatio, а след това е отчужден,
искът не се възобновява. Обаче ако пострадалият купи роба, след като е
заведена litis contestatio между него и собственика на роба, продавачът ще
бъде осъден да плати обезщетение за вредата6.
Доколкото Tрифонин решава, че actio не се възобновява, ако потърпевшият от деликта продаде отново роба, то той се придържа към сабини-

4

Вж. мнението на SOLAZZI, S. L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano. Vol. I. 2. ed.
riveduta. Napoli, 1935, p. 280, 284, където той твърди, че казусът на ноксална
отговорност е изключение от общото правило и че сливането поражда неотменим
ефект. Извън този случай римските юристи имат предвид и хипотезата, че слетите
субекти може отново да се разделят. Това е проблем, наложил се в съвременното
право във връзка с практиката на ценните книжа на приносителя. Вж. още
KRETSCHMAR, P. Die Theorie der Confusion: ein Beitrag zur Lehre von der Aufhebung der
Rechte. Leipzig, 1899, S. 11 ff.; FADDA, C. Concetti fondamentali del diritto ereditario
romano. Milano, 1949, p. 313. Обаче в интересната си монография KIEß, P. Die confusio
im klassischen römischen Recht. Berlin, 1995, S. 85 посочва, че сабинианците не
приемат, че в този случай е налице казус на сливане (confusio), поради което не може
да се правят заключения, които да са приложими като правило за истинското сливане.

5

Срв. FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El precio como elemento comercial en la compraventa
romana. Madrid, 1993, p. 69 ss.

6

Относно този фрагмент вж. BISCARDI, A. Lezioni sul processo romano antico e classico.
Torino, 1967, p. 338 ss.
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анската доктрина. Обаче в казуса, когато между двамата вече е проведена
litis contestatio, юристът сякаш влиза в противоречие, тъй като според нея
actio noxalis се погасява ако пострадалият стане собственик на роба. Действително, с litis contestatio преторът определя условията на спора, съдържанието на иска и състоянието на събитията, настъпили до този момент.
Настъпилите след това промени (в случая при пасивна легитимация) вече
не се вземат предвид и затова не може да променят хода на процеса.7
Следователно ефектите, породени от litis contestatio, са причина за това
привидно противоречие със сабинианската доктрина.
В друг текст от Дигестите – D. 30.70 (lib.18 ad edictum provinciale)8,
Гай разглежда други казуси, при които потърпевшият от извършения от роб
деликт има иск срещу притежателя на властта над него, макар actio noxalis
да се е погасила или дори не е възникнала. Ситуациите, които описва
юристът, са следните:
D. 30.70.pr. Si servus Tii furtum mihi fecerit, deinde Titius herede me instituto servum
tibi legaverit, non est iniquum, talem servum tibi tradi, qualis apud Titium fuit, id est, ut
me indemnem praestes furti nomine, quod is fecerit apud Titium. 1. Nam et si fundus,
qui meo fundo serviebat, tibi legatus fuerit, non aliter a me tibi praestari debeat, quam ut
pristinam servitutem recipiam.

С други думи, един роб на Тиций извършва кражба (furtum) срещу
Мевий. След това Тиций назначава за свой наследник Мевий и завещава
роба на друго лице чрез легат per damnationem9. Според Гай, Мевий би могъл да се предяви иск срещу това друго лице заради извършения деликт с
actio noxalis. Основанията за такава аргументация юристът обяснява със

7

BISCARDI, A. Op.cit., p. 339.

8

Вж. KIEß, P. Op. cit., S. 83 ff.; FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Op. cit., p. 69 ss.; MONIER, R.
La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine. Paris, 1930, p. 83; NARDI, E.
Studi sulla ritenzione in Diritto Romano. Vol. 1. Fonti e caso. Milano, 1947, p. 402 ss. По
мнението на този автор фрагментът е класически. Вж. и IMPALOMENI, G. L’editto degli
edili curuli. Padova, 1955, p. 167 ss.

9

Вж. KIEß, P. Op. cit., S. 84 – според него това, което ни кара да мислим че става дума
за легат per damnationem, e най-вече употребата на термина “tradi”, както и фактът, че
ако робът е бил завещан с легат per vindicationem, ноксалната отговорност на
легатаря би била вън от съмнение. Вж. също LENEL, O. L’Édit Perpétuel. Vol. 2. Paris,
1975, & 173, p. 99, и D. 47.2.64 (66) (Nerat. 1 Membranarum): A Titio herede homo Seio
legatus ante aditam hereditatem Titium furtum fecit; si adita hereditate Seius legatum ad se
pertinere voluerit, furti tunc, quum faceret furtum, eius fuit, et ut maxime quis existimet, si
servus esse coeperit eius, cui furtum fecerat, tolli furti actionem, ut nec, si alienatus sit, agi
possit eo nomine; ne post aditam quidem hereditatem Titii factus est, quia ea, quae
legantur, recta via ab eo, qui legavit, ad eum, cui legata sunt, transeunt.
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следния сравнителен казус от параграф 1: ако за определен имот е бил
учреден сервитут в полза на наследодателя, а той е предоставил имота с
легат на лицето, в чиято тежест е сервитутът, сервитутът би следвало да
се погаси поради сливане в момента на приемането на наследството. Наследникът обаче може да си запази сервитута, като прехвърли недвижимия
имот според легата.
Следва и друг казус в параграф 2 на същия текст:
2. Nec dissimile est ei, qui mandato alicuius servum emit, vel ei, qui servum redhibet;
qui omnes non aliter restituere servum coguntur, quam ratio habeatur furti, quod ab eo
servo factum fuerit, vel antequam negotium contraheretur, vel postea.

Във втория казус мандатар купува роб, който му открадва някакво
имущество преди да бъде предаден на манданта. Според Гай в такъв случай мандатарят може да предяви иск за кражба срещу манданта. Същото
става когато след сключване на договора за покупко-продажба купувачът
претърпи кражба, извършена от купения роб и веднага разтрогне договора
за покупко-продажба и върне роба. В този случай купувачът може да предяви иск срещу продавача поради кражба.
3. Quare et si post aditam hereditatem servus legatus heredi furtum fecerit, ita praestari
debebit, ut ob hoc edictum quasi litis aestimatio a legatario sufferatur heredi.

В параграф 3 е описана следната ситуация: завещава се с легат
един роб per damnationem и след като наследството е прието, но преди да
бъде предаден на легатаря, робът открадва имущество на наследника. В
този случай Гай отново приема, че наследникът трябва да предаде роба на
легатаря, за да го обезщети той за кражбата.
В началният параграф (pr.), според Гай (който се присъединява към
сабинианското мнение), actio noxalis се погасява поради сливане, когато
Мевий приема наследството10; обаче легатарят отговаря за деликта. Както
в параграф 1, където Гай обосновава своето решение, от решаващо значение за разбирането на тази обосновка е да се тълкува разпоредбата относно легата. Според класическата юриспруденция легатът трябва да достигне до легатаря в състоянието, в което е бил в ръцете на наследодателя, и

10

Според прокулеанците за Мевий ноксалната акция само се отлага и когато робът
бъде предаден на легатаря Кай се възобновява.
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тъй като робът е бил под неговата власт, той е носел тежестта на ноксалната отговорност.11
В параграф 2 пострадалият не разполага с actio noxalis (мандатарят
или купувачът, който разтрогва договора), защото е бил собственик на роба, когато той е извършил кражбата. Обаче и в двата случая последващият
собственик на роба (мандант или продавач) носи отговорността за извършения от него деликт. Мандантът отговаря при подадена actio mandati contraria за всички щети, причинени на мандатаря от роба12; а продавачът отговаря при actio redhibitoria, предявена от купувача, за да поиска възстановяването на платената цена и съответното обезщетение за всички отрицателни последици от разтрогването на договора за покупко-продажба, включително причинените чрез кражбата вреди.13
Съгласно изложеното дотук, в действителност в параграф 3 легатарят не трябва да отговаря за деликта, тъй като actio noxalis не може да
възникне от същия момент, в който при извършването на кражбата наследникът е бил собственик на роба. Тълкуването на легата не прибавя нищо
по-различно. Когато робът е бил в ръцете на наследодателя, върху него не
е падала ноксалната отговорност, тъй като още не е бил извършен деликтът. От друга страна, за разлика от параграф 2, не съществува никакво облигационно отношение, на което наследникът да може да се опре, за да
поиска възстановяване на причинената вреда, освен actio noxalis. Обаче
Гай дава на наследника едно право срещу легатаря. Очевидно обяснение-

11

Вж. KIEß, P. Op. cit., S. 84.

12

Cрв. D. 17.1.26.7 (Paul., 32 ad ed.) където Паул, отразявайки мнението на Нераций,
твърди че мандантът може да се освободи от отговорност чрез noxae deditio: Sed
quum servus, quem mandatum meo emeras, furtum tibi fecisset, Neratius ait, mandati
actione te consecuturum, ut servus tibi noxae dedatur, si tamen sinc culpa tua id acciderit;
quod si ego sciisem talem esse servum, nec praedixissem ut posses praecavere, tunc,
quanti tua intersit, tantum tibi praestari oportet. Вж. KIEß, P. Op. cit., S. 85.

13

Срв. D. 21.1.23.8 (Lib. 1 ad ed. Aedilium Currulium): Quare sive emtori servus furtum
fecerit, sive alii cuilibet, ob quod furtum emtor aliquid praestiterit, non aliter hominem
venditori restituere iubetur, quam si indemnem eum praestiterit. Quid ergo, inquit Iulianus, si
noluerit venditor hominem recipere? Non esse cogendum, ait, quid quam praestare- nec
amplius, quam pretio condemnabitur-, et hoc detrimentum sua culpa emtorem passurum,
qui, quum posset hominem noxae dedere, maluerit litis aestimationem sufferre, et videtur
mihi Iulianus sententia humanior esse. Вж. KIEß, P. Ibidem; FERNÁNDEZ de BUJÁN, A.
Op. cit., p. 69 ss.; IMPALOMENI, G. L’editto degli edili curuli, cit., p.168; NARDI, E. Studi
sulla ritenzione in Diritto Romano, cit., p. 403 ss.; MONIER, R. La garantie contre les vices
cachés dans la vente romaine. Recueil Sirey, 1930, p. 83.
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то се крие в това, че – както посочва Kieß, юристът смята всички тези казуси за аналогични – в смисъл че във всички тях пострадалият е бил собственик на роба временно; бил е длъжен да прехвърли собствеността на друг
незабавно – в principium на легатаря, а в параграф 2 на манданта или на
купувача. И в нашия случай потърпевшият трябва да прехвърли роба на
легатаря. От тази гледна точка разбираме, че Гай също дава иск на наследника14.

14

Вж. KIEß, P. Ibiem.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА PATRIA
POTESTAS ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ИМУЩЕСТВОТО НА ПОДВЛАСТНИТЕ СИНОВЕ
(FILII FAMILIAS)
(НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Салвадор Руис Пино
Университет на Мурсия, Испания
Резюме: Patria potestas оказва значително въздействие върху личността и
имуществото на римските подвластни синове – filii familias. Статията има за
цел да представи правните последици в контекста на едно общо изследване на римската фамилия.
Ключови думи: patria potestas; pater familias; filii familias; peculium.
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STUDY OF THE EFFECTS OF PATRIA POTESTAS
ON THE GOODS OF FILII FAMILIAS
(ENGLISH LANGUAGE)

Prof. Salvador Ruiz Pino, PhD
University of Mursia, Spain
Abstract: Patria potestas deploys a great amount of effects on the persons and
the goods of the roman filii familias. This study aims to approach these legal effects and brings a general investigation in the roman family law context.
Keywords: patria potestas; pater familias; filii familias; peculium.
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The Roman family, strictly understood as a domestic community formed
by a group of people and a group of things under the power of a leader, the pater
familias, granted legal powers over it, acquires all its foundation on the concept
of patria potestas. Therefore, the importance of the effects of the power of the
pater familias can be affirmed, considering it as a sovereign, original and unitary
right. In this regard, it is deeply known the opinion of Alburquerque1, who excused that the paternal function would spread, and sometimes exceed, the maximum discretion regarding the patrimonial structure and the exercise of patria
potestas, on the basis of the subsistence of the conception of the family primarily
based on the field of the appropriate organization of agnatio.

1

ALBURQUERQUE, J. M. La prestación de alimentos en Derecho Romano y su proyección
en el derecho actual. Madrid, Dykinson, 2010, p. 34 ss.: “El pater familias, jefe de familia o
autoridad única, cabeza de familia, ejercerá todas las funciones potestativas tanto en el orden doméstico, aunque no tenga hijos” [Hereinafter, at the insistence of the author, the quotations are in the original language – еditor's note] (D. 50.16.195.2: Pater autem familias
appellatur, qui in domo dominium habet), como en el contexto externo”. See ORTEGA
CARRILLO de ALBORNOZ, A. Derecho privado Romano y su práctica a través del Código
Civil. Málaga, Del Genal, 2004, p. 35 ss.; See also Id., Terminología, definiciones y ritos de
las nupcias romanas: la trascendencia de su simbología en el matrimonio moderno. Madrid,
Dykinson, 2006; FERNÁNDEZ de BUJÁN A. El filius familias independiente en Roma y en
el derecho español. Madrid Universidad Autónoma de Madrid, 1984, p. 21 ss.; BLANCH
NOUGUÉS, J. M. La filiación en el pensamiento jurídico romano: ueritati locum superfore. –
RGDR, no. 3, diciembre 2004, p. 4: “La naturaleza de mando que inviste la figura del pf. relega a un segundo plano la de la paternidad biológica hasta el punto de llevar a negarla a
un célebre romanista de principios del siglo XX muy influyente – nos referimos al italiano
Bonfante-, a través de su famosa teoría sobre la soberanía del pf., que hace aparecer a éste como titular de una potestad omnímoda al frente de la familia concebida como un microEstado. Apoyos para su formulación no le faltan si nos referimos a los diferentes poderes
que ciertamente parecen asemejar el jefe de familia a un rex. Al pf. se le atribuye la
dominica potestas (o poder en concepto de dueño sobre las cosas que integran el patrimonio familiar, incluidos esclavos); la manus sobre la mujer que ha ingresado en la familia
mediante una conventio in manum (procedimiento realizado a través de ciertas formas con
el fin apuntado y no con el de constituir formas de celebración del matrimonio); la patria
potestas sobre hijos y descendientes incorporados a la familia biológicamente o artificialmente (adopción o arrogación). Ésta a su vez aparece integrada por un haz de poderes: ius
vitae necisque (derecho de vida y muerte – en cierto modo similar al ius gladii o derecho de
espada, es decir de dar muerte a los súbditos-), ius exponendi (derecho de abandono de hijos recién nacidos), ius noxae dedendi (derecho de entrega a la víctima de un delito cometido por una persona sometida a su potestad), ius vendendi (o derecho de venta de hijos
bajo su poder). Incluso la paternidad biológica parece basarse en la regla que atribuye la
condición de padre a los nacidos de justas nupcias en determinadas condiciones por lo que
el vínculo que se destaca es el político (agnaticio) más que el de sangre (cognaticio). Sin
embargo, una exasperación de estos indicios puede conducir a la conclusión errónea de no
aceptar en la mentalidad romana la realidad física del engendramiento paterno.”
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It can be stated that, with Rodríguez Ennes2, the patria potestas shows
the sovereign and exclusive power that the pater familias has over the children
born in a legitimate marriage or those who became part of it through any of the
right means to that effect. The power of the head of the household in relation to
the people submitted to them is stated through the entitled effects of patria
potestas, being written on the people3 and the goods of the alieni iuris, among
which a draft considering the most relevant parts concerning the filii familias will
be shown.
EFFECTS OF THE PATRIA POTESTAS
OF THE PATER FAMILIAS
ON THE GOODS OF THE FILII FAMILIAS
It should be recalled that only the pater familias was a sui iuris subject for
the Roman law, what means that he was the only person who had complete legal and acting capacity in the law, in the bosom of the family, in the private law
framework, and especially, in the patrimonial4 scope. It can be affirmed that, with
A. Fernández de Buján5, properties in the ancient times were confused with the
family power, the domestic power; hence the term manus. The only member with
legal capacity to own a patrimony in the bosom of the Roman family was the
pater familias, particularly because of it being a feature of a sui iuris subject, and
it is shown in many sources when they establish the filius nihil suum habere
potest principle:
D. 41.1.10.1 (Gaius libro secundo institutionum): Igitur quod servi nostri ex traditione
nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex qualibet alia causa adquirunt, id nobis
adquiritur: ipse enim, qui in potestate alterius est, nihil suum habere potest. Ideoque si
heres institutus sit, nisi nostro iussu hereditatem adire non potest, et si iubentibus nobis

2

3

4
5

RODRÍGUEZ ENNES, L. Bases Jurídico-Culturales de la Institución Adoptiva. Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1978, p. 34.
See MORDECHAI RABELLO, A. Effetti personali della “patria potestas”. Dalle origini al
periodo degli Antonini, A. Milano, Giuffrè, 1979.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano. 10. ed. Madrid, 2010, p. 276.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 24, keep stating: “Manus y mancipium tienen que ver con estas ideas primitivas que reflejan la existencia de un poder único doméstico sobre cosas y personas que luego se va diversificando. No
hay un concepto de propiedad fuera del ámbito de los bienes familiares probablemente hasta fines de la República. Ahora bien, suponiendo una familia amplia, comprensiva de tres
generaciones por lo menos, es posible que existiese una comunidad familiar para ciertas
cosas -como eran los esclavos, los animales de tiro y carga (es decir, los animales para el
servicio agrícola), y los fundos en terreno itálico- que constituían las res mancipi.”
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adierit, hereditas nobis adquiritur, perinde atque si nos ipsi heredes instituti essemus.
Eet his convenienter scilicet legatum nobis per eundem adquiritur.

The progressive individualisation and independence that the person of the
filius familias was achieving throughout the history (some authors even show
that it was an increasing process after the Second Punic War6) was making flexible this principle included in the sources of filius nihil suum habere potest, producing the eventuality of tenancy, possession and even property of goods by the
children of the family7.
According to professor A. Fernández de Buján8, it can be stated that from
a primitive age children under the patria potestas could not acquire anything for
themselves, so all they acquire, coming from formal business accessible to them
or from free access business they make or from any other kind, increases the
patrimony of the pater. This constituted a serious conflict in the bosom of the old
ius civile, since those under custody could improve but never degrade the position of the patria potestas holder. This was modified by the action of magistrates
by means of the so called actiones adiecticiae qualitatis, through which the pater
familias was forced to respond mutually next to the filius familias when he was
part of the business traffic by virtue of an operation or paternal initiative9.
Peculium profecticium
A first sign of modification or relaxation of the general principle filius nihil
suum habere potest was constituted by the establishment of the peculium, which
supposed the delivery of a part of the goods of the pater familias to the children
6

7

8
9

See Kaser, who indicates that the process was developed from the end of the agrarian era.
See also VALENTÍ ABREU, J. Op. cit., p. 83, n. 14, p. 74.
See FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 24: “acaso
cada hijo púber podría actuar como manceps o adquirente bajo la auctoritas del paterfamilias integrando así los bienes en el mancipium o titularidad dominical paternal. Se trataría,
por tanto, de bienes de uso común y en este sentido res comunes de todos los hijos púberes que podían realizar una mancipatio a nombre del paterfamilias, los cuales -según algunos testimonios todavía de la época clásica- vivo quoque patre quodammodo domini
existimantur”; VALENTÍ ABREU, J. Op. cit., p. 71 ss.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano, cit., p. 276, 277.
Ibidem. In addition, this author points out that such intervention or parental initiative could
well be “el haberle otorgado un peculium, haberle puesto al frente de un negocio o haberle
encomendado una gestión de tipo patrimonial”. Regarding the protection of the child
through the legal remedies provided by the Lex Laetoria of circumscriptione adulescentium
(actio legis Laetoriae, except legis Laetoriae and restitutio in integrum) see an interesting
study by GARCÍA GÉRBOLES, L. La protección procesal del minor viginti quinque annis en
Derecho Romano. Madrid, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2008, which we refer to in these matters.
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(it could also be granted to other people under his power or even the slaves) so
that they could be managed or used for any activity. That delivery was not done,
strictly in legal terms, as a property, but as revocable concession, which supposed that, in case of predeceasing of the filius familias, the father could take
back the goods non in iure successionis, but in iure peculii10. The children, on
the other hand, held the administration of the peculio, but could not donate or
have it as an act of last will.
This peculium was known as profecticium11, precisely as a concession of
the pater familias (quasi a patre profectum), even though it is found in different
sources that it was enough that the pater familias did not suppress what the filius
or the servus had acquired, not being strictly necessary the process of the concession of the goods for the existence of the institution:
D. 15.1.7.1 (Ulpianus libro 29 ad edictum): Et adicit pupillum vel furiosum constituere
quidem peculium servo non posse: verum ante constitutum, id est ante furorem vel a
patre pupilli, non adimetur ex his causis. Quae sententia vera est et congruit cum eo,
quod Marcellus apud Iulianum notans adicit “posse fieri, ut apud alterum ex dominis
servus peculium habeat, apud alterum non, ut puta si alter ex dominis furiosus sit vel
pupillus, si (ut quidam, inquit, putant) peculium servus habere non potest nisi
concedente domino. Ego autem puto non esse opus concedi peculium a domino
servum habere, sed non adimi, ut habeat”. Alia causa est peculii liberae
administrationis: nam haec specialiter concedenda est.

Generally, the etymology of the term peculium was even more discussed
by the doctrine. If the sources are consulted, a text by Ulpian en D. 15.1.5.3 will
be found, where it is defined as a cuasi pusilla pecunia.
D. 15.1.5.3. (Ulpianus libro 29 ad edictum): Peculium dictum est quasi pusilla pecunia
sive patrimonium pusillum.

10

11

See VALENTÍ ABREU, J. Paternidad y filiación, su régimen jurídico en el Derecho Romano
y en el Derecho Español moderno, cit, p. 74; FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias
independiente en Roma, cit., p. 26 ss.; De FRANCICI, P. Síntesis Histórica del Derecho
Romano. Madrid, Revista de Derecho Privado. 1954, p. 455; JÖRS, P. y KUNKEL, W. Derecho Privado Romano. Barcelona, Labor, 1937, p, 413: “mientras que el verdadero
peculium es una porción de bienes que el pater familias confiere al hijo voluntariamente, y
de la cual podía privarle en todo momento, con lo que, no sólo jurídica, sino también económicamente continuaba siendo una parte del patrimonio paterno, los peculios nuevos del
derecho imperial son porciones de bienes cuya administración corresponde enteramente al
hijo independientemente de la voluntad del padre, y de la cual éste no le podía privar”.
Keep in mind that this denomination may well be post-Justinian.
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It can be asserted that, with A. Fernández de Buján12, even though a majority segment considers that peculium is a diminutive form of pecus, a cattle, it
cannot be forgotten that the thesis of Bonfante, who considers the peculium as
the diminutive form of pecunia13, meaning a small patrimony, it would be probable that in the primitive age the peculium consisted on an amount of money or a
small patrimony, thus its administration would be delimited inside the scope of
the creditum and hence the actiones adiecticiae qualitatis.
It is undeniable that the peculium places whoever receives it in a position
of certain economic and social independence, and even though their property
belongs entirely to the pater familias, it is true that it constitutes a mass of goods
separated from his patrimony, whose administration was handed over to the person under his custody14. However, the basic principle that the subject alieni iuris
cannot be an owner was maintained during the entire late Republic and the
Princedom, even having become obsolete in the late Republican time because
of coming into flagrant conflict with the requests and realities of the time. Constantine, since the year 319 A.D., was who allowed children to get the adventitious peculium and in times of Justinian the property of the peculium belonged to
the filii familias, making the pater familias as a simple administrator and beneficial owner. From that time on it cannot be affirmed, strictu sensu, that the
12

13

14

FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 26 ss.; See Id.,
Derecho Privado Romano, cit., p. 277.
BONFANTE, P. Corso di diritto romano. Vol. I. Diritto di famiglia. Milano, Giuffrè, 1963,
p. 128 ss.: “Questo piccolo patrimonio assegnato ai filiifamilias o da essi formato ed
acreisciuto dicesi peculium. Il nome peculium è un diminutivo di pecunia, sicché non
significa se non appunto piccolo patrimonio, e tale é la derivacione e la definizione che ne
dànno pure gli antichi: peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum,
dice Ulpiano nella L 5 § 3 D. De pec. 15.1. A questo riguardo i moderni si sono rivelati nella
etimologia e nella induzione storica più varroniani degli antichi per il vezzo di saltare i gradi
intermedi della derivazione linguistica. Senza dubbio pecunia deriva da pecu, e ciò ben
significa che la ricchezza o piuttosto la moneta primitiva consisteva in bestiame; ma da pecu
non può derivare direttamente peculium, onde no se può argomentare che il peculium fosse
nell’ettà più antica un gregge”. This author at the bottom of the page add to clarify his
etymological interpretation: “L’equivoco di simili etimologie-sofismi, fondate sul salto di un
membro intermedio, è fenomeno purtroppo frequente, e non lieve il danno, per le
conclusioni storiche errate che se ne traggonno. Tale è la costante derivazione di
mancipare da manucapere (anziché da mancipium), di iudicare da ius dicere (anziché da
iudicium), di superficies da super facere (anziché da super facies) ecc.”. Thus, we can
summarize that even when pecunia derives from pecus, since the primitive currency came
to consist of cattle, we should not fall into the sophistry of the jump of an intermediate etymological member affirming that of pecus derives directly peculiar, which does not seem
reasonable, well, in the words of Bonfante, “no se puede argumentar que el peculium fuese
en la época más antigua un rebaño”.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano, cit., p. 277; See Id., El filius familias
independiente en Roma, cit., p. 27.
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peculium exceptionally supposes that everything acquired by the filius familias
increases the patrimony of the pater familias, since until then the goods that
were included in the peculium were still part of his power15. Therefore, a change
of understanding in the legal situation of the filii familiae regarding patrimony occurred in the postclasic time, which was mainly reached by means of the progressive extension of the institution of the peculium16.
With regard to the administratio peculii, it can be affirmed that this ability
of having the peculium, obtained by a concession administration or liberal administration, did not allow “the realization of any act of acquisition of the res peculiars without a compensation,” as in D. 39.5.7.pr.:
(Ulpianus libro 44 ad Sabinum): Filius familias donare non potest, neque si liberam
peculii administrationem habeat: non enim ad hoc ei conceditur, libera peculii
administratio, ut perdat.

Additionally, it can be maintained with A. Fernández de Buján17, that in the
context of this administratio peculii it could be reasonable to think that the acts of
sale and responsibility of the goods of the peculium demanded an express written consent of the pater familias. According to the thesis of the same author,
despite the capacity of the pater familias of revoking the peculium anytime, the
capricious revocation of it was hindered by the tradition and the social usages
that condemned it. Peculium was socially recognized as something related to the
filius or the servus – even though it was not legally constituted as such, because
of the reasons explained above-, what it can be proved with suppositions as: the
slave was sometimes sold with their peculium; in the scope of the inheritances in
abeyance the activity of the servus concerning the peculium was not detained
with the passing of the dominus; in the realization of acts of ownership by the
filius or the servus with the ignorance of the pater familias, this was only valid in
the scope of the respective peculium, meaning that in those circumstances the
concession of the peculium implies a generic authorisation to possess voluntate
domini18:

15

16

17
18

VALENTÍ ABREU, J. Paternidad y filiación, su régimen jurídico en el Derecho Romano y en
el Derecho Español moderno, cit., p. 78–79.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 28.; Id., Derecho Privado Romano, cit., p. 277.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano, ibid.
FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 30–31.
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D. 41.2.1.5: Paulus libro 54 ad edictum): Item adquirimus possessionem per servum aut
filium, qui in potestate est, et quidem earum rerum, quas peculiariter tenent, etiam
ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Iuliano placuit, quia nostra voluntate intellegantur
possidere, qui eis peculium habere permiserimus. Igitur ex causa peculiari et infans et
furiosus adquirunt possessionem et usucapiunt, et heres, si hereditarius servus emat.

Peculium castrense
This form of peculium, institutionally formed during the imperial time, supposes an enshrinement of the breakdown of the general principle filius nihil suum
habere potest.19 Its origins come from Augustus, who granted the right of having
freely mortis causa of the goods acquired in castris or during the military service
to the soldiers that were still in patria potestate:
I. 2.12.pr.: Non tamen omnibus licet facere testamentum. statim enim hi qui alieno iuri
subiecti sunt testamenti faciendi ius non habent, adeo quidem ut, quamvis parentes eis
permiserint, nihilo magis iure testari possint: exceptis his quos antea enumeravimus, et
praecipue militibus qui in potestate parentum sunt, quibus de eo quod in castris
adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere. quod
quidem initio tantum militantibus datum est tam ex auctoritate divi Augusti quam Nervae
nec non optimi imperatoris Traiani; postea vero subscriptione divi Hadriani etiam
dimissis militia, id est veteranis, concessum est. itaque si quidem fecerint de castrensi
peculio testamentum, pertinebit hoc ad eum quem heredem reliquerint: si vero intestati
decesserint, nullis liberis vel fratribus superstitibus, ad parentes eorum iure communi
pertinebit. ex hoc intellegere possumus, quod in castris adquisierit miles qui in potestate
patris est, neque ipsum patrem adimere posse neque patris creditores id vendere vel
aliter inquietare neque, patre mortuo, cum fratribus esse commune, sed scilicet
proprium eius esse id quod in castris adquisierit, quamquam iure civili omnium qui in
potestate parentum sunt peculia perinde in bonis parentum computantur acsi servorum
peculia in bonis dominorum numerantur: exceptis videlicet his quae ex sacris
constitutionibus, et praecipue nostris, propter diversas causas non adquiruntur. praeter
hos igitur qui castrense peculium vel quasi castrense habent, si quis alius filius familias
testamentum fecerit, inutile est, licet suae potestatis factus decesserit.

It was stated above that this institution supposed an enshrinement of the
breakdown of the general principle filius nihil suum habere potest and it is constituted as such, since the imperial precedent considered it as a fortune of the children from which the pater familias could not expect any kind of rights. The rules
of the former peculium were applied only in cases in which the children died intestate, and the patrimony passed to paternal power, not by succession, but by
iure peculii, proving, with retroactive effect, the dispositions taken by the pater

19

VALENTÍ ABREU, J. Paternidad y filiación, su régimen jurídico en el Derecho Romano y en
el Derecho Español moderno, cit., p. 75 ss.
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familias about that peculium, which became abolished by Justinian when all difference between the succession of people under custody or those who were not
was abolished20.
Novela 118 (CAPUT IV): Nullam vero esse volumus differentiam in quacumque
successione aut hereditate inter eos qui ad hereditatem vocantur masculos ac feminas,
quos ad hereditatem communiter definivimus vocari, sive per masculi seu per feminae
personam defuncto iungebantur, sed in omnibus successionibus agnatorum
cognatorumque differentiam vacare praecipimus, sive per femineam personam sive per
emancipationem vel per alium quemlibet modum prioribus legibus tractabatur, et omnes
sine qualibet huiusmodi differentia secundum proprium cognationis gradum ad
cognatorum successionem ab intestato venire praecipimus.

Professor P. Bonfante21 claims that during all the truly classic Roman time
the patrimonial unity of the family only underwent a single abolition in the imperial time in favour of the soldiers, with certain limits not to transgress the principle
directly though. This Italian author, based on the texts of different legal sources,
affirms: “Augustus per il primo (forse anche Caesare) concese ai figli di famiglia
militari di far testamento sui beni che fossero acquistati in occasione del servizio.
Nerva e Traiano confermarono il privilegio, Adriano lo estese ai congedati o
veterani. Così venne a costituirsi il peculio castrense, cioè dei beni acquistati in
campo (in castris). Non fu soltanto la ragione mera di favore per questa classe
che mosse gli imperatori ad una siffatta deroga, non è dessa, vale a dire, la
sanzione di uno schietto privilegio, bensì la costituzione di un ius singulare: a
partire dall’imperatore Augustus il definitivo stabilirsi degli eserciti permanenti
accampati alle frontiere, sulla linea dei grandi fiumi, collocava i filii familias
militari in una stabile indipendenza di fronte al pater familias, con economia
separata, e la disciplina militare sustituiva quasi la paterna”. It should also be
20

21

See JÖRS, P. and KUNKEL, W. Derecho Privado Romano, cit., p. 413 ss.; VALENTÍ
ABREU, J. Paternidad y filiación, su régimen jurídico en el Derecho Romano y en el Derecho Español moderno, cit., p. 75; De FRANCICI, P. Síntesis Histórica del Derecho Romano.
Madrid, Revista de Derecho Privado, 1954, p. 455; FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho
Privado Romano, cit., p. 280: “Por otra parte, en la esfera del peculium castrense, se vislumbran rasgos que suponen novedades esenciales respecto al peculium profecticium, empezando por la propia equiparación de los filiifamiliae militares, en este ámbito, a los titulares de plena capacidad jurídica, así en D. 14.6.2: «… los hijos de familia, respecto al peculio castrense, son como cabezas de familia». De forma progresiva se reconoce al filius
familias militar, en relación con el peculium castrense, capacidad de testar, de disponer inter vivos y de donar, si bien los bienes no pierden la consideración de peculiares, dado que
si el filius no dispuso de ellos, ni por actos inter vivos ni mortis causa, a su fallecimiento, revierten automáticamente al pater o a sus herederos, no por derecho de sucesión, iure
sucessionis, sino por derecho de peculio, iure peculii.”
BONFANTE, P. Corso de diritto romano. Vol. I. Diritto di famiglia, cit., p. 129 ss.; See
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 33–34.
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noted that according to P. Bonfante, it can be said that a simple privilege was not
fined, but a true ius singulare was constituted, which granted the soldiers alieni
iuris a stable independence when they were given a separate economy from the
pater familias, which implies to claim that the paternal discipline was almost replaced by the military discipline. This leads us to be able to affirm an emerging
comparison of the military filii familiae, being in this scope the owners with full
legal capacity, which could be discerned in D. 14.6.2: “[...] the children of the
family, with regard to the military peculium, are similar to heads of household.“.22
Professor Bonfante23, after estimating the goods that were part of this
peculium castrense, affirms that in the classic jurisprudence it was done with a
certain generosity: “esso comprende non soltanto il soldo ed il bottino di guerra,
ma altresì i donativi in qualunque momento fatti. Fin qui forse poteva giungere
anche l’interpretazione della giurisprudenza, ma certamente in questo campo
l’opera precipua e l’intenso favore deve attribuirsi alle costituzioni imperiali:
l’imperatore Adrian, come era passato sopra alla giustificazione possibile di
questa deroga, con l’accordare il peculio ai veterani, così oltrepassò ogni limite
logico circa il contenuto di questo peculio, pronunciando con un suo rescritto che
vi dovesse rientrare anche l’eredità della moglie.”
Here, certainly, the decision on the goods which defined the military
peculium constitutes an important matter of doctrinal controversy. Professor
A. Fernández de Buján24, claims that because of the proofs in the sources it is
well-known that this was constituted by two elements: on the one hand, the
goods acquired in castris, and the donations and inheritances, on the other
hand; and the first of these is the oldest. However, the determination of the way
through which the second of these becomes part of the peculium castrense of
22

23
24

FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano, cit., p. 280: “Respecto a las relaciones obligatorias entre un paterfamilias y un filius familias en orden al peculium castrense,
las opiniones encontradas pueden reducirse a dos posturas prevalentes. Para un sector
doctrinal, mientras el paterfamilias podía llamar a juicio al filius familias que tuviese un
peculium castrense éste, por el contrario, no podía en ningún caso llamar a juicio a su padre. Correlativamente, el filius familias militar con peculium castrense, podía mediante contrato obligarse en sus relaciones con su propio padre, mientras que no estaba admitido que
el padre se obligase en las relaciones con su hijo. Por el contrario, para otro sector doctrinal, existe ya desde la época clásica, plena admisibilidad de las relaciones obligatorias entre un paterfamilias y su filius familias, en orden al peculium castrense de éste y, de forma
correlativa, posibilidad de que ambos sean partes, siempre por causa de dicho peculio, en
un procedimiento judicial.”
BONFANTE, P. Corso de diritto romano. Vol. I, cit., p. 130.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 38–39.
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the filius familias miles is object of doctrinal controversy. This same author, quoting Albertario25, points out that “from an imperial constitution promulgated
around 200 A.D., all the goods donated to the filius soldier by their parents, wife
or other relatives at the moment of their joining the militia were considered object
of this peculium. Postclassic and Justinianian innovations would have broaden
the content of the military peculium with regard to the following objects: donations by third parties in the departure for the camp, inheritances obtained by the
filius familias miles on the part of his fellows, and the inheritance received on the
part of his wife”, having into account that the inheritance must be received on the
occasion of the service, as it is stated in D. 49.17.19.pr.:
(Tryphoninus libro 18 disputationum): De hereditate ab adgnato commilitone data
Scaevola noster dubitabat, quia potuit et ante notus et amicus dare, potuit et non dare,
nisi commilitium caritatem auxisset. Nobis ita videtur, si ante commilitium factum sit
testamentum, non esse peculii castrensis eam hereditatem, si postea, contra.

Peculium quasi castrense
All these orders established in the height of the Roman Empire in favour
of the soldiers were spread out to the public workers and the Christian clergymen until the Late Empire, and since Constantine, the regime of the peculium
castrense was compared to the goods acquired by the filii familias who were
public workers of the imperial court, which was also extended to the lawyers,
judges and advisers by means of a constitution by Honorius and Theodosius26:
C. 2.7.4: Imperatores Honorius, Theodosius. Fori tui culminis et universorum iudiciorum
advocati quidquid ex huiuscemodi professione vel ipsius occasione quaesierint vel
quaesierunt, id post patris obitum praecipuum veluti peculium castrense ad exemplum
militum proprio dominio valeant vindicare. * HONOR. ET THEODOS. AA. EUSTATHIO PP. *<A
422 D. X. K. APRIL. CONSTANTINOPOLI HONORIO XIII ET THEODOSIO X AA. CONSS.>

The different cases of comparison of the military peculium, some of which
were nearly admitting an intestate succession, were grouped by Justinian under
the designation of peculium quasi castrense, and which were added the dona-

25

26

FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano, cit., p. 279–280; See Id., El filius
familias independiente en Roma, cit., p. 39–40: “finalmente Justiniano habría reservado
como peculio castrense en beneficio del paterfamilias arrogado lo que éste hubiese adquirido en el periodo de su milicia”.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Privado Romano, cit., p. 280: “León y Antemio extienden el beneficio a los Obispos, presbíteros y diáconos, y Anastasio a los funcionarios de
la corte imperial encargados del silencio. Finalmente Justiniano consideró incluidos en este
peculio los donativos hechos por el emperador o la emperatriz.”
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tions of the emperor or the empress27. The legal regime which regulated this
kind of peculium was quite similar to the military peculium, with some doctrinal
controversy though. Indeed, the concession of the faculty of attesting regarding
the peculium quasi castrense to the children of the family was specifically recognised in the imperial constitutions only in favour of the clergymen. The jurists of
the Roman-Hellenic time disputed if a military concession must be implicit with
regard to the rest of peculii as planned in the legislation. Such controversy was
solved by Justinian after recognising explicitly the faculty of attesting for all the
cases of peculium quasi castrense, as the consequent protection of the testament granted by the filius familias in all those cases by means of the querella
inofficiosi testamenti.28
Peculium adventicium
This type of peculium clearly supposes an important progress towards the
full acquisition of the ownership of the goods of the filius familias. According to P.
Bonfante29, Constantine established an important stimulus towards a more
profound abolition of that filius nihil suum habere potest principle, since “con una
sua costituzione del 319 egli serbò legalmente ai figli l’eredità sia legittima sia
testamentaria della madre (bona materna), togliendo al padre il diritto di alienare
a suo piacimento siffatti beni”.
The peculium adventicium clearly consisted in the ability of acquiring the
legitimate or testamentary inheritance of the mother granted to the filii familias,
and all the acts of disposition over these bona materna were prohibited for the
pater familias. Those were added the goods inherited from maternal ancestors
(bona maternis generis) when compared to the following emperors and always
according to the Hellenic use. In times of Justinian, those were compared to the
bona adventicia, all the acquisitions made by the children, except from those
acquired with money of the pater familias and those entrusted by a third party ex
contemplatione patris.30

27

28
29
30

VALENTÍ ABREU, J. Paternidad y filiación, su régimen jurídico en el Derecho Romano y en
el Derecho Español moderno, cit., p. 75–76.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 42–43.
BONFANTE, P. Corso de diritto romano. Vol. I, cit., p. 134.
VALENTÍ ABREU, J. Op. cit., p. 76; See BONFANTE, P. Op. cit. p. 134: “La precisa e
diretta influenza dell’ellenismo qui si può costatare. I beni materni (μητρώια) avevano nei
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Pietro Bonfante believes that the right of administration of the pater
familias over those goods is understood as a legal usufruct, “alquanto più ampio
e libero dell’usudrutto ordinario, e in quella vece il diritto di aspettativa dei figli si
riguardò veramente come proprietà”31.
Therefore, it can be affirmed that the patrimonial inability of the filii familias
was nearly eliminated in the time of Justinian, since all the goods that the filius
familias could have acquired by any means or any origins, with the two exceptions mentioned above, that is to say, the goods acquired ex re patris (with paternal money or with something similar at the expense of the father) and the
goods given by a third party ex contemplatione patris (by consideration or gratitude towards the father) were declared as property of the children, only with paternal faculty of administration and use32.

31
32

diritti e negli usi ellenici un’entità distinta. Estesero questa riserva a tutti i beni ottenuti per
eredità o lagato o donazione dagli ascendenti materni (bona materni generis), sempre
conforme agli usi ellenici, Graziano, Valentiniano II e Teodosio I nel 379, e di nuovo Arcadio
ed Onorio nel 395, ai lucri nuziali Teodosio II e Valentiniano III negli anni 426, 428 e 439, e
di nuovo ai lucri nuziali e ai lucri sponsalizii Leone I ed Antemio negli anni 472 e 473.”
BONFANTE, P. Op. cit., p. 134.
FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. El filius familias independiente en Roma, cit., p. 43–44.
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СИСТЕМАТИЧНА УРЕДБА НА СЪВРЕМЕННОТО
ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО
И НА РИМСКОТО ФИСКАЛНО ПРАВО*
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Хуан Мануел Бланч Нугèс
Университет „Сан Пабло“ (SEU), Мадрид, Испания
Резюме: В статията е разгледано римското финансово и данъчно право,
обединено под названието „ius fiscale“, като се различава от „ius fisci“. Определени са правата на фиска и задълженията на частните лица като данъкоплатци. Специално внимание е отделено на данъчната юрисдикция и
на някои от казусите по данъчни дела, коментирани от Калистрат. Авторът
приема, че макар и регулирането на фискалните въпроси в Древния Рим да
е твърде близко до съвременното, все пак не може да се възприемат напълно систематиката и някои институти, които номинално изглеждат идентични.
Ключови думи: фиск; финансово право; данъчно право; фискални дела;
данъчна юрисдикция; Калистрат.
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LEGAL SYSTEM OF ROMAN AND
CURRENT TAX LAW
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Juan Manuel Blanch Nougués, PhD
CEU San Pablo University, Madrid, Spain

Abstract: The article looks at Roman financial and tax law, united under the
name „ius fiscale“, as distinct from „ius fisci“. Fiscal rights and obligations of individuals as taxpayers are defined. Particular attention has been paid to the tax
jurisdiction and to some of the tax cases discussed by Calistrat. The author assumes that, although the regulation of fiscal issues in ancient Rome is too close
to modern times, the systematics and some institutes that look nominally identical cannot be fully understood.

Keywords: fiscus; ius fiscale; tax law; fiscal cause; tax jurisdiction; Calistratus.
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1. В рамките на Дните, посветени на историческото административно
право, прекрасно организирани от Галицийска школа по администрация
(Escolla Galega de Administración) и проведени под ръководството на проф.
д-р Антонио Фернандес де Бухан на 16 и 17 юни 2005 г., си поставих задачата да разгледам един актуален и представляващ интерес за съвременното право въпрос – доколко се вписва съвременното финансово и данъчно право в системата на правната уредба на тази материя в римското право. Имам желанието и съм дълбоко убеден, че могат да се хвърлят мостове за диалог между нас – специалистите по римско право, и изследователите на съвременното публично право, и не се съмнявам, че взаимният ни
принос в този диалог ще обогати правната наука. В този смисъл тук ни се
предоставя прекрасна възможност да постигнем тази цел. Не е обичайно
романисти да се явяват на арената на съвременното право, а още помалко в областта на палестрата на публичното право, за да обсъждат аспекти на съвременното право през призмата на римското право. Възможно
ли това да стане без да изпаднем в анахронизми или погрешни интерпретации? Струва ли си усилието? Смятам, че отговорът е да, доколкото съвременните закони (включително свързаните с финансовото и данъчното
право) са плод на една дълга история на юридически разсъждения по специфични проблеми, които вече са били идентифицирани от Римското право. Това обаче трябва да бъде доказано, което аз мога да направя само в
някаква степен в тази студия.
Много дебати има в съвременната доктрина относно догматичните
кодове, позволяващи да обясним естеството на този клон на правото, но
смятам, че те не нямат нужната дълбочина. Така например дебатът относно неговата публична, частна или смесена природа, който клони към утвърждаване на първата хипотеза, безспорно намира подкрепа в римското
право, което винаги е служило за пример на потомците. По-конкретно, една
от опорните точки за анализ, която ни предлага римското право, е начинът,
по който римската юриспруденция третира така нареченото “ius fisci“ (фис-
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кално право), обединяващо правни проблеми, привличащи с особена сила
съвременния юрист.
2. Да дефинираме като начало някои предпоставки.
Изследването на едно данъчно право, а в по-широк смисъл – на материята, която уреждат финансовото и данъчното право в Рим, трябва да
започне от идентифицирането на това право. Съществувало ли е то? Проучването на различни свързани аспекти предизвиква растящ интерес през
ХІХ и ХХ в. Естествено, историческият опит на която и да било култура и в
частност на римската – богата и влиятелна, винаги е бил особено привлекателен за изследователите на историята с оглед заключенията, които може да се направят за съвременния свят. Освен това, романистът има предимството да се е съсредоточил върху един от най-релевантните и оригинални аспекти на римската култура – правото. Но съвременната стойност
на романистичните изследвания често се изразява с измеренията на чистата утилитарност, което не е съвсем справедливо. Тук частното право няма
равно. Тежестта на римските разработки (особено на юриспруденцията) в
тази област и днес не представа да бъде внушителна.
Не е така при публичното право. Поради по-оспорвания си характер,
то се е поддавало по-малко на “Isolierung”, тоест на изолиране от обуславящите го обстоятелства, така че извличането на догми, принципи и правни
решения с претенции за универсалност и неподвластност на времето не е
било възможно, поне що се отнася до частното право. Целта на този труд
не е такава, но вярвам, че съчетаването на историческото и правното чувство на романистите е давало и ще продължи да дава ценни плодове в публичноправната сфера. За да стане това, са необходими и двата аспекта –
от една страна историко-критичното чувство, което ни помага да освободим
ума си от формирани в различни епохи анахронични предразсъдъци, замъгляващи и вредни за резултата от започнатата работа, а от друга – догматичното виждане, което помага на изследователя да осветли интересуващия го проблем и да го открои сред останалите. Благодарение на това
виждане изследваните източници биват „изцеждани“, така да се каже, докрай, до пълно изчерпване на правните им възможности, които се умножават, когато двата подхода са взаимно свързани.
Страница 367 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

Романистичната доктрина на ХХ в. като цяло е против това да се
подхожда догматично към публичното право. Все още звучат встъпителните назидателни слова на Rotondi1, които ще възпроизведа тук дословно от
една от най-известните му творби: „Може би римското публично право е
полето, в което най-добре се разкрива невъзможността да се прилагат съвременни критерии в изследването на явления от минали епохи. В историческите и юридическите изследвания винаги е трудно да се освободиш от
мисловната нагласа, присъща на нашата епоха, и да се пренесеш в атмосферата, в която са се развили фактите, които трябва да бъдат изследвани.
При изследването на римското частно право тази трудност се усеща послабо – то е защото тук повече от където и да било другаде става дума за
прилагане на правни критерии, а нашата съвременна юридическа логика по
традиция е все още римска. Обаче ако, следвайки съвременната тенденция на най-добрата доктрина, онези явления бъдат изследвани от гледна
точка на историческата еволюция, някой, който не се погрижи да си състави
представа за атмосферата, в която са се появили, развили и трансформирали проучваните институти и се задоволи с това да ги преценява съгласно
съвременни критерии или, което е по-лошо, съгласно априорни критерии с
абстрактна логика, трудно ще избегне риска да изпадне в опасни грешки.
За римското публично право това важи повече отколкото в която и да било
друга област. То е тясно свързано – дори повече от частното право – с
външните превратности на историята и нашите съвременни правни критерии са напълно неадекватни по отношение на него“.
Може повече или по-малко да се съгласим с този италиански романист, като внесем някои нюанси в неговото мнение. Не може да се каже
същото обаче за онова, което следва: „Конкретните институти на публичното право на съвременните държави – плод на разнородни, предимно германски, елементи, нямат нищо общо с римските институти, на които привидно съответстват, а и самата им основа е по същество различна“.
За да разберем думите му, трябва да имаме предвид това, което изследва (публичните закони) – той самият ги отнася към една конкретна материя – основите на съвременната държава. По-нататък цитира теорията
1

ROTONDI, G. Leges publicae populi romani. Milano, 1912 (ed. anast. Olms, Hildesheim,
Zürich ; New York, 1990).
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за суверенитета и разделението на властите. Обаче, както сам признава, в
крайна сметка не става дума за напълно нови доктрини, възникнали от нищото. Относно последната трябва да се върнем към Монтескьо, че и поназад – към Аристотел (Política 6, 11). В Рим Цицерон дори посочва: Cic. de
leg. 1.16.43: “Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si sententiis
iudicum iura constituerentur [...]“, като споменава поотделно, макар и без точно съответствие с предлаганата теория, законите (populorum iussa), решенията на принцепсите или губернаторите (principum decreta) и съдебните
решения (sententiae iudicum).
По мое мнение Rotondi изпада в прекомерно обобщение. Да направим сравнение с разумното мнение на Orestano, който не изпада в догматична скованост и не толерира въвеждането на исторически анахронизми в
изучаването на източниците: „не отричам, че много основни понятия от
средновековното и съвременното публично право възникват на основата
на различни институти и принципи от римския опит и, казано по-общо, от
така наречената „класическа мисъл“ (римска и гръцка)“2. В сферата на конституционното право не може да не отбележим днес Улпиановото разграничение между публично и частно право – публично право е quod ad statum
rei romanae spectat, – един трудно преводим израз,3 който сочи като предмет цялата конституционна и административна организация на народа на
Рим, или, иначе казано, всичко, което съставлява неговото съществуване
или “Dasein”, или положение (status).
Нека припомним вдъхновението, което пораждат през вековете у изследователите и държавниците от всички епохи различни личности на римската култура. Например изрично признаваното от автори и политици като
Maquiavelo, Bossuet или Montesquieu възхищение от Тит Ливий и неговото
класическо представяне на идеала за virtus. Виждаме го при Макиавели в
неговите Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531), при Bossuet в неговия Discours sur l'Histoire universelle (1681); при Монтескьо – в неговите

2

3

ORESTANO, R. Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano. Torino, 1968,
p. 186.
Вж. за разнообразието на преводите MÜLLEJANS, H. Publicus und Privatus im
römischen Recht und im älteren kanonischen Recht. Untere besondere Berücksichtigung
der Unterscheidung Ius publicum und Ius privatum. München, Münchener Theologische
Studien. III Kanonistische Abteilung. 14. Band. München, 1961, S. 18, n. 10.
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Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
(1743). За Луи XIV, или за Фридрих Велики Ливий е “die Quintaessenz von
allem, was der menschliche Geist an philosophischen Gedanken über die römische Politik hervorbringen kann”4. А какво да кажем за чувството за свобода
или за култа към Brutus5, които вдъхват сили на френските революционери…
Как да не видим ефекта, който е предизвиквала и предизвиква у свободолюбивите хора от всички епохи идеята за контрол над властта, около
която републиканските институции се обединяват пред лицето на всяка тиранична версия на власт? Как да не покажем тази идея – без да изпадаме в
пламенен идеализъм – на бъдещите поколения юристи, и да я смятаме
погрешно за потънала в историята на Рим и нямаща различна стойност от
тази на една антика в очите на колекционера? Достатъчно е да се вгледаме
в символите и идеалите на френските революционери, за да открием силната културна връзка между тези мъже. Гърция и Рим са в съзнанието на
историята и тяхната култура се експлоатира като каменна кариера, от чиито жили се извличат материали за непосредствена употреба. Моето намерение не е такова. Казвам само, че отричането на връзката между конституционната и административната история на Рим и съвременния свят е
псевдопуристичен подход, който, ако се радикализира, води до погрешни
постановки6.
В наши дни преоткриваме като особено ценни различни клонове на
римското публично право, изоставени в раклата с antiquitates: римското наказателно право с всичките му ограничения и дефекти в сравнение с частното право може да се разглежда като източник на доктрините, вдъхновили
авторите на общото право, заели се с проучването на тази материя (сред
тях изпъкват Gandino и Farinaccio, макар да са сравнително малко известни
сред съвременните юристи). Друго обстоятелство, което често се забравя,
е, че в Германия римското право важи in complexu, включително материята,
третирана в libri terribiles и в емблематичния Титул 2 от Книга 9 (de lege
4

5
6

CHRIST, K. Römische Geschichte: Einführung, Quellenkunde, Bibliographie. Darmstadt,
1980, S. 30–31.
Ibidem.
Това е гледната точка на FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Derecho Público Romano y recepción del Derecho Romano en Europa. Madrid, 1998.
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Aquilia) на Дигестите на Юстиниан. Административното право (в широкия
смисъл на думата) на Древния Рим е ценено от създателите на съвременното административно право като сигурен източник на отговори на съвременни проблеми.
Разберете ме правилно – не говоря за връщане към един пандектен
подход, чужд на каквото и да било вникване в историческата действителност и пропит от обикновен утилитаризъм. Изследването остава извън неговия обхват, свежда се до най-обикновено сравняване на нормативни порядки и престава да интересува когото и да било, освен ако не бъде измислена някаква „нова“ теория или правна конструкция на основата на събрания материал7.
В крайна сметка това, което прави (или може да направи) днес интересно изследването за един романист, е неговата историческа стойност, но
и реконструкцията на правното явление, тъй като правото може да бъде
разбрано напълно само през призмата на неговото историческо развитие.
Никой не може да отрече, че в рамките на това историческо развитие Римското право е изпълнявало една основна роля – пряко – като интегрира
информационната основа на съвременните законодателства, или косвено –
като богат извор на вдъхновение за поколения юристи през вековете.
2. В сферата на публичното право се изследва една фигура с двойствена позиция спрямо него. Въпросът заслужава да бъде разгледан много
по-дълбоко отколкото позволява тази студия поради разнообразието и
сложността на въпросите, които поставя, и различните гледни точки към
тях. По някои въпроси, като този за естеството на фиска и неговата връзка
с останалите каси и патримониуми, изследването на постъпленията във
всяка една от тях и пр., доктрината все още не е постигнала окончателно
решение. Проблемът, от който тръгваме, касае не естеството на институцията, наречена „фиск“, а фискалното право и как то се вписва в публичното или частното право. С тази студия ще се опитам да очертая някои основни насоки на изходната постановка, позволяващи да намерим възможни
решения, които да бъдат потвърдени от едно по-задълбочено изследване.
7

Това е ясно изразено още на първите страници на все още ненапълно оцененото съчинение на LAURIA, M. Ius. Visione romane y moderne. Napoli, 1956.
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Не е лесно да се намери правилният подход към тази материя, тъй като –
както вече казах, има голям риск да изпаднем в анахронизми поради подсъзнателното използване на една неизчистена съвременна догматика или
поради пренебрегването на нейната динамика и специфичност в рамките
на римското право.
Пример за напредъка през този век в отношението на съвременния
романист към източниците на познания за римското право, в частност към
така наречените правни източници, е вниманието, което отделят на един от
най-цитираните фрагменти на римските jurisprudentes съвременните специалисти по частно и по публично право. Имам предвид D. 1.1.1.2 (Ulp. 1
inst.):
Huius studii duae sunt positiones,
publicum et privatum. publicum ius est
quod ad statum rei romanae spectat,
privatum quod ad singulorum utilitatem:
sunt enim quaedam publice utilia,
quaedam privatim. publicum ius in sacris,
in sacerdotibus, in magistratibus constitit.
privatum ius tripertitum est: collectum
etenim est ex naturalibus praeceptis aut
gentium aut civilibus.

Две са темите в това изследване – публичната и частната. Публично е правото, касаещо позицията на публичните
неща; частно е касаещото ползата за
лицата; тъй като има неща от обществена полза и неща от частна полза.
Публичното право се състои от светите
неща, жреците и магистратите. Частното право е тристранно, тъй като е съставено от разпоредби на естественото
право, правото на народите и гражданското право.

Струва ми се че остана в миналото безжалостната интерполационистка критика, която практически не оставяше пролука за авторството на
Северовия юрист. Но тя продължава да бъде неправилно разбирана от нероманистите, които често започват трудовете си с една, според мен, неоснователна критика към Улпиановото разграничение. Тук няма да навлизам
в подробен анализ на този фрагмент. Достатъчно е да изтъкна някои от
заключенията, до които е стигнала съвременната доктрина8.
Като начало може да се каже, че този текст е привилегирован както
поради мястото, което заема, така и поради постановката, която съдържа.
Намира се точно в началото на най-представителната творба на Юстиниа8

KASER, V. “Ius publicum” und “ius privatum”. – In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, Vol. 103, 1986, S. 1 ff., който следва линията, маркирана в съчинението на HONSELL, T. Gemeinwohl und öffentliches interesse im
klassischen römischen Recht. – In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte:
Romanistische Abteilung, Vol. 95, 1978, S. 93 ff.
Страница 372 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

новата компилация – Дигестите (нарочно поставен в рамките на изразителния и сугерентен титул De iustitia et iure, чиято привлекателна vis стимулира
въображението на юристи и неюристи). През годините той е бил четен
сравнително по-често и затова е по-популярен от други текстове, разположени на по-отдалечени места.
На второ място, като оставим настрана витиеватата му редакция,
посланието на фрагмента от Улпиан за разликата между публичното и частното право е изключително, тъй като не отговаря на по-често срещания
критерий – вида или естеството на правния източник, а на критерия за материя или предмет на правото. Би било погрешно обаче да величаем приноса на един текст, включен в определена творба и състоящ се само от
няколко реда, към решаването на един толкова изначален и затова труден
догматичен въпрос. Често се забравя че този фрагмент е от една творба,
квалифицирана като обучителна (Institutiones), и че дидактическата цел на
Улпиан е най-вече да обясни частното право като основно ядро на римското ius. Оттам и бързината, с която отмята отнасящото се до публичното
право и усещането за недостатъчност, което оставят у нас примерите, които привежда.
По мнение на голяма част от доктрината текстът на Улпиан не разделя (divisio) материите, отреждайки едни на публичното право, а други –
на частното право. Римският юрист набляга на необходимостта въпросът
да се релативизира. Доказва го използването на термини като positiones,
който ясно намеква за „перспективи/гледни точки“ или „теми“ (а не толкова
разделения) и spectare, (който се отнася за динамичната дейност разглеждане на предмета от различни ъгли).
Не може също така да се каже, че Улпиан предлага дефиниции или
радикално разделяне на съдържанието. Първоначалното впечатление от
прочита на фрагмента е измамно в този смисъл, защото започва с една
истинска дефиниция на ius publicum (quod ad statum rei romanae spectat),
която по-нататък не съответства на това, което бихме могли да очакваме за
ius privatum (за което е запазен критерият за функция или полза, за да може анализираната материя да бъде вписана в тази правна сфера.
На трето място, нелогичното развитие на фрагмента се допълва от
приведени конкретни примери, които сякаш са въплъщение в Улпиановата
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мисъл на основното и най-представително ядро за едното и другото право.
Обаче доктрината с основание обявява обратното за обозначените като
релевантни предмети на публичното право (magistratus, sacra, sacerdotes),
въпреки усилията на някои автори да намерят задоволително обяснение ,
като отбелязват влиянието върху Улпиановата мисъл на доктрината на Цицерон, от която произтичат примерите, които спокойно може да се впишат в
републиканския период. Последното не може да се отхвърли изцяло, тъй
като още от началото фрагментът развива идеи, които авторът може да е
почерпил от своето обучение в духа на гръцката култура.
Има още едно несъответствие в края на фрагмента – за изненада на
читателя, по отношение на частното право Улпиан не предлага разпръснати примери, а истинско разделение на материите между ius civile, ius
gentium и ius naturale.
Според мен от този добре известен фрагмент може да извлечем два
основни извода. Първият е, че основният критерий, от който трябва да се
ръководи тълкувателят, за да направи правилна екзегеза на текста, е utilitas, който позволява да се придаде един или друг смисъл на материята.
Вторият е, че publica не противостои на utilitas privata9. Не е сигурна дори
интерполацията на абзаца “quaedam publice utilia, quaedam privatim”, който
показва само, че в някои материи има превес общественият интерес, а в
други – частният интерес. За разлика от твърдението на част от доктрината, utilitas publica не е изпразнен от съдържание израз (Leerformel), а е много оперативен в различните материи. Тясната връзка между него и ius
publicum помага да разберем истинския смисъл и безсмъртния урок на
юриста от Тир.
3. Къде следва да впишем финансовото право като клон на правната
наука с предмет публичните финанси? Това е много дискутиран въпрос в
доктрината. Макар понастоящем то обикновено да се вписва в публичното
право, не може да не отбележим, че финансовото право се позовава на
частното право и е зависимо от него в някои правни сфери. Последното е
особено видно в данъчното право (което е част от финансовото право) –
9

Вж. Глосата на Акурсий: “Scilicet principaliter, secundario ad publicam utilitatem expedit
enim rei publicae, ne quis re sua male utatur [...] sic et contra, quod est publicum
principaliter, secundario pertinet ad utilitatem singulorum”.
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например по отношение на основната категория „данъчно задължение“.
Обяснението на това явление намираме исторически в генезиса на публичното право, което реагира на частното право, за да даде отговор на нови и спешни потребности в публичния сектор на обществения живот, но без
да може да създаде ex novo отделен клон на правото.
Далеч преди ХIХ в. римското право свидетелствува за това събитие – от момента, в който юриспруденцията от ІІІ в. сл.Хр., макар и формирала се в частното право, е принудена да третира научно, тоест използвайки принципи, понятия и собствени тълкувателни средства, едно ново право,
което възниква и се развива около фиска благодарение на множество казуистични въпроси, отговорът на които направлява дейността на фиска. Естествено, работата на това ново право е по-несъвършена от тази на частното право. Дори оставаме с впечатлението, че в цитирания по-горе фрагмент Улпиан споменава публичното право съвсем бегло, сякаш не желае
да го третира като въпрос и сякаш не се чувства удобно в сферата на публичното право. Авторитетът на частното право, дължащ се на неговата
стабилност и предвидимост, е толкова голям, че не само в Рим, но по-късно
и в континентална Европа се разглежда като правото par excellence основа
на общото европейско право и необходим инструмент за обучението на
юристите от всички времена. Дори днес не са изчезнали напълно неоснователните, разбира се, предразсъдъци за „неюридичност“ на публичното
право у невярващите в неговия волеви и политически характер. Вероятно
нещо такова е било латентно в мислите на Улпиан10.
Исторически институцията „фиск“ е била разглеждана предимно от
гледна точка на частното право. Нейната юридическа личност е привличала вниманието на юристите от всички епохи още от рецепцията на римското право в Средновековието. Обсъждана е и нейната правна природа, или,
с други думи, връзката ѝ като патримониум с принцепса. В това отношение
е добре известен доктриналният сблъсък между Mommsen, който вижда в
лицето на фиска res privata – частна собственост на принцеса, и Hirschfeld.
Оспорвано е и самото възникване на фиска (някои автори дори отричат
10

По подобен начин тълкува Stein отношението на Улпиан като недоверие към публичното право в служба на властта (и без контрол от страна на юриспруденцията) – вж.
STEIN, P. G. – In: Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son
65 Anniversaire. 2 vols. Vol. 2. Amsterdam, Gieben, 1995, p. 499–504.
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съществуването му и смятат, че в източниците той се споменава в смисъл
на императорски финанси). Появява се в резултат на необходимостта да се
осигурят приходи в хазната на принцепса, за да се покриват текущи публични разходи (тоест фискът е плод на натиска на военните кампании). Това, че възниква по време на Принципата, не означава че Август е бил първият принцепс – негов създател. Най-вероятно появата му съвпада с реформите, предприети от император Клавдий. По време на Северите тази
фигура се очертава съвсем ясно. Капацитетът му за събиране на приходи
нараства обратно пропорционално на капацитета на другата каса –
aerarium – публичната хазна, поверена на Сената.
Тези кратки бележки засега са достатъчни, за да можем да разгледаме въпроса, който ни интересува тук.
4. Конкретният въпрос е къде трябва да се позиционира ius fisci от
гледна точка на догмата. Не за пръв път доктрината си задава този въпрос,11 но ми се струва че отговорът му е предопределен от отговора на друг
въпрос, на който според мен трябва да отговорим преди това – дали в цитирания израз първият термин от бинома (ius) е взет в субективния или в
обективния смисъл.
В много текстове го виждаме употребен в обективния смисъл на думата, и когато се говори за res fisci или res fiscales, ius (който е res
incorporalis) се дава като правомощие на фиска. Има няколко титула в компилацията, в чиито рубрики той се споменава. Например в текста, който
вземаме за основа на това изследване (D. 49.14), както и в текста на Юстиниановия кодекс (C. 10.1)12. Прочитът на D. 49.14 не създава впечатлението за една системно подредена материя. Това е така не само в този титул и
по принцип не трябва да се отдава a priori на естеството на ius fisci, а поскоро трябва да се свързва с метода на съставяне на Дигестите и с целите,
които си поставят компилаторите.

11

12

CERAMI, P. Contrahere cum fisco. – In: Annali Palermo, Vol. 34, 1973, p. 277 ss., и поспециално – p. 377 ss. Вж. и BOULVERT, G. L'autonomie du droit fiscal: le cas des
ventes. – In: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Teil 2. Prinzipat. Band 14. 1982,
S. 816 ff.
Също така CJ. 10.3 (de fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus), CTh. 10.1 и
PS. 5.12.
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Обаче, за разлика от други материи, фискът е обединяващ от гледна
точка на приходите и, следователно, на различните основания за искане на
най-различни предмети – наследства, легати и фидеикомиси, чиито получатели са смятани за лишени от правото или недостойни да ги получат или
задържат, съкровища, определено имущество на осъдени лица за тежки
престъпления и т.н. Очевидно това обстоятелство затруднява единното
третиране на темата, към което трябва да добавим и неговата динамика по
време на Империята. Това задължава тълкувателя да привежда в съответствие своето наблюдение и съждения с историческите превратности, което
от своя страна не позволява фискалното право да бъде разглеждано като
един статичен или скован и неподвижен в определен момент quid. Освен
това често то е обвързано с публичното и частното право. Доказателство е
обстоятелството, че римската юриспруденция посвещава на тази материя
творби от различни литературни жанрове, които привидно са ѝ чужди. Фактът, че римските юристи започват да говорят за тази материя едва по времето на Империята съвпада логически с фазата на възникване на фиска и
най-вече с бюрократизацията на императорската канцелария. Настанила се
в администрацията, юриспруденцията не може да бъде безразлична към
величието на това явление и не може да подминава множеството правни
изменения, които предизвиква намесата на фиска в правните спорове.
Известни са ни творби само от Паул и Калистрат (както и от един
анонимен юрист, но вероятно Улпиан), озаглавени като цитирания титул на
Дигестите (De iure fisci13). Една втора група е съставена от пряко свързани с
фискалната и данъчната материя творби. Накрая, в една група са творбите, повече или по-малко свързани с данъчното право. Не искам да кажа че
заглавието на първите цитирани тук творби, макар и красноречиво, е знак
за незабавна промяна на знака на ius – от субективно към обективно, но
все пак е показателно за окончателното освещаване на материята с известна автономност спрямо други материи. Не е чудно, че е трябвало да мине
толкова време, тъй като самото формиране на fiscus е плод на дълъг процес, чието развитие постига известна стабилност едва по време на Северите. Не е удачно и да твърдим, че материята или законодателството са
13

Или “de iure fisci et populi”, както е видно в inscriptio на Калистрат в D. 48.20.1 на Дигестите.
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съвършено нови, тъй като през ІІІ в. сл.Хр. Принципатът, чиито потребности
са предизвикали появата на фиска, съществува от два века и половина.
Едновременно с този доктринален и законодателен подход в тук ще
разгледаме и въпроса за естеството на ius fisci от друг ъгъл – от динамичната гледна точка на източниците, които говорят за процесуални дела с
участието на фиска. Както ще видим, тази втора линия е много полезна и
сигурна при разглеждането на интересуващия ни проблем.
5. Заедно с ius fisci в източниците срещаме израза ius fiscale (който
доближава още повече правото на фиска към обективното значение на
термина ius). Като прилагателно fiscalis се появява едва в Средновековието. Пейоративното „фискалност“ е от галицийски произход. Обаче fiscalis, -e
като прилагателно има в римските източници14. На последно място, fiscus
обозначава в посткласическия период на римското право съвкупността на
императорските финанси (както е видно от съответните рубрики на различни титули на Теодосиевия и Юстиниановия кодекс).
Изразът ius fiscale присъства в следните текстове на римската юриспруденция: Pap. 17 respon. D. 2.14.42 (cfr. Ulp. 1 opin. D. 2.14.52.2); Paul. 2
imp. sent. in cogn. prol. D. 40.1.10. В Юстиниановия кодекс се появява в
C. 3.1.13.1 на самия Юстиниан.
D. 40.1.10: Aelianus debitor fiscalis
Euemeriam ancillam ante annos multos
emerat hac lege, ut manumitteret,
eamque manumiserat: procurator cum
bona debitoris non sufficientia quaereret,
etiam Euemeriae status quaestionem
faciebat. placuit non esse iuri fiscali
locum, quo omnia bona debitorum iure
pignoris tenerentur, quia ea lege empta
est, et, si non manumitteretur, ex
constitutione divi Marci ad libertatem
perveniret.

14

Елиан, който бил длъжник към фиска,
освободил своята робиня Евемерия, която бил купил преди много години с клауза, задължаваща го да я освободи.
Прокураторът на фиска, като видял, че
имуществото на този длъжник не е достатъчно, поставил въпроса за валидността на освобождаването на Евемерия. Решението било, че фискът няма
право да наложи запор върху цялото
имущество на длъжниците, тъй като тази робиня била купена с клауза, задължаваща тя да бъде освободена, поради
което, ако не бъдела освободена, тя би
получила свободата по силата на конституцията на Марк <Аврелий и Вер>

CERAMI, P. Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche. – In: Annali
Palermo, Vol. 43, Palumbo, 1995, p. 395.
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Текстът на Паул е част от творба, в която са включени казуси, решавани от императора. Резюмирани, те отивали в имперския архив, където
юристите правели справки по тях (подобно на рескриптите)15. Бих помолил
изследователите на съвременното право изобщо, както и читателите, когато разглеждат подобни текстове, в които субекти са третирани като имуществени предмети, да оставят настрана чувствителността си към човешките проблеми, каквато се усеща в конституцията на Марк Аврелий и Вер,
цитирана in fine, за да не изгубят от поглед ratio iuris, вдъхновил този текст.
В този казус срещу един длъжник (определен като фискален), чието имущество не стига за погасяване на дълга му към фиска, прокураторът като
представител на фиска е подал иск по повод на робинята Евемерия, която
длъжникът бил купил преди много години с наложена му от продавача клауза да ѝ даде свободата, което той и направил. Казусът е решен като тук се
изключва приложението на ius fiscale (non esse iuri fiscale locum) – един нееднозначен израз по отношение на обективността или субективността му,
тъй като fiscale е онова, което се отнася за фиска, но поради използвания
израз авторът сякаш има предвид една конкретна материя, която няма отношение към този казус. Причината, поради която се изключва ius fiscale е,
че при неизпълнение на споменатата клауза би се приложила една конституция на Марк Аврелий и Вер (divus Marcus) с хуманистично съдържание,
благодарение на която жената така или иначе би получила свободата си16.
D. 2.14.42: Inter debitorem et creditorem
convenerat, ut creditor onus tributi
praedii pignerati non adgnosceret, sed
eius solvendi necessitas debitorem
spectaret. talem conventionem quantum
ad fisci rationem non esse servandam
respondi: pactis etenim privatorum
formam iuris fiscalis convelli non placuit.

D. 2.14.42: Един длъжник и един кредитор се договорили кредиторът да не поема данъчната тежест върху имота, даден му в залог, а да я поеме длъжникът.
Отговорих, че тази договорка относно
събирането на данъците не трябва да
се спази, тъй като е недопустимо разпоредбите на данъчното право да бъдат
потъпквани с помощта на споразумения
между частни лица.

Този текст на Папиниан е включен в Книга 17 на неговите Responsa.
Това е единственият фрагмент, запазен от тази книга, относно който Lenel
15
16

SCHULZ, F. History of Roman Legal Science. 2. ed. Oxford, 1953, p. 154.
Става дума за същия казус, който цитират следните конституции на Юстиниановия
Кодекс: C. 4.5.72 и 3, и двете на Александър Север.
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в своята Palingenesia17 се двоуми към коя материя да го отнесе. По мнението на този автор въпросът трябва да се разглежда в Книга 1918. Обаче
връзката с тази материя е очевидна. В Дигестите на Юстиниан е в рубриката “De pactis” (D. 2.14). Там се обсъжда валидността на споразумението
между длъжник и кредитор срещу залог, според която задължението
(solvendi necessitas) да плати данъчното задължение (onus tributi или данъчната тежест) върху дадения в залог имот пада върху длъжника, а не
върху кредитора (притежателя на имота). Подобно споразумение между
частни лица противоречи на “forma iuris fiscalis”. За разлика от предходния
казус, тук добавянето на "forma" (тоест уредба) позволява случаят да се
разглежда като конфликт между разпоредби – едната частна, а другата
принадлежаща към един сектор на публичното право, наречен може би
„данъчно право“, особено ако сравним това решение с добре известното
Папинианово решение, включено в същия титул на Дигестите малко понагоре (фрагмент 38) от Книга втора на неговите quaestiones: “ius publicum
privatorum pactis mutari non potest” (публичното право не може да бъде променяно от споразумения между частни лица). Обаче Lenel (Pal I 67, col.
814) включва този фрагмент във връзка с муниципиите (и в този смисъл го
свърза в D. 50.8.2.8 Ulp. 3 opin.:
ius rei publicae pacto mutari
non potest [,...]

правото на града не може да бъде изменяно от
споразумение […].

Улпиан сякаш е на обратното мнение в D. 2.14.5219. Смятам обаче,
че тук той има предвид възстановяването на сумите, които кредиторът вече
е платил на това основание и може да изиска от длъжника, като това плащане се приема за част от дължимия данък, а не от дълга. Обратно – в казуса на Папиниан кредиторът отказва да признае данъчното задължение.
От голямо значение са два фрагмента, които ще разгледаме сега –
Papir. Iust 1 de const. D. 39.4.7.pr. и Pap. 3 resp. D. 49.14.3620. В последния
17

18
19

20

I, 743, cols. 944–945. В бележка 2 добавя следното разсъждение: “de tributis Papinianus
hoc loco non videtur egisse”.
Fr. 749, D. 50.15.5, cols 945–946.
Pactum, ut si quas summas propter tributiones praedii pignori nexi factas creditor solvisset,
a debitore reciperet, et ut tributa eiusdem praedii debitor penderet, iustum ideoque
servandum est.
D. 39.4.7 pr.: Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt in vectigalibus ipsa praedia, non
personas conveniri et ideo possessores etiam praeteriti temporis vectigal solvere debere
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се говори за имоти, продадени от фиска, по отношение на които начислените вече, но неплатени все още данъци (praeteriti temporis tributum или данък за минал период от време) трябва да поеме купувачът. От своя страна,
D. 39.4.7 сякаш отразява с една многозначителна фраза (“in vectigalibus
ipsa praedia non personas conveniri” – тоест, относно вектигалите се подава
иск срещу самите имоти, а не срещу лицата) догматичното изграждане на
едно obligatio propter rem, което обаче се опровергава от една не по-малко
известна фраза на Папиниан в 19 resp. D. 50.15.5.pr.:
ut omnes pro modo praediorum
pecuniam tributi conferant

всички пропорционално на размерите на своите
имоти да дадат парите за данъка21.

Последните текстове очертават някои много интересни правни насоки за съвременния юрист позитивист – използването на „публичното право“, разбирано като неотказуемо право, или „данъчната тежест“ и теорията
за obligatio propter rem, която, макар и формулирана по-късно въз основа на
фрагменти като тези, не съответства, както е видно, на истинския замисъл
на римските юристи.
Ius fiscale се появява и в CJ. 3.1.13.1 – една много известна конституция на Юстиниан (т.нар. lex properandum), в която се определя срок от
три години за подаване на различни процесуални искове извън фискалните
и свързаните с публичната функция, за които е определен по кратък срок –
шест месеца, считано от извършването на litis contestatio (CJ. 10.1.11). Тук
отново се появява същият израз – “exceptis causis quae ad ius fiscale
pertinent vel quae ad publicas respiciant functiones” (с изключение на делата
по публичното право или които обслужват обществените функции). И накрая, в една новела на император Марциан (2.1) срещаме израза “civilis
fiscalisve iure” (по гражданско или данъчно право) в рубриката “De
indulgentiis reliquorum”, очевидно свързан с дейността на държавата за събиране на данъците, където ius civile се приравнява към ius fiscale, имайки
предвид определен корпус от норми, който поради обобщаващия дух на
конституцията е доста обширен.

21

eoque exemplo actionem, si ignoraverint, habituros; D. 49.14.36: Praediis a fisco distractis
praeteriti temporis tributum eorundem praediorum onus emptorem spectare placuit.
CERAMI, P. Ricerche romanistiche, cit., p. 386–387. = In: Aspetti del diritto finanziario
romano, Torino, 1998.
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Обобщавайки, може да кажем че се вижда как изразът ius fiscale се
доближава семантично (по-ясно в някои фрагменти) до обективното понятие ius, отнесено към фиска.
6. Що се отнася до императорската активност, прочитът на анализирания титул на Дигестите ни показва засилената намеса на императорите22
в тази материя – пряко, чрез конституции под различни форми (рескрипти,
декрети и пр.) или косвено – чрез сенатусконсулти. Красноречив факт е, че
юриспруденцията споменава този източник като oratio principis или по следния начин: senatus consultum auctore ... (следвано от името на императора).
Към това трябва да добавим решенията на praefecti aerarii (подчинени на Сената) и, според Lécrivain23, преторското право, макар че нито във
фрагментите, които цитира този автор, нито в D. 47.9.3.8 виждам споменаването на едикта да има нещо общо с фиска, а по-скоро със сенатусконсулта от времето на Клавдий. Не смятам също, че в CJ. 2.36 (не 37).1
restitutio (in integrum) се споменава във връзка с някаква определена преторска уредба, свързана с фиска. По-скоро става дума за процесуален инструмент, намерил изражение в преторския едикт, с който императорите си
служат при разрешаването на случаи на несправедливост. От друга страна,
този автор споменава lex censoria като източник на ius fisci във фрагмента
“de iure fisci”, приписван на Улпиан, който обаче според Huschke24 вероятно
е дело на Домициан.
В императорските решения се усеща характерът на всеки император.
Едни се стремят да възтържествува справедливостта чрез равнопоставеността (aequitas) и човечността (humanitas), други засилват властта на фиска, за да увеличат приходите, или съчетават тези две стремления. Традиционната и съвременната доктрина отбелязва тази тенденция в ius fisci25.
Императорската активност е толкова голяма, че поражда в юриспруденцията постоянен стремеж да я интегрира в собствените си доктринални
22

23
24

25

LÈCRIVAIN, M. Ch. La juridiction fiscale d'Auguste à Dioclétien. – In: École Française de
Rome. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Paris ; Rome, 1886, p. 105 ss.
LÈCRIVAIN, M. Ch. Op. cit., p. 104.
HUSCHKE, P. E., ECKEL, E. und KÜBLERE, B. Iurisprudentia anteiustiniana: Reliquiae. In
usum maxime academicum compositae. 6. ed. Lipsiae, 1908–1927. Vol. 1, S. 624.
През миналия век за това говорят Clamageran и Lécrivain. Съвременната доктрина
(например Cerami) не може да не го признае.
Страница 382 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

творби. Така се получава едно своеобразно сливане на iura и leges. Уместно е да отбележим този феномен, тъй като именно фрагментите от Титул
14 на Книга 40 са пример за такава нормативна кохезия.
В този титул на няколко пъти се цитира известният едикт на Траян,
който награждава оногова, който изпревари доноса на друго лице и заяви
неправоспособността си да придобие онова, което му е дадено с фидеикомис (което съставлява caducum). Разпоредбата му дава възможност да
придобие половината от имуществото, предназначено за него.
Хадриан разширява обхвата на този едикт.
Така в D. 49.14.13.4–526 са включени наследниците с рескрипт (“ut,
licet...daretur; § 5 Ad heredes... consecuturum”).
В D. 49.14.3.627 се говори за липса на човечност (valde inhumanus
mos) като се има предвид обичаят да се задържат conductores vectigalium
publicorum et agrorum (арендаторите на вектигални и публични земи) в продължение на още пет години, което утежнява положението на тези арендатори със задължения към фиска. Както казва самият император, това решение има обратен ефект, тъй като обезсърчава другите възможно заинтересувани лица да вземат имот под аренда. Виждаме че тук императорът е
взел решение срещу фиска.
Обаче малко по-нататък в този фрагмент, в D. 49.14.3.928 се споменава друг рескрипт на същия император, който изисква задължително присъствие на адвокат на фиска (advocatus fisci, създаден именно от Хадриан)
при делата за status libertatis на определено лице, като наказанието при
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“Ad heredes eius, qui se detulerat, non videbatur praemium transire: sed divus Hadrianus
rescripsit, ut, licet ante decessisset is qui se detulerat, antequam id quod detulerat fisci
addiceretur, heredi eius praemium daretur. exstat eiusdem Hadriani epistula, ut, si is qui se
deferre poterat morte praeventus fuerit, heres eius, si detulerit, praemium consequatur: “si
tamen”, inquit, “liquebit defunctum eius animi fuisse, ut se vellet deferre”: si vero idcirco
dissimulaverit, dum rem occultari sperat, heredem eius ultra vulgare praemium nihil
consecuturum”.
“Cum quinquennium, in quo quis pro publico conductore se obligavit, excessit, sequentis
temporis nomine non tenetur: idque principalibus rescriptis exprimitur. divus etiam
Hadrianus in haec verba rescripsit: “valde inhumanus mos est iste, quo retinentur
conductores vectigalium publicorum et agrorum, si tantidem locari non possint. nam et
facilius invenientur conductores, si scierint fore ut, si peracto lustro discedere voluerint, non
teneantur”.
“Divus Hadrianus Flavio Proculo rescripsit, cum in libertatem proclamat qui ex bonis ad
fiscum pertinentibus esse dicitur, iudicium dari praesentibus et agentibus etiam his, qui
negotiis fisci solent intervenire: et huiusmodi liberales causae, si non interveniente fisci
advocato decisae sint, in integrum restituuntur”.
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отсъствие на такъв адвокат е обявяване на нищожност и restitutio in
integrum. А в D. 49.14.2.129 е възпроизведен дословно един рескрипт на
същия този император Хадриан, който принуждава противната на фиска
страна да покаже свързаните с делото документи и казва, че ако има възможност тези документи да бъдат показани, но това не бъде направено, ще
се считат за откраднати свързаните с делото документи, които са във вреда на тази страна.
На свой ред Антоний Пий санкционира валидността на даденото със
завещание utiliter, макар имуществото, чийто получател да е бил определен с тацитен фидеикомис, да се е полагало на фиска (D. 49.14.3.4)30.
В D. 49.14.13.731 решава справедливо един казус, при който донесението на incapax срещу самия него във връзка с един тацитен фидеикомис,
с цел да получи наградата (beneficium) на Траян, е изненадващо изпреварено от донос, направен още преди да бъде отворено на завещанието от
фидуциарните наследници, които, естествено, предварително са знаели
съдържанието му. Основанието in fine на § 7 (“neque enim dignam esse
praemio [...] deferre videtur”) в полза на incapax урежда въпроса от съображения за справедливост, наситени с етика.
В § 1032 на същия фрагмент се цитират рескрипти на Антонин Пий и
Марк Аврелий и Луций Вер, които закрилят лицето, поискало погрешка да
бъде разследвано по подаден срещу него донос (без да е наистина неспособно да получи отреденото му имущество)33.
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“Divus Hadrianus Flavio Arriano in haec verba rescripsit: “quin ei, qui instrumenta ad
causam fisci pertinentia, cum possit exhibere, non exhibet, nocere debeat, si verum aliter
non invenitur, ea subtracta esse credantur, quae nocitura causae eius fuerint, dubitatum
non est. sed nec alias dubitari oportet, quin non in aliam rem nocere debeant, quam in eam
qua desiderata sunt”.
“Cum ex causa taciti fideicommissi bona ad fiscum pertinent, omnia, quae in testamento
utiliter data sunt, valent: et ita divus Pius rescripsit”.
“Cum ante apertum testamentum tacitum fideicommissum nuntiatum esset ab his, qui fidem
tacitam susceperunt, deinde post apertas a fideicommissario delatum esset, divus
Antoninus recipi professionem eius iussit: neque enim dignam esse praemio tam
praecipitem festinationem prioris, et cum quis se nuntiet non capere, potius confiteri de suo
iure quam aliud deferre videtur”.
“Ei, qui per errorem se detulit, cum capere solidum posset, non nocere hoc divus Hadrianus
et divus Pius et fratres rescripserunt”.
Да си припомним I. 2.6.9, където се споменава дейността на този император, целяща
да се разреши usucapio на bona fide emptor, на когото е дадена вещ bona vacantia fisco
nondum nuntiata.
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В този титул е запазен фрагмент от Марк Аврелий, който споменава
рескрипта, потвърждаващ решението на Хадриан относно споровете за
status и присъствието на адвоката на фиска, цитирано по-горе.34
От Септимий Север са запазени цитатите в D. 49.14.2.635, който забранява да бъдат изслушвани робите, които искат да изобличат своя господар, или освобожденците – своя патрон, и предвижда строги наказания.
Във фрагмент 18.836 се забранява на настойниците или кураторите да
изобличават децата или непълнолетните, на които са настойници. Тази
забрана е разпростряна (отново с рескрипт) върху лицата, водещи дела
като quasi procurator. След това се споменава приетото от тези императори
решение (decreverunt) да не се препятства разпитът на прокуратора. Настойникът, направил или поръчал да бъде подаден донос, се наказва изключително строго (severissime).
Във фрагмент 22.pr.37 на същия титул (D. 49.14) императорите забраняват на procurator Caesaris да продава вещи, които са предмет на спор,
и позволяват на наследника, чийто наследодател е бил обвинен в crimen
maiestatis, да защити неговата невинност и така да изчисти опетнената му
памет, а също имуществото му да се счита за свободно от претенциите на
фиска като bona damnatorum или имущество на осъдено лице. Това решение in fine става приложимо за всички казуси на оспорвани пред съда вещи.
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Извън този титул трябва да споменем известния фрагмент Marcell. 29 dig. D. 28.4.3, в
който този император показва хуманността си в спор, в който фискът предявява иск за
едно наследство, за което наследодателят е оставил завещание, но след това изтрил
името на наследника (поради което не само институтът на наследника, но и легатите
и манумисиите по принцип стават невалидни, което всъщност интересува фиска). Този фрагмент често е цитиран в съвременни трудове по философия или история на
европейското право. Вж. VINOGRADOFF, P. Introducción al Derecho, Fondo de Cultura
Económica. 6. reimpr. de ed. 1992. México, 1997, p. 159–160 (= Common Sense in Law.
London, Oxford University Press, 1913; 2. ed. 1946).
“Imperator noster Severus Augustus constituit, ne servi delatores dominorum audiantur, sed
ut poena coerceantur: libertos quoque causae mandatores contra patronos a praesidibus
provinciarum poenae plectendos”.
“Item eos, qui tutores vel curatores fuerunt, non oportere deferre causas pupillorum vel
adulescentium suorum divi Severus et Antoninus rescripserunt. quod consequens est
observari et in eo, qui quasi procurator negotia gessit: et ita idem principes rescripserunt.
idem decreverunt nulla constitutione prohibitum esse procuratorem interrogari, sed
accusare eum, cuius negotia gessit. et tutorem, qui aut detulit aut mandavit, severissime
puniendum rescripserunt”.
“Res, quae in controversia sunt, non debent a procuratore Caesaris distrahi, sed differenda
est eorum venditio, ut divus quoque Severus et Antoninus rescripserunt, et defuncto
maiestatis reo, parato herede purgare innocentiam mortui, distractionem bonorum suspendi
iusserunt, et generaliter prohibuerunt rem distrahi a procuratore, quae esset in
controversia”.
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Във фрагмент 22.138 се следва принципът prior tempore в областта на ипотеките. Фискът се подчинява на този принцип при спорове с частни кредитори, макар че се разрешава на прокуратора да продаде вещта и да плати
на всеки кредитор по цитирания ред. Във фрагмент 22.339 се забранява на
изобличителя или delator да се откаже от делото дори когато е подал доноса alieno mandato (по чуждо нареждане), с изключение на случаите, когато
нареждането е било оттеглено от поръчителя. Във фрагмент 2540 се говори
за едно решение на Север (decretum et constitutum esse), с което delator се
задължава да докаже претенцията си, а не обратното – противната страна
да представя доказателства, в свой ущърб. Фрагмент 2741 съдържа рескрипта на Север за един казус на недостоен да наследи съпруг, който буквално не защитил смъртта на жена си, тоест не направил нищо за изясняване на фактите и преследване на виновния за предполагаемото ѝ убийство. Фискът иска от него зестрата, доколкото му принадлежи. Във фрагмент
3042 императорите Север и Каракала забраняват на прокураторите да
прехвърлят вещни права върху имущество и налагат revocatio ad servitutem
на освободените роби. Вижда се ясно имущественият интерес на фиска,
който тук надделява. И накрая, фрагмент 3443 предвижда наказание за този, който в наказателно дело срещу него се опита да подкупи съдия

38

39

40

41

42

43

“Res autem nexas pignori distrahere procuratores possunt. sed si ante alii res obligatae
sunt iure pignoris, non debet procurator ius creditorum laedere: sed si quidem superfluum
est in re, permittitur procuratori vendere ea lege, ut imprimis creditoribus praecedentibus
satisfiat et si quid superfluum est, fisco inferatur, aut, si acceperit totum fiscus, solvat ipse:
vel simpliciter si vendidit procurator, iubebit pecuniam, quam deberi creditori privato fuerit
probatum, exsolvi ei. et ita divus Severus et Antoninus rescripserunt”.
“Sicut nuntiare causam nemo cogitur, ita liberum arbitrium desistendi ei non datur qui detulit:
et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt: et idem esse, licet alieno mandato detulisset.
plane rescripserunt delatorem audiendum volentem a lite desistere, si sibi mandatorem
subtractum queratur”.
“Est et decretum ab imperatore Severo et constitutum nullo modo exigendum quem
probare, unde habeat, circa delationes fiscales, sed delatorem probare debere quod
intendit”.
“Cum mortem maritus uxoris necatae non defendit, divus Severus rescripsit dotem fisco
vindicandam, prout ad maritum pertineat”.
“Ne procuratores Caesaris bonorum actores, quae ad fiscum devoluta sunt, alienent,
imperatores Severus et Antoninus rescripserunt: et, si manumissi fuerint, revocantur ad
servitutem”.
“Imperatores Severus et Antoninus Asclepiadi ita rescripserunt: “tu, qui defensione omissa
redimere sententiam maluisti, cum tibi crimen obiceretur, non immerito quingentos solidos
inferre fisco iussus es: omissa enim ipsius causae inquisitione ipse te huic poenae
subdidisti. optinendum est enim, ut hi, quibus negotia fiscalia moventur, ad defensiones
causae bona fide veniant, non adversarios aut iudices redimere temptent”.
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(redimere sententiam). Наказанието е глоба, която трябва да плати на фиска. В последния абзац има признаци за вероятна промяна.
Не е чудно, че всички тези нормативни разпоредби от най-различно
естество постепенно оформят един корпус от правни норми, който юриспруденцията в крайна сметка идентифицира по особен начин. Процесуалните действия на фиска заслужават особено внимание, тъй като самото му
присъствие е предизвиквало промени в крайното решение на много въпроси, свързани с частното право – поле, с което дотогава юриспруденцията
се занимавала преференциално. Намесата на фиска предизвиква реакцията на юриспруденцията, макар тя да не посвещава монографии на фиска
като такъв или на ius fisci. Тясно свързана с частното право, тя се стреми
да интегрира съответните изменения в традиционните си творби – поне в
началото. Това обаче не е достатъчно. Заедно с Lex Julia de maritandis
ordinibus и Lex Papia Poppaea трябвало да се даде отговор и на различния
режим на донасяне (много сходен в сферата на vindicatio caducorum с режима на публичните дела). Трябвало да се разгледат публичните наказания, компетенциите на новите служители – в частност на praefecti aerarii и
на новата категория адвокати (advocati fisci), които защитават фиска пред
съда и др.
Следователно било естествено правото, свързано с фиска и неговите публично-частни колебания, да престане да бъде възприемано просто
като един набор от правомощия или преимуществени позиции на фиска
спрямо частните лица и да се смята за една нова и различна уредба, повече или по-малко отдалечена от частното и публичното право. Интересите
на фиска по отношение на събираемостта влизат в противоречие с идеалите за справедливост. Истината е, че балансът между едната и другата цел
се постига с политическа воля, приемаща сериозно тази задача, и че тази
законодателна политика по отношение на фиска съвпада с моменти на политическа стабилност. Неслучайно по-късно асимилирането на фискалното
от публичното право се извършва в атмосфера на голяма и мъчителна необходимост от по-големи приходи за държавата.
Но за да се прилага тази политика е била необходима техника, която
са могли да предложат само юристите. Затова определението на римското
фискално право като прекомерно, излизащо извън обичайните граници или
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особено, трябва да се използва внимателно. Ситуацията, за която говорим,
възниква по време на Северите – в Титул 14 на Книга 49 видяхме доказателство за една по-активна регулаторна дейност.
7. По-различен ъгъл, от който искам да разгледам този въпрос, са
процесуалните дела с участие на фиска. От една страна в текстовете виждаме, че фискът често предявява искове за дългове към частни лица (наричани debitores fisci или debitores fiscales), които нерядко са изчислени в
пари (pecunia), като прави разлика с другите дългове – в pecunia publica,
като например произтичащите от задължението да се плащат данъци. Затова и едните, и другите, чийто предмет е определена сума пари, отговарят
на критерия за рационализация на фискалните дългове (който изненадващо съвпада с един от основните принципи на съвременното данъчно право), а също на необходимостта фискалните дългове да се приведат в съответствие с частноправните схеми, и по-конкретно с облигационното отношение, което свърза длъжника с кредитора. Така например в D. 1.16.9.pr.
(Ulp. 1 de off. procon.) Улпиан препоръчва на проконсула да не се замесва в
една causa fiscalis pecuniaria, компетентен за която е procurator principis.
Доближаването до частното право напомня за постепенното изравняване на сферите на частното и на публичното право, на деликтите от
частен характер и престъпленията от общ характер. Така например в краткия, но многозначителен титул на Книга 47 на Дигестите на Юстиниан (De
privatis delictis), трети фрагмент (взет от фрагмента de officio proconsulis на
Улпиан, Книга втора) четем следното:
si quis actionem, quae ex maleficiis oritur,
velit exsequi: si quidem pecuniariter agere
velit, ad ius ordinarium remittendus erit
nec cogendus erit in crimen subscribere:
enimvero si extra ordinem eius rei
poenam exerceri velit, tunc subscribere
eum in crimen oportebit

Ако някой желае да подаде иск поради
престъпление и желае да го направи
парично, трябва да се обърне към
обикновеното право и не е длъжен да
подпише иск за престъпление. Обаче
ако желае да постигне наказание по
екстраординарен ред, трябва да подпише иск за престъпление.

Това свидетелство е интересно, тъй като очертава двата пътя за
преследване на престъплението когато то е едновременно от частен и от
общ характер. Прави впечатление, че редът по ius ordinarium (тоест редът
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красноречивия

израз

agere

pecuniariter44.
D. 47.10.7.6 (Ulp. 57 ad ed.): Posse
hodie de omni iniuria, sed et de atroci
civiliter agi imperator noster rescripsit

Нашият император [Каракала] отговори с
рескрипт, че днес може да се подаде
граждански иск за всякакво оскърбление
– дори най-тежкото, по повод на престъплението оскърбление.

Нещо подобно става при фискалните дела, при които фискът претендира за дължими нему суми. В D. 32.27.2 фискът поставя въпрос за
наследство, но предявява иск за пари. В предложения казус губи делото.
Фискът се появява заедно с други кредитори в D. 20.4.21.pr. и D. 49.14.21;
виждаме също трети лица да се застъпват за длъжници към фиска, като му
плащат дължимото (CJ. 7.73.31; CJ. 8.18.2.pr.), понякога наследяват правото на фиска, в други случаи – не; или пък фискът подава иск срещу длъжниците на собствения му длъжник. Тук обаче решението е различно според
естеството на дълга, който е данъчен – фискът има правото да претендира
за размера на своя дълг пред длъжника на своя длъжник, както в D. 18.3.8.
За този род дългове се отнася фрагментът на Папиниан, който разгледахме по-горе (D. 50.15.5.pr.). В него се определя задължението да се
платят парите за данъка pro modo praediorum (пропорционално на имота) в
един казус, при който един от притежателите, expediendi negotii causa (за да
ускори делото) е платил дълга на всички към фиска. В един текст относно
crimen peculatus (престъпление „злоупотреба с публични средства“) четем,
че престъплението е извършено както по отношение на публични пари
(publica pecunia), разбирани тук като пари, предназначени за публични цели, така и по отношение на частни пари (privata pecunia). Такъв е случаят,
когато едно лице симулира че е кредитор на фиска и се явява, за да получи
парите, които друго лице дължи на фиска. Смята се, че е извършен crimen
peculatus, макар парите да не са публични (Paul. lib. sing. de iud. pub.
D. 48.13.11.3). Съвсем различно е и не може да бъде квалифицирано като
crimen peculatus поведението на истинския кредитор, който предявява иск
за дължимите му пари (Marcell. 25 dig. D. 48.13.14).

44

Оттам и съвременния израз на испански “actuar por lo civil o por lo criminal” = agere
civiliter (pecuniariter) vel criminaliter.
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по

сигнал

до

фиска

(D. 49.14.38.1; 39.1) и виждаме как фискът дава отсрочки на данъчните
длъжници ad comparandam pecuniam за да съберат парите и да се издължат (D. 49.14.45.10 = PS. 5.12.19). Виждаме най-добросъвестните и почтени
губернатори да привеждат на фиска определени суми, идващи от осъдените (D. 48.20.6). Във всички тези случаи фискът не иска друго освен пари.
8. Има два текста, които според мен са фундаментални – първият е
D. 3.6.1.3 (Ulp. 10 ad ed.):
Sed et constitutio imperatoris nostri,
quae scripta est ad Cassium Sabinum,
prohibuit iudici vel adversario in publicis
vel privatis vel fiscalibus causis
pecuniam dare, et ex hac causa litem
perire iussit. nam tractari potest, si
adversarius
non
per
calumniam
transigendi animo accepit, an constitutio
cessat? et puto cessare sicuti hoc
quoque
iudicium:
neque
enim
transactionibus est interdictum, sed
sordidis concussionibus.

Но и конституцията на нашия император
[Антонин Каракала] до Касий Сабин забранява да се дават пари на съдията или
на противника в публични, частни или
фискални дела и нарежда по тази причина спорът да бъде обезсилен. Може да
се направи анализ дали конституцията е
неприложима, когато противникът е получил пари, за да отстъпи, а не да упорства. Смятам че е неприложима и че няма
място за такъв иск, тъй като не спогодбите са забранени, а мръсните злоупотреби.

Независимо от съмненията за внесени изменения, които поражда
редакцията на този текст, не може нищо да се възрази срещу абзаца “in
publicis vel privatis vel fiscalibus causis”.
И в CJ. 7.49.1 (de Caracalla a. 212) отново се повтаря тази триномия:
Constitit in quacumque causa sive
privata sive publica sive fiscali, ut,
cuicumque data fuerit pecunia, vel iudici
vel adversario, amittat actionem is, qui
diffidentia iustae sententiae in pecuniae
corruptela spem negotii reposuerit.

Решено е в което и да било дело – частно, от общ характер или фискално, независимо какъв е онзи, на когото са дадени пари – съдия или противник, да загуби иска онзи, който не е вярвал, че ще
бъде постановена справедлива присъда
и се е надявал да постигне благоприятен за него резултат като е заложил на
корупцията.

Един съвременен автор – Cerami45, свързва тези текстове с D. 2.14.5
по повод видовете договори. Този автор смята, че решава стария въпрос за
тълкуването на трите вида договори като лансира хипотезата, че оригинал45

CERAMI, P. Contrahere cum fisco, cit., p. 385 ss.
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ният текст е споменавал публичните, частните и фискалните договори, и че
компилаторите по-късно са премахнали фискалните без да оставят следа
от тях в този титул. От друга страна синонимията, която сочи Mommsen,
между res publica и res fiscalis (res publica fiscalisve) не се подкрепя от нищо.
Тази тристранност е резултат от особеното положение на фиска в
едно производство, което не позволява той да бъде приравнен към частно
лице, както е видно от честите юридически отклонения в полза на фиска в
областта на лихварството (D. 22.1.16.1, 17.5, 17.6; 49.14.6.pr.); в областта
на исковете срещу длъжници на длъжника към фиска. Противно на това,
което обикновено се твърди, дори при наличието на пълна ипотека върху
имуществото на длъжника съгласно класическото право, правото на фиска
не е преферентно: C. 7.73.2 (срещу PS. 5.12.10) и други фрагменти, в които
фискът е сключил договора по-рано. D. 49.14.6.pr. (fiscus cum in privati ius
succedit, privati iure utitur – когато наследява правото на частното лице,
фискът се ползва от правото на това лице); в областта на отказа от дело; в
областта на евикцията (D. 49.14.5.pr.); в областта на продажбите и т.н.
Ненаказателният имуществен интерес на фиска е ясно отразен във
фрагменти като D. 29.5.22, който излага следния аргумент:
[…] causam de qua quaeritur, cum sit
pecuniaria, morte ingratae heredis
extinctam non videri

Разглежданото дело, макар и парично,
не се е погасило поради смъртта на неблагодарната наследница.

Става дума за казус, който се вписва в основанието, което Калистрат
определя така: “quod mors ab heredibus non vindicatur” (поради факта, че
наследниците не са подали жалба пред съда за смъртта). Или следният –
D. 49.14.9 (Mod. 17 respon.) в който юристът заключава в отговора си:
Modestinus respondit morte reae
crimine extincto persecutionem eorum,
quae scelere adquisita probari possunt,
fisco competere posse

Модестин отговорил, че при отпадането
на това обвинение в престъпление поради смъртта на обвиняемата, фискът може да предяви иск за имуществото, за
което се докаже, че е придобито вследствие на престъплението.

9. В тази статия показах, че ius fisci се развива постепенно като корпус от правни норми, които са предмет на монографично внимание от страна на юриспруденцията и са обект на постоянно внимание от страна на им-
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ператорското законодателство. Отбелязах обаче, че ius fisci трудно се възприема като самостоятелно право. Ключът е в динамичната позиция на
фиска, тоест участието му като процесуална страна в делата, които го интересуват. Триномията causa publica↔fiscalis↔privata е знак за хибридния
характер на делата, в които се решават спорове, в които фискът участва
като заинтересувана страна. Титул 14 на Книга 49 не предлага една завършена правно-догматична картина. В нея са фиксирани фрагменти от
историята на фиска и неговото право. Основен ключ за разбирането ѝ като
една не съвсем безредна реалност е процесуалният подход. Това е пътят,
по който поема къснокласическата доктрина, и в частност Калистрат, при
изследването на тази материя.
Да не забравяме, че фискът е движен от интереса да събира пари.
Чрез приходите той укрепва имущественото състояние на римската държава. Това е основната му цел, от която никога не се отклонява. Само някои
издигнати от юриспруденцията и чужди нему съображения от техническо
естество и/или за справедливост могат да го отклонят от този стремеж.
10. Фискалното производство еволюира от самото си начало46 и това
затруднява перфектното му дефиниране. От друга страна фискът постепенно поглъща приходите, които първоначално се полагат на хазната и я
изчерпва (тук отново виждаме съвпадение със съвременния принцип за
единната каса). Като говори за събирането на приходи от фиска (включително приходите, които отиват в хазната, но чието събиране не било възложено на магистрати, а на служители на императора – procuratores),
Mommsen47 изтъква, че след Август, тоест от Тиберий насетне, споровете
между фиска и частни лица са се решавали по реда на гражданското правораздаване въз основа на сведенията у Тацит (Tac. Ann. 4.7: si quando
(Tiberius) cum privatis disceptaret, forum et ius). При Клавдий, през 53 г., Сенатът издава сенатусконсулт, с който цялото правораздаване се оставя в
ръцете на императорските прокуратори (Suet. Claud. 12), така че всяко пряко подчинено на императора ведомство има право да решава жалбите от
своята компетентност (например procurator vigesimae hereditatim provinciae
46
47

Този въпрос продължава да е предмет на дебати и днес.
MOMSEN, Th. Römisches Staatsrecht. Band II. Abheilung. 2. Aufl. Leipzig, 1877, S. 980 ff.
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Asiae в своята материално-териториална сфера на компетентност). Процедурата следва модела на cognitio (с възможност за обжалване пред императора, както показва в някои случаи Титул 14 на Digestа 4948). Помпоний
свидетелствува в D. 1.2.2.32, че Клавдий създава двама претори (от които
при Тит остава само един), компетентни в областта на фидеикомисите, а
Нерва създава специална длъжност за юрисдикция между фиска и частни
лица (qui inter fiscum et privatos ius diceret). По времето на Нерва и Траян,
Плиний говори за едно производство между фиска и частните лица с откровено частноправен характер49, с изключение на обстоятелството – както
посочва Provera50, че назначението на съдията e ставало чрез взаимна
reiectio от страните по предварително съставен списък.
Губернаторите на сенатските провинции51 съществуват успоредно с
прокураторите. Нерва отнема юрисдикцията на прокураторите на Италия и
Рим и я възлага на претора, като отново поверява съдопроизводството отделно на съдии. По-късно компетентни стават praefecti aerarii. Provera52
казва, че следите на praetor fiscalis се губят при Адриан, който възлага съдопроизводството на procurator a rationibus. Пак по времето на Адриан е
създадена фигурата advocatus fisci53, който по мнение на Provera не е
представител (както смятат Hirschfeld и други автори), а технически защитник на фиска, както показва самото му наименование.
Постепенно частният обвинител (quivis de populo) – една създадена
по модела на accusatio publica фигура – според Provera54, е изместен и ог-

48
49

50

51
52
53

54

D. 49.14.47.1; 50.
Paneg. 36.3–4: In ius veni, sequere ad tribunal»; «Sors et urna fisco iudicem adsignat? licet
reicere, licet exclamare: Hunc nolo, timidus est et bona saeculi parum intelligit; Illum volo,
quia Caesarem, fortiter amat. Eodem foro utuntur principatus et libertas.
PROVERA, G. La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano.
Torino, 1964, p. 109. PUGLIESE, G. Processo privato e processo pubblico. – In: Rivista di
diritto processuale, Vol. 3, 1948 (= Scritti giuridici scelti, 1985-1986): “Certo, ammessa la
differenza di questo processo dal iudicium privatum, si deve peraltro affermare che nella
scala dei processi pubblici esso rappresentava il gradino più vicino al processo privato e
forniva al cittadino le maggiori garanzie desiderabili”.
MOMMSEN, Th. Op. cit., S. 982.
PROVERA, G. Op. cit., p. 118.
HIRSCHFELD, O. Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian. Band 1. Berlin,
1877; (3. Aufl. 1963), S. 49 ff.
Cрв. свидетелствата, които представя PULIATTI, S. Il “De iure fisci” di Callistrato e il
processo fiscale in età severiana. Milano, 1992, p. 280 ss.
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раничен във функциите си от друг вид обвинители от публичен характер –
procuratores. Според този автор при Хадриан accusatio не се замества от
inquisitio55. Обаче представителят трябвало да бъде човек от счетоводния
отдел (a rationibus) на администрацията, за чиято юрисдикция отговарял
procurator a rationibus.
Виждаме че първоначално в производството, както твърди Provera56,
държавата и частното лице са поставени на едно и също ниво. За да се
смекчи тази конфронтация, по модела на публичните дела се въвежда едно частно лице като представител на фиска (quivis de populo), така че делото се развива между две частни лица, което гарантира двустранността на
процеса. Избраният модел е обратен на едностранния инквизиционен модел, при който държавата е и съдия, и страна. Mommsen57 вижда този модел по отношение на несъбраните приходи, предназначени за хазната. Магистратът (а след него Сенатът), отговарящ за събирането на данъците, е
компетентен и за съдопроизводството. Постепенно частният delator, който
присъства през цялата история на фиска (освен в краткия период, в който
Константин отменя тази фигура58), както се вижда в D. 49.14, е ограничен в
правомощията си от наличието на публични обвинители, така че понякога
неговата функция се свежда само до информация59.
11. Компилаторите оказват на Калистрат честта да бъде пръв в Титул 14 – “de iure fisci”, на Книга 49 от Дигестите на Юстиниан, с един фрагмент от неговата Книга първа de iure fisci, чието значение се изтъква единодушно от доктрината, макар да е предмет на различни анализи.60. Що се
отнася до нашия въпрос, подчертахме имуществения подход, който движи
цялостната дейност на фиска. Той преследва всеки източник, способен да

55

56
57
58
59
60

ZANON, G. Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel Principato. Padova,
1998.
ZANON, G. Op. cit., p. 7.
ZANON, G. Op. cit., p. 979–980.
Срв. CTh. 10.10.1 (313); CTh. 10.10.2 (319?); CTh. 10.10.3 (335).
Според Provera, както казах.
Тълкуването на Provera е ревизирано от: SPAGNUOLO VIGORITA, T. S. Secta
Temporum Meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di
Gordiano III (Kleio III). Palermo, 1978; Id., Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di
Costantino. Napoli, 1984; ASTOLFI, R. La lex Iulia et Papia. 4. ed. Padova, 1996.
PULIATTI, S. Ibid.
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генерира приходи, независимо от природата му. Това обяснява голямото
разнообразие от казуси, в които участва фискът, поражда трудностите, на
които се е натъквала юриспруденцията в усилията си да ги вкара в определени догматични рамки, и благоприятства използването на категории от
частното право (като например дълг или данъчен длъжник, или изрази, които са близки до понятието задължение – necessitas solvendi, vinculum).
Дискусията се е водила около това дали са определящи или само
обяснителни множеството основания, изложени от Калистрат ex quibus
nuntiatio ad fiscum fieri solet (за донесение пред фиска), както и около намесата на компилаторите. Така например от основанията за bona caduca са
запазени само тацитните фидеикомиси. Дали това е резултат от интерполацията, извършена от компилаторите? Като вероятен ръководен (и в определена степен обединяващ) принцип доктрината61 е идентифицирала “id
deferri debet quod latet, non id quod fisci esse palam est” (трябва да се изобличава онова, което е скрито, не онова, което открито принадлежи на фиска). Калистрат изрежда следните данъчни основания:
Variae causae sunt, ex quibus nuntiatio
ad fiscum fieri solet. aut enim se quis,
quod tacite relictum est, profitetur
capere non posse vel ab alio
praeventus defertur: vel quod mors ab
heredibus non vindicatur: vel quod
indignus quis heres nuntiatur: vel quod
princeps
heres
institutus
et
testamentum sive codicilli subrepti esse
nuntiantur: vel quod dicatur quis
thensaurum invenisse: vel magni pretii
rem minoris ex fisco comparasse: vel
praevaricatione fiscum victum esse: vel
eum decessisse, qui in capitali crimine
esset: vel etiam post mortem aliquem
reum esse: vel domum destructam
esse: vel ab accusatione recessum: vel
rem litigiosam venumdari: vel poenam
fisco ex contractu privato deberi: vel
adversus leges commissum factum
esse.

61

Когато декларирате, че не можете да
придобиете фидеикомис, оставен тацитно или предадено от друг човек; когато
наследниците не предявяват иск срещу
този, който е причинил смъртта на техния наследодател; когато се установи, че
наследникът е недостоен да наследява
или че е откраднал завещание или кодицил, по който принцепсът е наследник;
когато се казва, че някой е открил съкровище; че е купил от хазната нещо с голяма стойност на по-ниска цена; че хазната е загубила дело; който е умрял, извършил престъпление, подлежащо на
смъртно наказание или останал в затвора до смъртта си; когато е съборена къща; когато някой е оттеглил обвинение;
когато е продадена спорната вещ; когато
прокурорът дължи неустойка поради
частен договор; или когато е извършено
някакво действие срещу законите.

PROVERA, G. Op. cit., p. 160.
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Може да разпознаем тук до петнадесет различни основания:62
1) При тацитен фидеикомис, когато получателят е неправоспособен
(incapax), но е инициирал самоизобличаване;
2) Същият случай, но по изобличение от друго лице;
3) Недостойнство на наследниците, които не са преследвали наказателно
смъртта на наследодателя;
4) Всеки друг вид недостойнство за наследяване;
5) Subreptio на завещание или кодицили, в които принцепсът е посочен
като наследник;
6) Намиране на съкровище вследствие изобличение или самоизобличение;
7) Продажба на имущество на фиска по цена по-ниска от продажната;
8) Praevaricatio във вреда на фиска;
9) Смърт на обвинения в престъпление, което се наказва със смърт;
10) Присъда post mortem на извършител на crimen maiestatis;
11) Незаконно разрушаване на сграда;
12) Отказ от делото от страна на ищеца;
13) Продажба на спорната вещ;
14) Наказание в полза на фиска, определено с договор между частни лица;
15) Конфискация.
Нека изтъкнем някои тълкувателни проблеми, разглеждани от съвременната доктрина. Казусът тацитен фидеикомис поставя въпроса дали
посоченият в основанието получател е фидуциарният наследник или наследникът на фидеикомиса. По-скоро и двамата. В казуса намерено съкровище смятам, че тълкуването на totum et altero tanto (D. 49.14.3.11 in fine),
дадено от Provera, е спорно. Според мен задължението, което въвежда тази разпоредба, е да се върне съкровището плюс сума, равняваща се на
неговата стойност (тоест в двоен размер), а не да се върне половината от
наградата плюс още една половина, което би се равнявало на стойността
на самото съкровище. Що се отнася до казуса subreptio testamenti, Provera
го вписва в сферата на crimen falsi, но смятам че спокойно може да бъде
включен в данъчните изобличения (срещу притежателите на наследства)
без необходимост от други тълкувателни хипотези.

62

Също PULIATTI, S. Op. cit., p. 145.
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12. От гледна точка на производството ius fisci има недвусмислени и
категорични черти, които говорят за смесения му характер. Естествено, този въпрос трябва да бъде разглеждан като се вземат под внимание и други
аспекти, като например естеството на фиска или приемането или неприемането на приходите за публични.
Фискът печели и губи. Привилегиите му се извисяват над земята, но
той се движи по нея. Доктрината за фиска и фискалното право не била
забравена в Средновековието от глосаторите и коментаторите и затова не
трябва да ни изненадва, че повече или по-малко деформираната представа за него, която придобиват юристите от много по-късни епохи, се е запазила в историческата памет на правната наука на континентална Европа.
Тази доктрина надхвърля границите на тази Европа и служи за модел на
непринадлежащи към романистичната традиция страни. На практика конституционният принцип за имуществена отговорност на публичната администрация се корени в римския опит.
В този труд доказах, че неимоверното нарастване на публичните
нужди, които принцепсите искат да удовлетворят в стремежа си да гарантират благосъстояние и в най-отдалечените кътчета на Империята, се съчетава в една или друга степен с действия в рамките на правото (което не
губи връзката си със справедливостта). Мисловните категории, които още
класическата императорска юриспруденция прилага към новите казуси, съответстват на нейното изграждане на основата на частното право. Постепенно частното право търпи деформации или отклонения, които невинаги
са надлежно обосновани, за да приведе казусите в съответствие с нововъзникващата действителност. Особената казуистика, породена от присъствието на фиска, постепенно създава една нова правна уредба. По този
дълъг път доктрината понякога е колеблива. Самите принцепси, които не
искат да скъсат с републиканския принцип за libertas и зачитане на формите, са предпазливи в желанието си за повече приходи в техните съкровищници. При много от тях проличава тяхната humanitas. Хибридността на нововъзникващото римско фискално право не може да скрие неговото обществено призвание. Най-важното е, че римският опит ще продължи да служи
като модел и в бъдеще.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ С ПРИСЪЖДАНЕ
НА ПАРИЧНА СУМА В VІІ PARTIDAS
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Адолфо Антонио Диас Баутиста Кремадeс
Университет в Мурсия, Испания
Резюме: „VІІ Партиди“ е най-голямата законодателна творба за Общото
право, която съдържа на испански език основните разпоредби, приети от
римското и от каноническото право. Този правен корпус се прилага до приемането на Гражданския кодекс през 1889 г. Целта ми е в настоящия труд
да анализирам постановките в Партидите, свързани с изпълнението на решения с присъждане на парични суми, и да ги сравня с уредбата за pignus
in causa iudicati captum, въведена от Антонин Пий в римския процес. Разглеждането на „Глоса“ на Грегорио Лопес позволява да анализираме разсъжденията, които в съответния момент са довели до разпоредбите, залегнали в Кодекса на Алфонсо Х Мъдри в тази материя.
Ключови думи: VІІ Партиди; ius commune; изпълнение; залог; търг; разпродажба; производства с участие на трета страна.



Статията е публикувана на испански език под заглавие “La ejecución de sentencias
dinerarias en las partidas“ – In: Revista de Derecho UNED, Vol. 11, 2012, p. 163–182 –
http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/11129/10657. Предоставена е за
превод и публикуване на български език в списанието с изричното съгласие на
автора.
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ENFORCEMENT OF MONETARY JUDGMENTS
IN VII PARTIDAS
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Adolfo Antonio Diaz Bautista Cremades, PhD
University of Murcia, Spain
Abstract: The „VII Partidas“ called code, is the greatest legislative work of the
ius commune. In them is collected, in Spanish language, the main precepts received from Roman and Canonical law forming a corpus that would result from
regulatory application until the promulgation of the Civil Code in 1889. The object
of this work is to analyse the considerations of items relating to the enforcement
of monetary judgments and comparing them with the regulation of the pignus in
causa iudicati captum established by Antoninus Pius for the Roman process.
Consideration of the Glossae of Gregorio López analyzes reflections which, in
his day, caused by the Alfonso’s Code.
Keywords: Partidas; ius commune; enforcement; execution; pledge; auction;
third-party-proceedings.
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Интересът ми към изпълнението на решения с присъждане на парична сума в Общото право (ius commune) възникна въз основа на изследването, което направих като докторант върху pignus in causa iudicati captum
в римския екстраординарен процес (extraordinaria cognitio)1. Тогава анализирах в детайли отговорите, които дават юриспруденцията и императорските конституции на поставените във връзка с този институт въпроси. Като
продължение на този анализ сега искам да разгледам рецепцията на римската традиция в тази материя в Партидите на Алфонсо Х Мъдри – една наистина основополагаща творба в ius commune2.
Законът на Дванадесетте таблици въвежда изпълнително производство лично срещу длъжника като средство да бъдат изпълнени парични
задължения, докато при процеса per formulas изпълнителното производство се насочва срещу личното имущество на длъжника3. В производството
extraordinaria cognitio4 възниква фигурата на залога, взет в изпълнение на
съдебно решение (pignus in causa iudicati captum), което предполага присъждане на отделно имущество на длъжника в изпълнение на решения с

1

2

3

4

Докторска дисертация, защитена в Университета на Мурсия на 22 юни 2012 г. под
заглавие “El embargo ejecutivo en la extraordinaria cognitio (pignus in causa iudicati
captum)”. Достъпна в електронен вариант на страницата на Университета на Мурсия –
http://hdl.handle.net/10201/27996 (последно посетена, както и всички посочени нататък,
на 10 август 2019 г.).
Използвах изданието от 1555 г. на Andrea de Portonaris, с глосите на Gregorio López,
възпроизведено във факсимиле в Boletín Oficial del Estado (Официалният бюлетин на
Испания) през 1985 г.
BETTI, E. v. “Condanna (diritto romano)” – In: NNDI, Vol. 5. Torino, 1959, p. 1081–1084;
LONGO, G. E. v. “Esecuzione forzata (diritto romano)” – In: NNDI, Vol. 6. Torino, 1960,
p. 713–722, VOCI, P. v. “Esecuzione forzata” (Diritto romano). – In: Enciclopedia del diritto.
Vol. 15. Milano, 1966, p. 422–430; ABELLÁN, M. “Sententia” y “res iudicata”. Conceptos
romanos y evolución posterior. – In: Estudios J. Iglesias, Vol. 1, p. 1–11. Madrid, 1988.
Както сочи A. Fernández de Buján, сравнявайки го с процеса per formulas по време на
Републиката: Процесът по време на Империята бил предимно писмен, бавен, изпълнен с обезпечителни мерки, процесуални гаранции, възможности за отлагане във
времето, технически изисквания, юридически тънкости и средства, засилващи активната роля на съдията като водещ процеса; същевременно на съдията като юрист и
служител на публичната администрация се възлага компетентността да постановява
решения. Вж. FERNÁNDEZ de BUJÁN, A. Conflicto, controversia, contraposición, contienda, polémica, oposición: proceso y litigio. – Іn: Revista General de Derecho Romano,
Vol. 18, 2012 – http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/11095/10623.
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присъждане на парична сума, които задължават длъжника да плати дължимото или евентуално чрез публична разпродажба или търг на имуществото му да удовлетвори кредитора. Макар по изключение формуларният
процес да допуска в някои казуси изпълнително производство срещу отделни блага, pignus in causa iudicati captum, достигнал до съвременните
правни уредби, започва да се прилага широко в римската процесуална
практика въз основа на един рескрипт на Антонин Пий, за който говорят
Улпиан5и Калистрат6.
Изпълнителното производство, въведено от император Антонин Пий,
се запазва и след падането на Западната империя и се прилага с някои
вариации и местни особености през Ранното Средновековие. Liber
Iudiciorum 5.6.5 съдържа един закон на Хиндасвинт, който урежда изпълнителното производство чрез процедура по несъстоятелност при множество
кредитори. Интересно е да отбележим, че разпоредбата се намира в Титул
VІ на Книга V, озаглавена De pignoribus et debitis. Текстът приема залога
върху имущество на длъжника като обичайно средство за изпълнение на
решения с присъждане не само на парични суми, но и на имущество7. Целта е да се уреди изпълнението в хода на процедура по несъстоятелност, но
текстът се отнася до универсалния, а не до особения характер на изпълнението, с което се доближава повече до actio iudicati8 на процеса per
formulas, отколкото до pignus in causa iudicati captum. На практика този закон определя при неплатежоспособност на длъжника той да бъде предаден
на кредиторите като роб, и по този начин съживява енигматичния древен
nexum, за който говорят някои ранни римски източници. Вероятно приложението му понякога се споменава поради появилото се отново изпълнение

5
6
7

8

Ulp. 3, de off. cons D. 42.1.15.
Call. II cogn. D. 42.1.31.
[…] ipsi nihilominus aut iuxta qualitatem debiti satisfacere compellendus est, vel damnandus
a iud.
Както казва Pérez Alvarez, изпълнението на съдебното решение в производството per
formulas е преторско средство с универсален характер (тъй като обхваща цялото
имущество на длъжника), а при наличие на повече от един кредитор магистратът по
искане на един или различни кредитори постановява въвод във владение на цялото
имущество на пасивния субект – вж. PÉREZ ÁLVAREZ, María del Pilar. Fase apud
iudicem en el procedimiento formulario. Ejecución de sentencia. – In: Base de
Conocimiento. RI §911261, Iustel. Publicación electrónica consultada el 25/11/2012.
(http://www.iustel.com/v2/c.asp?r=911261&s=21&p=5.&Z=4&O=1&sector=)ice .
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върху личността на длъжника, което така и не е изкоренено напълно в Рим
и се възражда в периоди на социално-икономически кризи.9
При рецепцията му римският pignus in causa iudicati captum отново
привлича вниманието на юристите. За разлика от други институти обаче,
Партидите – върхова творба в испанското ius commune, не третират изчерпателно изпълнението на решения с присъждане на парични суми. Шестте
закона, съставляващи Титул 3.27, само маркират проблемите, произтичащи
от залога, който би могъл да се нарече и изпълнителен запор, и оставят на
коментаторите да ги разработят10.
След като анализира в предходните титули условията, на които
трябва да отговарят juicios valederos, имайки предвид както валидността на
съдебното решение, така и влизането му в сила, Алфонсо Х Мъдри посочва в Part. 3.27.2 задължението на осъдените да изпълнят доброволно съдебното решение и неговите условия:
En tanta quantia o en aquellas cosas que señaladamente son pues-tas en el juicio.

Това доброволно изпълнение трябва да се приложи
[…] llanamente, sin agravamiento et con buenas palabras.

Само ако осъденото лице не се подчини и откаже да изпълни присъденото,
Entonces deben los judgadores ayuntar homes armados et venir con ellos al logar, et
cumplir su juicio poderosamente, de manera que la justicia venza.

Принудителното изпълнение е запазено като последно средство за
казуси, при които осъденото лице откаже да изпълни доброволно решение9

10

Лишаването от свобода заради дългове е атавизъм, който никога не е изчезвал напълно в историята, и който се възражда в периоди на икономическа криза, успоредно
на деградацията на правото и на моралните ценности. Предполага свръхзащита на
позицията на кредитора; публичната и частната правни сфери се смесват.
Това контрастира с детайлността и изчерпателността, с които е третиран в Юстинианoвата компилация. В Дигестите срещаме референции за този институт в шестдесет
и четирите фрагмента, включени в Титул 1 на Книга 42 (De re iudicata et de effectu
sententiarum et de interlocutionibus). В кодекса има три титула относно изпълнението на
съдебни решения: C. 7.53 (De exsecutione rei iudicatae), C. 8.22 (Si in causa iudicati
pignus captum est) и C. 4.15 (Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores exigere
potest). Вторият съдържа регламентацията на този институт. Първият от тези титули е
най-дългият. Съдържа девет конституции за разлика от втория, който съдържа само
две. Третият разглежда суброгираното предявяване на акциите на длъжника и включва четири рескрипта. Има и посткласически източници, които се отнасят за съдебния
запор, като напр. Pauli Sententiae (PS. 5.5.4, в Титул 5.5, De effectu sententiarum et
finibus litium), както и Теодосиевият кодекс (CTh. 2.30.1), едиктът на Теодорих (131),
Lex Romana Burgundionum (14.1).
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то на съда, както гласи резюмето, вмъкнато от Gregorio López в началото
на глосите към този закон (Part. 3.27.2).
Contra resistentes executioni sententiae quae iam transivit in rem iudicatam: veniat
iudex manu armata ad exequendum, hoc dicit.

Съвременната доктрина прави разлика между изпълнение на решения с присъждане на парични суми, изпълнение на решения за предаване
на индивидуално определени или родово определени вещи, и изпълнение
на решения за действие – строго лично или общо. Обаче, макар Законът за
наказателното съдопроизводство да определя различни мерки за всяка
една от тези форми, всички те в крайна сметка се свеждат до изпълнение
на решение с присъждане на парична сума11.
Part. 3.27.5 описва различните форми на изпълнително производство, като изтъква на първо място необходимостта да се извърши изпълнение in natura по начина, определен в съдебното решение12. Това изискване
произтича от принципа, установен в закон 2 на същия титул за доброволното изпълнение:
Et debe facer esto llanamente, sin agravamiento et con buenas pa-labras, entregando
al vencedor contra el demandado o a sus herederos en tanta quantia o en aquellas
cosas que señaladamente son puestas en el juicio.

11

12

Член 701.3 – за индивидуално определените вещи, чл. 702 – за родово определените
или неопределените вещи, чл. 706 – за не строго персонализираните задължения за
действие, чл. 709 – за строго персонализираното задължение за действие и чл. 710 –
за задължението за бездействие. Във всички случаи е възможно изпълнението да се
пренасочи за паричното удовлетворение на кредитора чрез запор.
Още в cognitio extraordinaria е било допустимо изпълнението in natura, казва García
Sánchez: Ако изпълнителното производство е поискано само от един кредитор и се
отнася за конкретна вещ, магистратът нарежда на своите подчинени да пристъпят,
вкл. и принудително (manu militari), към предаване на res на взискателя с титула, фигуриращ в решението на съда, което може да е adiudicatio. Ако това е невъзможно,
понеже вещта е погинала или не е в имуществото на длъжника, тя се трансформира в
определена сума пари, чийто размер се определя от взискателя чрез клетва, в зависимост от стойността на вещта – предмет на спора. Ако става дума да се даде парична сума, се пристъпва към вземане на вещи от имуществото на загубилия спора
длъжник, което да гарантира плащането – за предпочитане движимо имущество
(pignus in causa iudicati captum). Ако длъжникът не откупи запорираното имущество в
срок от два месеца като плати присъдената парична сума, имуществото се разпродава на публичен търг и ищецът взема получените пари, а горницата се дава на длъжника. Ако не се яви купувач на търга, имуществото е можело да бъде присъдено на
взискателя или той да поиска от съдията вещта да му бъде дадена за погасяване на
дълга (impetratio dominii), като при това положение не запазва никакви права спрямо
длъжника. GARCÍA SÁNCHEZ, J. Cognitio Extraordinaria. – In: Base de Conocimiento, RI
§910816, Iustel, електронна публикация, справка с която е направена на 25/11/2012, на
адрес: http://www.iustel.com/v2/c.asp?r=910816&s=21&p=5.&Z=4&O=1&sector=
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Съгласно тази норма, Закон 5 утвърждава, че изпълнението може да
е на парична санкция:
E si la sentencia fuese dada contra el
demandado en razón de alguna cosa que
deviesse facer […]

[…] или на присъда да се даде определена вещ: или, в крайна сметка, да
се направи нещо:

sobre alguna cosa cierta que ome demandasse por suya…

Не се прави разлика между основното задължение за facere (в което

попада и субсидиарно изпълнение) и така нареченото facere personalissimo,
при което престацията може да бъде извършена само от осъденото лице.
Не се споменават също решения за non facere.
От своя страна Part. 3.27.3 пояснява, in fine, че системата за вземане
на залози ще се прилага само:
E todas estas cosas que diximos fasta aquí en esta ley, han lugar en los juyzios que
fuessen dados por razón de debda que deviesse el vencido, o por otra cosa que fuese
tenido de fazer […]

Докато в съдебните решения да се даде специфична вещ – движима
или недвижимо, текстът продължава:
Mas quando el juyzio fuesse dado sobre cosa cierta, quier fuesse mueble, o rayz que
ome demandasse por suya: estonce deven cumplir el juicio en aquella cosa mesma de
qual natura quier que sea.

Макар законът привидно да ограничава специфичното изпълнение за
съдебните решения, произтекли от вещния ревандикационен иск – […]
sobre cosa cierta […] que ome demandasse por suya […]13, изглежда се подразбира, че тук са включени и случаите на ответник, осъден да даде конкретна вещ въз основа на облигационен иск.
Затова трябва да се разбира, че решението да бъде дадена определена вещ, различна от пари, са се изпълнявали като debdas – налагал се е
запор върху имущество, за да се покрие тяхната цена. По същия начин решенията за действие (подразбира се за нещо определено) се подлагат на
оценка и се прилага изпълнение върху имуществото на длъжника, за да се
плати цената на това субсидиарно изпълнение.
Part. 3.27.4 разглежда казусите, при които с едно съдебно решение
се осъждат няколко лица за една и съща престация. Може да смятаме, че в
такива случаи кредиторът предполагал наличието на отношение на соли-

13

Глоса “k” на Gregorio López към тази фраза препраща към reivindicatio.
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дарност между всички осъдени лица – билö защото са солидарни в задължението, от което произтича съдебното решение, билò защото то произтича от един и същ титул. Партидите изглежда искат да наложат ограничения
за това взискание в защита на длъжниците, като въвеждат общността като
обща система, така че солидарността може да произтича единствено от
литералността на решението

14.

В това отношение Алфонсо Х Мъдри отбе-

лязва:
Acaesce a las vegadas que dan sentencia contra muchos omes sobre alguna cosa que
deven dar, o fazer condenandolos que la paguen o la fagan. E porende dezimos, que si
el judgador que diere tal sentencia como esta condenare señaladamente a cada uno
dellos por todo, que se pueda cumplir la sentencia en los bienes de cada uno dellos.

В противен случай обаче, или ако съдията не е обявил всеки един от
осъдените за отговорен за цялото решение,
E si ciertamente non fuesse dada condenando a uno por todo: Estonce dezimos que se
debe complir en los bienes de todos comunalmente, pagandolo todos por cabezas, [ ...]

Включително законът набляга, че:
e non pueden apremiar a ninguno dellos por todo quando la sentencia fuere assi dada,
maguer se oviesse obligado cada uno por todo, a la sazon que entraron fiadores o
debdores de so uno.

Възможността (необичайна наистина) едно съдебно решение да
осъжда солидарно съдлъжници или съпоръчители, учредили се като солидарни, освен че предполага широко поле за съдебна преценка, подчертава
заместването на първоначалния дълг с дълга съгласно съдебното решение, или, с други думи, необходимата „новация“, извършена от iudicatum,
като непредвидените в решението извънпроцесуални обстоятелства не
може да повлияят върху изпълнението.
Римската традиция отбелязва необходимостта да се даде срок на
длъжника да изпълни доброволно съдебното решение преди взискателят

14

Коментарът на Gregorio López гласи: Si plures una sententia condemnentur ad aliquid
dandum, vel faciendum in solidum, potest fieri executio in bonis omnium, vel cuiuslibet: sed
si non aditur quilibet in solidum non fiet executio, nisi in bonis omnium cuilibet pro parte sua
per capita computanda, etiam si primo erant quilibet in solidum obligati. Hoc dicit. Член
1137 от ГК приема този принцип: Наличието на двама или повече кредитори или на
двама или повече длъжници по едно задължение не предполага всеки един от първите да поиска, нито всеки един от вторите да даде вещите – предмет на задължението.
Това е възможно само когато е изрично определено в задължението, учредено като
солидарно.
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да поиска съдебно изпълнение15, както става в наши дни съгласно чл. 548
от Закона за гражданското съдопроизводство. За такова доброволно изпълнение, което, ако не бъде изпълнено в срок, дава основание за принудително изпълнение, Part. 3.27.5 дава срок от десет дни в случай на решение с присъждане на парична сума:
si el juyzio fue dado en razón de debda que el demandado conos-ciesse o fuesse
vencido della delante el judgador, deven lo cumplir en los sus bienes fasta diez días16.

Срокът, който се дава на длъжника да даде определена вещ, е друг:
E si por aventura fuesse dado sobre alguna cosa cierta que ome demandasse por suya:
estonce debe se cumplir luego en aquella cosa sobre que fue dado el juyzio: […]

Макар че длъжникът може да поиска от съда срок за изпълнение на
задължението, като посочи гаранти съгласно този закон,
e si el condenado dixesse que non podria fazer luego entrega de-lla, porque es en otra
parte, si esto non dixesse maliciosamente, deve dar buenos fiadores, que a aquel plazo
que el judgador tuviere por gui-sado, que dé aquella cosa o aquello por que fuere
apreciada, si non la pudiesse aver.

При съдебните решения за действие – „да направи“, срокът изглежда
е „незабавно“:
e si la sentencia fuesse dada contra el demandado en razón de alguna cosa que
deviesse fazer, debe lo apremiar que la faga, assi como fue puesto o lo prometió17.

15

16

17

Вж. Закона за Дванадесетте таблици: Lex XII T., 3: Aeris confessi rebusque iure iudicatis
XXX dies iusti sunto. В класическото право съдията можел да даде срок по своя преценка на осъдения да изпълни решението, ако той поиска това (Call. 2 cogn.
D. 42.1.31). Това право на преценка на съдията да определи или да продължи срока,
даден на осъдения длъжник да плати дълга и да предотврати по този начин принудителното изпълнение, престава да съществува в посткласическото право съгласно
един закон на Грациан, Валентиниан и Теодосий от 380 г., за който знаем от
CTh. 4.19.1.pr. (= Brev. 4.17.1.pr.). Двумесечният срок бил променен на четири месеца
от Юстиниан (C. 7.54.2, del 529), който разпорежда закъснелите с повече от четири
месеца, считано от датата на решението, или, ако са го оспорили го по апелативен
ред, от датата на потвърждаване на решението, да платят присъдената сума плюс
лихва от един процент.
Gregorio López предупреждава: Nota bene, quia in iure communi antiquo erant duo
menses […] (глоса “d”)
Законът заключава относно наказателните дела: […] e si el juyzio fuesse dado sobre
algund pleyto de escarmiento de justicia de muerte, o de perdimiento de miembro, debe se
luego cumplir de dia concejeramente ante los omes, e non de noche a furto. Ca la justicia
non tan solamente debe ser cumplida en los omes por los yerros que fazen: mas aun
porque los que la vieren tomen ende miedo, e escarmiento para guardarse de fazer cosa,
porque merezcan recebir otro tal. Puntualiza Gregorio López que hay que entender “luego”
en el sentido del momento en que la sentencia constituye cosa juzgada, por haber
transcurrido el tiempo para la apelación. Intellige potest quando transivit sententia in rem
iudicatam: qua lapsum est tempus appellandi […], (глоса “h”).
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В началото на Закон 5 се определят изискванията, за да влезе в сила решението:
Seyendo el juyzio valedero, de manera que se deve cumplir, porque alçada non
tomaron del, o si fue tomada que confirmaron la sentencia assi que non ha y mas
alçada: [...]

С други думи, необходимо е влязло в сила осъдително съдебно решение, което няма вътрешни дефекти. На това набляга Алфонсо Х Мъдри
в цялата уредба, когато говори за juicios valederos, тъй като, както казва
Улпиан (D. 42.1.4.6), ако поради някаква причина съдебното решение не е
валидно, не може да се говори за осъждане18:
Както Закон 2:
[….] si aquel que es vencido otorgó la debda por sí: o le fue probado de guisa que non
lo pueda contradecir […],

така и Закон 5:
[…) si el juicio fue dado en razón de debda que el demandado conos-ciesse o fuese
vencido della delante el judgador […]

подсказват, че изпълнението на съдебно решение за парични санкции чрез вземане на дадени в залог вещи може за започне с постановяване
на такава присъда или с признание, както в римското право19. Алфонсо Х
Мъдри не споменава други възможни форми на присъда ficta като клетва за
решение20, или липса на защита, които вероятно биха довели до постановяването на осъдителна присъда.21
Part. 3.27.1 определя компетентността в изпълнителното производство. Кралят запазва критерия, установен в extraordinaria cognitio22, да въз-

18

19

20
21

22

Ulp. 58 ad ed. D. 42.1.4.6: Si aliqua ratione sententia nullius momenti sit, dicendum est
condemnationis verbum non tenere.
Както пише Калистрат в D. 42.1.31, his, qui fatebuntur debere aut ex re iudicata necesse
habebunt reddere,… eorum, …qui… non reddiderint, pignora capi […]. Вж. Di PAOLA, S.
Confessio in iure Catania. Milano, Giuffrè, 1952; CHIAZZESE, L. Jusiurandum in litem.
Milano, Giuffrè, 1958; SCAPINI, N. La confessione nel diritto romano. Vol. 1. Diritto classico.
Torino, Giappichelli, 1973; Относно признанието за кредита вж. LITEWSKI, W.
“Confessio in iure” e “sententia”. – In: Labeo, Vol. 22, 1976, p. 252–267; SCAPINI N. La
confessione nel diritto romano. Vol. 2. Diritto giustinianeo. Milano, Giuffrè, 1983.
Престанали да съществуват преди много време.
Очевидно същото е ставало и при extraordinaria cognitio. Вж. LITEWSKI, W. Pignus in
causa iudicati captum. – In: SDHI, Vol. 40, 1974, p. 270, n. 269.
Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15 pr: […] ut iudicum a se datorum vel arbitrorum sententiam
exsequantur hi qui eos dederunt […]
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ложи компетентността на същия съдебен орган, който е постановил решението:
Cumplir pueden los juyzios que son valederos aquellos mismos judgadores que los
dieron. Esso mismo pueden fazer los mayorales dellos23

Този критерий означава изпълнителното производство да не се смята за нов процес, а за допълнение към исковото производство, по подобие
на когнитивната система, за разлика от формуларната. Това не пречи съдията, постановил решението и разпоредил изпълнението, да използва
помощта на други съдии, които в зависимост от мястото, на което се намира имуществото – обект на изпълнителното производство, да имат компетенции по отношение на това имущество:
E otrosi dezimos, que si el juicio fuere dado en un lugar, e la cosa que judgaron es en
otro, que el juez en cuyo lugar es, debe cumplir la sentencia entregando la cosa al
vencedor, después que hobiere rescebi-do carta del que dio la sentencia sobre ello.
Esso mismo dezimos que debe ser guardado quando el judgador diesse la sentencia
en razón, de debda que alguno deviesse, cuyos bienes fuessen en otro lugar, e non en
aquel do dieron el juicio24

Тук всъщност става дума за съдебна помощ между органи с различна териториална компетентност. Друг въпрос е възможността съдията, постановил изпълнението, да използва помощници за различните конкретни
действия по изпълнението25. Part. 3.27.1 гласи:
E non tan solamente los juezes pueden por si cumplir los juizios que son valederos.
Mas los pueden fazer cumplir por sus omes que tengan señalados para esto, o por la
justicia, o por el merino del lugar a quien lo mandassen.

Установяването на ред за пристъпване към налагане на запор и продажба на имущество във всички епохи целѝ две неща – да направи възможно най-безболезнена тази мярка за длъжника и същевременно да
улесни икономическата реализация на мярката с цел кредиторът да бъде
23

24

25

По този повод Gregorio López казва, че следователно компетентност за изпълнителното производство имат онези, които съгласно общото право могат да постановяват
решения и се пита при апелация кой има компетентност за изпълнителното производство – съдията a quo, или органът, ad quem се обжалва.
Gregorio López: Sententiam potest exequi iudex qui eam protulit vel eius maior per se vel
per suos executores. Sed si alterius territorio sint bona condemnati, aut res de qua est
pronuntiatum, debet iudex illius territorio ad litteram iudicantis sententiam executioni
mandare […].
И при extraordinaria cognitio на съдията-изпълнител е разрешено да ползва executores
dati и apparitores. Според мен няма достатъчно данни, за да посочим ясно разликата
между двете фигури.
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удовлетворен по възможно най-добрия начин26. Рескриптът на император
Антонин Пий, който въвежда общата система на залога с цел изпълнение,
предписва първо да се запорира движимото имущество, след това земеделските имоти, и само при липса на такива да се пристъпи към изпълнение върху вещни права (iura) и вземания (nomina) на длъжника27.
Този ред е оправдан доколкото в една основно аграрна икономика за
длъжника е по-лесно да се раздели с движимото, отколкото с недвижимото
си имущество28 – основа на семейната икономика. Тази уредба преминава
в кодекса на VІІ Партиди29 и достига с леки изменения до наши дни.
Part. 3.27.3 въвежда принципа за пълна имуществена отговорност:
En las cosas et en los bienes del dueño del pleyto contra quien es dado el juyzio, se
debe mandar cumplir, e fazer la entrega, […]

Крал Алфонсо Х Мъдри нарежда първо да се вземат движимите вещи:
primeramente tomando de las cosas que fueren muebles: tantas en que se pueda
cumplir, e pagar la quantia de la debda que es puesta en la sentencia, […]

Само ако движимите вещи не са достатъчни за покриване на отговорността на длъжника, продължава текстът, да се вземат недвижими вещи:
[…]: si el mueble non abondasse deben tomar delas cosas que son rayz tantas que
cumplan.

Gregorio López се пита какво би станало, ако длъжникът предпочете
да бъде наложен залог на недвижимите, а не на движимите вещи,30 и изказва мнението, че „може би (forte) не е основателно да се прилага този
26

27
28

29

30

Член 592 на закона за наказателното съдопроизводство посочва като пръв критерий
при определяне на реда, по който се процедира при запорите, наличието на споразумение между страните, а при липса на такова – мнението на съдебния секретар, който
преценява кое е по-лесно да бъде отчуждено и кое е по-малко обременяващо за
длъжника. Субсидиарно се определя специфичен ред за изпълнение, който да се
следва (пари, лесно реализуеми блага и кредити, движимо имущество, заплати и др.
кредити).
Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15.2.
Това тълкуване подсказва че редът, по който се действа при запорите, се определя
основно в полза на длъжника, което твърди Gregorio López.
Gregorio López в глосата си към Part. 3.27.3 следва Бартолус: Et si iste ordo non
servaretur posset appellare debitor, sed si non appellaret processus teneret […] cuius
opinio est magis communis.
Глоса към Part. 3.27.3: Quid si debitor vult quam capiantur bona soli et non mobilia: an
tunc debeat servari quod hic dicitur?
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закон, изискващ първо да се вземат движимите вещи31, защото това е въведено в полза на длъжника32.
Текстът на Алфонсо Х Мъдри не споменава нищо за вещните права
и преминава след недвижимото имущество към залог върху вземанията:
E quando todo esto non cumpliesse para fazer la entrega, deven entregar al vencedor
delas debdas manifiestas que deven al vencido, fasta que se cumpla la quantia de la
sentencia.

При анализа на този закон възниква въпросът какво се смята за
“deuda manifiesta” (явен дълг). Може би само изрично признатите задължения от длъжника по съдебен или извънсъдебен ред е можело да бъдат запорирани33. Обаче може да предположим и че, за да се смята за „явен“
един дълг, е било достатъчно да не е бил отречен или оспорен от длъжника, като при това положение трябва да се уточни дали е било достатъчно
да се откаже или премълчи плащането, за да стане кредитът неподлежащ
на залог, или е било необходимо длъжникът да се противопостави по съдебен ред34.
Алфонсо Х Мъдри не казва нищо и за специалното отношение към
парите, което винаги е съществувало в реда за налагане на запори, и как31
32
33
34

[…] forte tunc non proceeret ista lex exigens ordinem in capiendo prius mobilia:
[…] quia hoc est introductum favore debitoris […].
Gregorio López препраща към D. 42.1.15.9. Sed utrum […].
В римското право се позволява запор само на признати дългове – тоест, ако е удостоверено че длъжникът ги приема, подлежат на изпълнение без оспорване. Това казва
Ulp. 3 de off. cons D. 42.1.15.9, когато се пита дали може да бъде взет само един признат кредит, или също и кредит, който длъжникът отрича да дължи, и отговаря: повярно е, че се взема само признатият. Sed utrum confessum nomen tantum capi possit
an etiam si neget quis se debere, videamus. et magis est, ut id dumtaxat capiatur, quod
confitetur:...ceterum si negetur, aequissimum erit discedi a nomine, nisi forte quis exemplum
secutus corporalium pignerum ultra processerit dixeritque ipsos debere iudices de nomine
cognoscere, ut cognoscunt de proprietate: sed contra rescriptum est. Вж. FECHT, W. R.
von der. Die Forderungspfändung im römischen Recht. Der Vollstreckungszugriff auf Forderungen im Rahmen des pignus in causa iudicati captum und des Fiskalrechts der römischen
Kaiserzeit. Böhlau ; Colonia ; Weimar ; Vienna, 1999, p. 95). Този автор подозира че в
D. 42.1.15.9 Улпиан не е искал да отхвърли категорично залога на оспорвани кредити,
а да посочи една тенденция, изразена в следващия фрагмент, където препоръчва да
се действа по начина, който изглежда най-лесен за изпълнение на решението.
FLEISCHMANN, M. Das pignus in causa iudicati captum. Koebner, Breslau, 1896, p. 59 посочва, че би била възможна неудобната ситуация някой длъжник да отрече кредита
без това да е измама – кредиторът трябва да се откаже незабавно от кредита и не
може да го включи в търг. Заключава, че това е било променено от Юстиниан в
C. 8.21.1, del 529. Наистина, употребата на думата actio в тази конституция вероятно
иска да каже, че кредитите биха могли да бъдат запорирани макар длъжникът да ги
оспорва, но редакцията не е толкова ясна, че да позволи да твърдим това със сигурност, тъй като общата формулировка за запорируемост на оспорваните кредити е била приета още в миналото.
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вото съществува и днес35. В римското право, въпреки общата формулировка – почти идентична на дадената в партидите, която въвежда три категории имущество – движимо, недвижимо и права, юриспруденцията определя
най-напред да се вземат не само парите, намиращи се у длъжника, тъй като те са движимо имущество и като такова попадат в първата степен на
установения ред, но и парите, внесени в банка, все едно че са във властта
на длъжника като движимо имущество, както е и днес36. В римското право,
ако парите са във властта на банкерите, те пак се вземат като залог 37, както и ако са във властта на който и да било друг, но предназначени за осъдения длъжник38.
Part. 3.27.3 съдържа подробен списък на неподлежащото на запор
имущество:
E non deben entregar por razón de debda sobre que fuese dado en juicio, en caballos,
nin en armas de caballeros, nin en soldada, nin en tierra que fuese puesta para
guisamiento dellos, nin en bueyes de ara-da, cuyos quier que sean, fallando otros
bienes del vencido en que se pueda cumplir el juycio.

Съвременното право смята за частично неподлежащи на запор заплатата39, инструментите и професионалните пособия, дрехите и мебелите
на длъжника40. Обаче още в римското право се забелязва тенденция някои
имущества да се считат за неподлежащи на запор. Каракала отбелязва в
C. 7.53.441 от 216 г., че председателят на провинцията няма да се съгласи
да се запорират войнишките заплати освен в краен случай, като последно
средство, когато вземането не може да се извърши по друг начин. Това ще

35
36
37

38

39
40
41

Чл. 634 от LEC.
Art. 592 de la LEC.
Вж. BETHMANN-HOLLWEG, M. A. Von. Der Zivilprozeß des gemeinen Rechts: in geschichtlicher Entwicklung. Band 2: Der römische Civilprozeß. Formulae. Bonn, 1865, imp.
1959. Scientia Aalen, parág. 115, S. 695; KASER, M. Das römische Privatrecht. erster Abschnitt. München, 1971, parág. 126.II.
Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15.11: “Sed et si pecunia penes argentarios sit, aeque capi
solet. hoc amplius et si penes alium quem, destinata tamen ei, qui condemnatus est, solet
pignoris iure capi et converti in causam iudicati. Ulp. 3 de off. cons D. 42.1.15.12. Praeterea
pecuniam quoque depositam nomine condemnati [...] solent capere, ut iudicato satisfiat
[...]”. Изразът „депозирани пари на името на осъдения“ очевидно се отнася за правната фигура „нередовен депозит“.
Чл. 607 от Закона за гражданското съдопроизводство.
Чл. 606.
Stipendia retineri propterea, quod condemnatus es, non patietur praeses provinciae, cum
rem iudicatam possit aliis rationibus exsequi.
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рече, че към запориране на военните заплати трябва да се пристъпи след
като бъдат взети в залог другите неоспорими кредити.
Наред с това срещаме един изключителен казус на неподлежащо на
запор движимо имущество – закон на Константин в CJ. 8.16.7 от 315 г. забранява при изпълнение на решения по граждански дела с присъждане на
парична сума да се отнемат робите или воловете за оран, или пособията за
оран, макар обосновката, която може да приемем като прецедент на съвременната незапорируемост на работните инструменти – […] servos
aratores aut boves aratorios aut instrumentum aratorium […], да се опира в закона на Константин на едно далеч не толкова „хуманно“ основание –
запорът да не забави плащането на данъците – […] ex quo tributorum illatio
retardatur. С други думи, интересите на фиска се поставят над интересите
на длъжника42.
Това правило е формулирано много по-общо и кратко в една конституция на Хонорий и Теодосий ІІ от 414 г., включена от компилаторите в
CJ. 8.16.843, която забранява да се отнемат вещи, свързани с обработката
на земята. Оттам то е преминало в Партидите.
Закон ІІІ започва с уточнението, че изпълнителното производство се
насочва спрямо имуществото на длъжника44. Още римското право се е погрижило да уточни че имуществото – предмет на запор, трябва да е собственост на длъжника. Това подчертават Север и Каракала в рескрипт от
197 г. (CJ. 4.15.1) за вещите на попечителя когато съдебното решение е
насочено срещу непълнолетно лице45, указано е също и в закон на Хонорий
и Теодосий от 422 г. – CJ. 12.60.446 = CTh. 8.8.10, а и в друг – на Зенон
42

43

44

45

46

Този закон е включен в CTh. 2.30.1 [= Brev. 2.30.1], но вместо с обикновено наказание,
заплашва нарушителя със смъртна присъда. Interpretatio подчертава данъчните приоритети: Multi pro fiscali debito servos cultores aut boves aratorios de possessionibus causa
pignoris auferre praesumunt, de quorum laboribus tributa redduntur, et ideo si quis creditor
vel curator pacis vel curialis aut quicumque* exactor hoc facere praesumpserit*, a
provinciae iudice puniatur.
C. 8.16.8 Honor. et Theodos. (414). Pignorum gratia aliquid quod ad culturam agri pertinet
auferri non convenit.
En las cosas et en los bienes del dueño del pleito contra quien es dado el juicio, se debe
mandar cumplir et facer la entrega […].
Propter aes alienum pupilli res tutoris, qui nihil ex bonis eius tenet, pignori capi non oportet.
Вж. D. 26.7.2.pr.
Nullam possessionem alterius pro alienis debitis publicis sive privatis praecipimus conveniri.
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(474–491) – CJ. 11.57.1 (без дата). Винаги обаче съществувала възможността такъв запор да бъде направен погрешка или поради небрежност на
съдебния изпълнител, или ако трето лице по уговорка с длъжника заяви, че
това е негово имущество, за да го спаси от изпълнителното производство.
При тези обстоятелства възниквал спор, при който лице, различно от
длъжника, твърдяло че запорираните предмети са негова собственост или
че има преференциално право спрямо длъжника над тези предмети. Днес
наричаме това „встъпване на трето лице в спора“, който трябва да бъде
решен в хода на изпълнителното производство47. Трябва да имаме предвид, че става дума за спор, повдигнат в хода на изпълнителното производство, тоест когато имуществото е било запорирано, но все още не е започнала разпродажбата му. След продажбата на взетите като залог вещи също е възможно трето лице за заяви права върху тях, но тогава спорът се
решава с купувача, в отделно производство48.
Встъпването на чуждо лице в хода на изпълнителното производство
може да стане по два начина – чрез т.нар. днес „трето лице, придобило
владение над имота преди да бъде заведено делото“, което твърди, че е
собственик на запорираната вещ и претендира тя да не се продава, запорът да се снеме и вещта да му бъде дадена, и чрез „трето лице с по-добро
право“, което се позовава на преферентното си спрямо взискателя право и
не целѝ да спре продажбата, а от получената цена да бъде удовлетворен
неговият кредит, като за взискателя остане евентуалният superfluum.
Римските текстове разглеждат проблема с встъпването на трето лице. Улпиан (Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15.4)49, твърди, че според един реск-

47
48
49

Cap. III., Tít. IV, del Lib. III de la LEC.
Вж. D. 42.1.15.6–7 и CTh. 11.9.1 (Const.. 323).
Si rerum, quae pignoris iure captae sunt, controversia fiat, constitutum est ab imperatore
nostro ipsos, qui rem iudicatam exsequuntur, cognoscere debere de proprietate: et si
cognoverint eius fuisse qui condemnatus est, rem iudicatam exsequentur. sed sciendum est
summatim eos cognoscere debere nec sententiam eorum posse debitori praeiudicare, si
forte hi dimittendam eam rem putaverint, quasi eius sit, qui controversiam movit, non eius,
cuius nomine capta est. Sobre este fragmento se ensañó la literatura crítica. Вж.
AVERSANO, N. Constitutio principis ed interpretazione giurisprudenziale in D. 42.1.15.4: Un
caso di opposizione di terzo ad esecuzione. – In: Archivio Giuridico, Vol. 193, 1977, no. 1,
p. 79–92; BESELER, G. Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen. Zweites Heft.
H. 1. Tübingen, 1910, S. 30 ff.; De MEDIO, A. I tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro. –
In: BIDR, Vol. 13, 1900, p. 235, LEVY, E. en Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (ZSSR), Vol. 46, 1926, рец. на “Studi in onore
di Perozzi”, 1926, p. 413–424; ARANGIO-RUIZ, V. Istituzioni di diritto romano. Napoli, 1967,
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рипт на Каракала, ако има спор относно собствеността на запорираните
вещи, той трябва да бъде гледан от изпълнителите на съдебното решение
в инцидентно и съкратено производство, решението по което не предрешава окончателно въпроса за собствеността на вещта50.
Когато спорът e бил за вещно право върху гаранция, засягаща имущество, запорирано с цел погасяване на предходен кредит51, например
друг залог или ипотека, вероятно се е вземал pignus in causa iudicati върху
предмета, макар той да e във властта на заложния кредитор на длъжника52,
зачитайки неговото „по-добро“ право след продажбата на търг.
Алфонсо Х Мъдри засяга този проблем в Part. 3.27.3:
E si por aventura en cumpliendo el juycio acaesciese contienda so-bre las cosas que
tomaban para fazer la entrega, diziendo algunos que eran suyas, o que avian derecho
en ellas, e non de aquel contra quien fue dada la sentencia: estonce deve e judgador
llanamente saber verdad si es como dizen: e si fallare que es assi, deve dexar aquellas
cosas, e cumplir el juyzio en las otras del vencido que fallare que son sin contienda.

Кралят ясно излага тук двете възможности за встъпване на трето лице, които анализирах по-горе – владение и по-добро право, като разпорежда, както и в римското право (а също и в наши дни) подобни спорове
contiendas да бъдат решавани от съдията-изпълнител. Макар текстът на
Алфонсо Х Мъдри да не определя изрично че производството трябва да
бъде съкратено, това може да се заключи от думата llanamente. Също така
може да се каже, че този закон утвърждава имплицитно римската традиция,
според която съдебното решение по спора произвежда само отрицателния
ефект да се снеме запорът върху имуществото, без да се произнася позитивно относно владението на третото лице, тъй като разпорежда само и
единствено че, ако съдът уважи претенцията на третото лице, […] deve
dexar aquellas cosas, e cumplir el juyzio en las otras del vencido que fallare que
son sin contienda.

50

51

52

p. 157; KRÜGER, H. Das summatim cognoscere und das klassische Recht. – In: ZSSR,
Vol. 45, 1925, S. 71–72; SIMON, D. Summatim cognoscere. Zwölf Exegesen. – In: ZSSR,
Vol. 83, 1966, S. 157–158.
Art. 603 LEC. Вж. WACKE, A. Audiatur et altera pars. Zum rechtlichen Gehör im römischen
Zivil- und Strafprozess. – In: Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65.
Geburtstag. Stuttgart, 1993, S. 385. KRÜGER, H. Op. cit., S. 70–71.
В съвременното право не подлежат на запор правата, вече вписани в Регистъра на
собствеността с приоритет върху анотацията, така че днес трето лице с по-добро право се отнася за привилегированите права.
Вж. FLEISCHMANN, M. Op. cit., S. 59.
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За Gregorio López по този въпрос няма съмнение и в началната глоса
към този закон той използва израза summatim cognoscere от D. 42.1.15.4:
Et si tertius se opponat executioni afferens bona esse sua, vel ius in eis habere, iudex
de hoc summatim cognoscet.

Това, което не казват нито този закон, нито Партидите, нито глосите
на Gregorio López, е как би се процедирало при т.нар. в наши дни „трето
лице с по-добри/преферентни права“, тоест ако се появи кредитор с преференциално право спрямо правото на взискателя над запорираната вещ.
Както казах вече, римските текстове също не предлагат безспорно решение. Може да допуснем, че законодателят на Партидите е предпочел съдията-изпълнител „да остави вещта“, тоест да снеме запора, ако прецени че
претенцията на третата страна е основателна. Струва ми се по-разумно да
приемем че, подобно на практиката в наши дни и вероятно подобно и на
римското право, изпълнителното производство е продължавало, като след
реализацията на запорираното имущество на кредитора с по-добро право –
трета страна, се е изплащал дългът и superfluum е оставал за взискателя и,
евентуално, за длъжника.
Целта на запора винаги е била да се принуди длъжникът да плати
дълга си. Конвенционалният залог е стимул длъжникът да изплати задълженията си. Обаче ако в крайна сметка обезпечителната мярка на постигне
желания ефект, имуществото на длъжника трябва да бъде експроприирано,
за да бъде удовлетворен кредиторът.
Алфонс Х Мъдри предвижда изпълнително производство срещу запорираното имущество в Part. 3.27.6 под общия епиграф Como deven ser
vendidos los bienes que fueren tomados a alguno, por razon de entrega o de
juyzio:
Entregado seyendo algún ome en los bienes de su debdor por sen-tencia del juez, si el
debdor non pagasse lo que avia de dar, puede meter en almoneda aquella cosa que le
entregaren, con otorgamiento del judgador, e almonedear la fasta veynte días, e de si
debe se vender al que mas diere por ella de los veynte dias en adelante. E si por
aventura mas valiesse que la debda que avia a recebir, lo demás debe lo dar al que era
señor de la cosa. E si valiesse menos debe el judgador aun, entregar en los bienes del
vencido aquello que valia de menos […]

Като сравним този закон с традицията в римското право, виждаме че
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ето според Калистрат в Call. 2 cog. D. 41.1.31 и Константин в CTh. 11.9.1
(Const. 323).
Използваният в текста израз, който предписва имуществото да се
продаде на търг (казано е, че съдията „може“ meter en almoneda aquella
cosa – „да вкара в търг онази вещ“) оставя вратата открехната за възможността имуществото невинаги да се разпродава. Търгът е опция за съдията, който би могъл също да приеме споразумението между взискателя и
длъжника и директно да присъди вещта на първия, или да я продаде на
определен конкретен купувач. Любопитен факт е, че тази възможност съвпада с известното колебание, което виждаме в римските текстове по този
въпрос, тъй като един рескрипт на Александър Север от 223 г. –
CJ. 8.22.2.pr., посочва че „обикновено (solet) така се прави“53, а друг рескрипт – на Гордиан, от 239 г., поставен от компилаторите след предния – в
CJ. 8.22.3, посочва че обичаят бил (consuerunt) взетите по нареждане на
председателя залози вследствие на съдебно решение да се продават преферентно и да не бъдат притежавани от взискателя в качеството на техен
собственик54. Така или иначе, както от редакцията на закона на Алфонсо Х
Мъдри, така и от редакцията на римските текстове може да заключим, че
обикновено запорът води до разпродажба на имуществото.
Малко данни предоставя за търга законът от Part. 3.27.6, тъй като
определя единствено имуществото да бъде предложено за продан в продължение на 20 дни и да бъде присъдено на далия най-висока цена – […]
almonedear la fasta veynte días, et desi débese vender al que mas diere por ella
de los veynte dias adelante […].
Понастоящем при разпродажба на запорирано имущество се определя минимална стартова цена, за да не се извърши продажбата на много
по-ниска от действителната стойност на имуществото цена55. Нямаме данни дали в римското право се е правела предварителна оценка на запорираното имущество и дали е имало минимален праг за офертите. В римски-

53

54

55

Cum in causa iudicati aliqua res pignori capitur, per officium eius qui ita decrevit venumdari
solet, non per eum, qui iudicatum fieri postulavit.
“In causa iudicati pignora ex auctoritate praesidis capta potius distrahi quam iure dominii
possideri consuerunt [...]” Изглежда е могло данъчните задължения да бъдат присъждани директно на държавната хазна – CJ. 10.19.2.2: (Const. 230).
Ley de Enjuiciamiento Civil, Art. 670 (Закон за гражданското съдопроизводство, чл. 670).
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те източници обаче има много данни, които ни навеждат на мисълта, че
определената продажбена цена е била близка до реалната стойност56 в
съответствие с идеята за iustum pretium при покупко-продажбата57, но този
пасаж от партидите не споменава нищо по въпроса.
Възможно е било поради липса на участници в наддаването разпродажбата да се провали, което според римското право води до присъждане
на разпродаваното имущество на взискателя58. Законът от Part. 3.27.6 завършва, като приема тази възможност:
E si acaeciesse que en los veynte dias sobredichos non saliesse comprador que la
comprasse por miedo, o por amor del vencido, o por otra razon. Estonce debe el
judgador otorgar la al vencedor, por tanto quanto entendiere que vale la cosa.

56

57

58

Ulp. 25 ad ed. D. 21.2.50, за отговорността на помощниците за това, че продават на
ниска цена, за възможността, ако няма купувач, предлагащ достойна цена, да се присъди на взискателя (C. 8.22.2.1 (Alex. 223) без да може той да претендира за останалата част от дълга (Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15.3), ако продаваната на търг вещ е
била дадена в залог преди това (Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15.5).
Много се спори в романистиката дали произходът му е класически, Диоклецианов,
посткласически или дори чисто Юстинианов. Вж. KASER, M. Das Römische Privatrecht. I, parág. 130, IV, 2; MAYER-MALI, T. Privatautonomie und Vertragsethik im Digestenrecht. – In: Iura, Vol. 6, 1955, (Note e discussioni), p. 138; TRIANTAPHYLLOPOULOS, J.
Varia Graeco-Romana II. Vente romaine classique et “Corpus Hippocraticum”. – In:
Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz. 2 vols. Napoli, 1964, p. 903–904; VISKY, K. Die Proportionalität von Wert und Preis in den römischen Quellen des III Jahrhundert. – In: RIDA, Vol.
16, 1969, p. 358; LÜBTOW, U. von. De iustitia et iure. – In: ZSSR, Vol. 66, 1948, p. 500;
D’ORS, Á. Derecho Privado Romano, parág. 490; ALBERTARIO, E. Iustum pretium e iusta
aestimatio. – In: BIDR, Vol. 31, 1931, p. 1; GUTIERREZ-ALVIZ ARMARIO, F. “Laesio
enormis” (Revisión de Conjunto con una nota sobre la legislación histórica española). – In:
Estudios Jurídicos. Universidad de Sevilla, 1978, p. 373–407; GARCÍA SÁNCHEZ, J. La
laesio enormis y el precio de la subasta. – In: Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano. Murcia, 1997, p. 75–97; Id., La laesio enormis: del rescripto de Diocleciano
(4.44.2) al Código de Comercio hispano de 1829, pasando por Hevia Bolaño. – In: RIDA,
Vol. 48, 2001, p. 91–130; Id., “Naturaliter circumvenire de pretio”. La doctrina salmantina del
siglo XVIII. – In: El Derecho Comercial de Roma al Derecho Moderno, Univ. de las Palmas
de Gran Canaria, 2007. Вж. и Paul. 34 ad ed. D. 19.2.22.3; Ulp. 11 ad ed. D. 4.4.16.4;
Herm. 2 iuris epit. D. 19.2.23; C. 8.22.2.1 (Alex. 223); C. 8.40.18 (Phil 244). В съвременното законодателство вж. Código civil, español, art. 1291; Código civil italiano, de 1942,
art. 1448; Compilación de Derecho civil de Cataluña. Texto Refundido, de 19 de julio de
1984, art. 321, и Fuero Nuevo de Navarra, de 1 de marzo de 1973, Ley 499.
Ulp. 3 de off. cons. D. 42.1.15.3: “Si pignora, quae capta sunt, emptorem non inveniant,
rescriptum est ab imperatore nostro et divo patre eius, ut addicantur ipsi, cui quis
condemnatus est, addicantur autem utique ea quantitate quae debetur. nam si creditor
maluerit pignora in creditum possidere isque esse contentus, rescriptum est non posse eum
quod amplius sibi debetur petere, quia velut pacto transegisse de credito videtur, qui
contentus fuit pignora possidere, nec posse eum in quantitatem certam pignora tenere et
superfluum petere.” Може да се направи ясен паралел между това решение и pignus
convencional, при който чрез lex commisoria, отменен от Константин през 326 г. (CTh.
3.2.1 = CJ. 8.34.3.pr.), а по-късно чрез impetratio dominii, неудовлетвореният кредитор,
приел залога, получава вещта като заяви волята си в този смисъл (CJ. 8.33.1, Alex.
229, CJ. 8.33.3 del 530). Вж. FREZZA, P. Corso di storia del diritto romano. Roma, 1954,
p. 230 ss.; FLEISCHMANN, M. Op. cit., S. 96.
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Тук възниква съмнението дали присъждането на вещта на взискателя, ако няма участници в наддаването погасява изцяло дълга или го погасява само докъдето стигне цената, като длъжникът продължава да дължи
остатъка. Любопитен факт е, че този въпрос е особено актуален в наши дни
поради икономическата криза и социалния натиск кредитните институции
да приемат така нареченото „даване вместо плащане“ (dación en pago).
Рескриптът на Север и Каракала определя при провал на търга вещта да
бъде присъдена на взискателя, както четем в Ulp. 3 de off. cons. D.
42.1.15.3, е категоричен, че ако кредиторът предпочете да задържи взетите
в залог вещи, той трябва да се задоволи с тях и не може да иска повече –
все едно че е направил отстъпка от заема.
[…] si creditor maluerit pignora in creditum possidere isque esse contentus, rescriptum
est non posse eum quod amplius sibi debetur petere, quia velut pacto transegisse de
credito videtur, qui contentus fuit pignora possidere, nec posse eum in quantitatem
certam pignora tenere et superfluum petere.

Този закон от партидите е пределно ясен какво става, ако вещта се
продаде на по-висока или по-ниска цена от размера на кредита и определя:
[…] si por aventura mas valiesse que la debda que avia a recebir, lo demás debe lo dar
al que era señor de la cosa. E si valiesse menos debe el judgador aun, entregar en los
bienes del vencido aquello que valia de menos …, но не е толкова ясен относно
присъждането на имуществото на взискателя при липса на купувачи. Изразът
в текста, според който съдията трябва да присъди предмета на победителя
[…] por tanto quanto entendiere que vale la cosa, може би подсказва, че Алфонсо Х е
скъсал с римската традиция и е указал дългът да бъде погасен само в размера
на стойността на присъдената вещ. Това несъответствие било забелязано
от Gregorio López, който в своята глоса пита […] an si simpliciter adiudicatio
videatur ad iudicata pro toto debito?, като се позовава на Бартолус.

Трябва да се уточни още нещо по този въпрос – кой e трябвало да реши
колко струва вещта? Текстът сякаш подсказва, че това е оставено на преценката на съдията.
В заключение мога да кажа, че с това кратко изследване се опитах
да докажа, че Партидите приемат наложената в римското право от Антонин
Пий уредба на изпълнението на решения с присъждане на парична сума,
като повтарят в основни черти принципите, наложили се най-вероятно в
съдебната практика (що се отнася до органа изпълнител, производството и
реда за спиране/премахване на запори, решаването на спорове и реализацията на имуществото).
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При анализа на текстовете откриваме въпроси, по които Алфонсо Х
Мъдри се отдалечава от римската доктрина. Намираме разлики в сроковете (много по-кратки и експедитивни в Партидите отколкото в римския прецедент), във факта, че кредиторът взискател става собственик на имуществото докато тече принудителното изпълнение, и в обстоятелството, че
имуществото се присъжда на взискателя, ако няма участници в търга.
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ОТГРАНИЧЕНИЯ НА СЪСЕДСКИТЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТ ПРАВООТНОШЕНИЯТА,
СВЪРЗАНИ С ПОЗЕМЛЕНИ СЕРВИТУТИ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Проф. д-р Павел Сарафов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Резюме: Тази статия разглежда въпроса за съотношението между правоотношенията, основаващи се на поземлени сервитути, и правоотношенията, произтичащи от съседството между недвижими имоти. Проследени са
сходствата между двата вида правоотношения и различията между тях.
Посочено е че, макар и различаващи се помежду си, двете фигури се смесват и отъждествяват. Направен е анализ на причините, поради което това
смесване се допуска, като е изследван генезисът му още от времето на
римското право. Заета е позиция че, макар и да проявяват някои общи белези, двата вида правоотношения се различават по своята същност, по
своя функционален механизъм и по правните ефекти, с които се свързват.
В рамките на това разграничение са посочени и конкретните разлики, които
ги характеризират. С оглед казаното, статията разкрива методически и познавателни ориентири, които може да се вземат предвид при съпоставката и
анализа на близки, но и в същото време различаващи се вещноправни фигури.
Ключови думи: поземлен сервитут; съседски отношения; недвижим имот;
собственост; българско право.
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LIMITATIONS OF NEIGHBORHOOD RELATIONS
OF RELATIONSHIPS
ABOUT THE LAND EASEMENTS
(BULGARIAN LANGUAGE)
Prof. Pavel Sarafov, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract: This article deals with the question about the correlation between the
legal relations based on land servitudes and on legal relations resulted by the
proximity of real estates. In the paper are reviewed the similarities and the differences between these two legal relations. It is outlined that nevertheless the two
legal figures differ between them, often they are mixed each other and identified
as same matter. The author made an analysis of the reasons why this mixture is
widely admitted and he carefully examined its genesis starting from the period of
the Roman law. Also the author considers that even though these institutes have
some common features, both legal relations are different by their essence, functional mechanism and the legal effects. In the frame of this comparison are outlined also the specific differences which characterize both of them. As a conclusion the paper reveals methodical and cognitive marks which can be taken into
account in future research and analysis of apparently close but at the same time
different legal figures of the Property Law.
Keywords: land servitudes; vicinage; real estate; property; Bulgarian law.
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1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМА
Още от времето на римското право поземлените сервитути се използват като един от способите за уреждане на отношенията между съседи. 1 В
редица направления те дават разрешения, които практическите нужди на
общуването между съседи изискват, и предлагат начин техните интереси
да се удовлетворят по практичен и разбираем начин. Чрез фигурата на поземлените сервитути особеното взаимодействие между съседите получава
по-голяма яснота и определеност и се вкарва в строгите рамки на една
подредена юридическа логика.
Тази логика преминава през разгръщане на същността на поземлените сервитути както и през развиване на последиците, които следват от
нея. А, най-общо казано, същността на поземлените сервитути се свежда
до тежест, която се установява върху един имот в полза на друг, найчесто съседен на него имот, с оглед задоволяването на някакви нужди
на този имот.2 Така изначалната основа на поземлените сервитути предполага съотношение между различни имоти и зависимост, която да ги обвързва. Единият имот, наречен служещ (praedium serviens), поема върху
себе си обслужването на нуждата на другия имот, наречен господстващ
(praedium dominans). Господстващият имот от своя страна получава своето
пълноценно съществуване или по-благоприятно състояние чрез обременеността, която се създава за обслужващия имот. По този начин негативът на
единия имот се превръща в позитив за другия. Отбелязаното обстоятелство става причина сервитутът да се разглежда като тясно свързан със собствеността върху господстващия имот и да не може да се прехвърля самостоятелно без прехвърлянето на собствеността върху господстващия имот.
Само прехвърлянето на господстващия имот води до прехвърлянето и на

1

2

Относно използването на поземлените сервитути като способ за уреждане на
съседските отношения според римското право вж. АНДРЕЕВ, М. Римско частно право.
София, Наука и изкуство, 1975, с. 264 и сл.; GIRARD, P. История и система на
римското право. София, Царска придворна печ., 1913–1915. (Превод: ...). Ч. 1.
История, лично и вещно право. 1913, с. 518–522, ПОКРОВСКИЙ, И. История римского
права. Минск, Харвест, 2002, с. 310–311, ДОЖДЕВ, Д. Римское частное право. Москва,
Норма, 2005, с. 445–452, ГАРРИДО, М. Римское частное право: казусы, иски,
институты. Москва, Статут, 2005, с. 374–395.
БОЯНОВ, Г. Вещно право. София, Авалон, 2014, с. 294, БОЯНОВА, Г. Вещните
сервитутни права. София, Авалон, 2008, с. 107.
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сервитута, съществуващ във връзка с него. С оглед казаното сервитутът се
разкрива като едно акцесорно ограничено вещно право.3
Наред с това самият сервитут създава едно трайно състояние на зависимост, при което ползите за господстващия имот остават в сила, независимо дали се сменя неговият собственик, както и аналогично – обремеността за служещия имот продължава да съществува без оглед това дали
ще се смени собствеността върху него. Така субординацията между господстващия и служещия имот се оказва независима от всякакви обстоятелства, които могат да се случат със собствеността върху двата имота. Изключение е налице само в случая, при който титулярят на сервитута стане
собственик на служещия имот. По силата на правилото „никой не може да
има сервитут върху собствения си имот“ (nemini res sua servit) в този случай
сервитутното право се прекратява.
Видът и характерът на поземлените сервитути, които по предмет се
доближават до ограниченията, произтичащи от съседските отношения, е
различен. В римското право такива сервитути са били преди всичко т. нар.
градски сервитути (servitutes praediorum urbanorum)4, с които се предполага,
че е свързано и възникването на самата представа за сервитутите като
права (iura), представляващи нещо отделно от вещта.5 Градските сервитути
се подразделяли на три категории:
(1) сервитути за оттичане (iura stillicidiorum), включващи: сервитут
за прокарване на канал през чужд имот (ius cloacae), сервитут за
оттичане на вода от стряха (ius stillicidii), сервитут за поемане на
дъждовна вода от чужд имот с помощта на тръби и водосборници
(ius fluminis);

3
4

5

ДЖЕРОВ, А. Вещно право. София, Сиела, 2010, с. 254; БОЯНОВ, Г. Цит. съч., с. 296.
В римското право още от времето на Римската република поземлените сервитути се
делели на два вида според своето местоположение. Единият вид са т. нар. полски
сервитути (servitutes prediorum rusticorum), които са се установявали в полза на полски
незастроен имот – правото да се преминава през служещия имот, правото да се
прекарва през имота добитък, правото да се прокарва вода и други. Вторият вид са
т. нар. градски поземлени сервитути (servitutes prediorum urbanorum), които са се
установявали в полза на един градски имот. Именно този втори вид сервитути
проявява прилика с ограниченията, произтичащи от съседските правоотношения.
Относно двата вида сервитути в римското право вж. АНДРЕЕВ, М. Цит. съч., с. 265,
GIRARD, P. Цит. съч., с. 522, САНФИЛИПО, Ч. Курс римского частного права. Москва,
Бек, 2002, с. 192–193.
ГАРРИДО, М. Цит. съч., с. 375.
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(1) сервитути за опиране на стена (iura parietum), включващи сервитут да се постави (опре) греда върху съседска стена (ius tigni
immittendi), сервитут да се опре собствено здание на стената на
съседа (ius oneris ferendi), сервитут на балкон или стряха, надвиснали над съседен участък (ius proiciendi protegendive);
(2) сервитути на слънчево осветление (ослънчаване) и осигуряване изглед от прозорец (iura luminum), включващи сервитут да се
иска от съседа да не се надстроява сградата в неговия (служещия) имот над определена височина (ius altius non tollendi), сервитут да се изисква от съседа в неговия имот да не се извършват
такива работи, с които се възпрепятства ослънчаването на господстващия имот или се влошава изгледът от прозорец на господстващия имот (ius ne luminibus officiatur или ius ne prospectui
officiatur), сервитут на поставяне на прозорец, който гледа към
имота на съседа (ius luminum).6
Казаното свидетелствува, че от времето на римското право води началото си една традиция – въпроси, свързани с отношенията между съседи
да се разрешават чрез фигурата на поземлените сервитутни права и свързаното с тях съотнасяне между господстващ и служещ имот. Отбелязаното
е любопитно, тъй като то става на фона на познаването от страна на римското право на ограниченията, произтичащи от съседството между два имота и сходството на разрешенията, които те предлагат в сравнение с поземлените сервитути. Така става практика ограничения, произтичащи от съседските правоотношения, и ограничения, произтичащи от сервитутни права, да съществуват успоредно едни на други и да действат самостоятелно
по отношение пораждането на присъщите им правни последици. Всяка от
фигурите се установява като отделен правен институт и с това регулира
своя сфера на правни отношения.
2. СМЕСВАНЕТО НА ФИГУРИТЕ
Наред с това обаче още от времето на римското право се поставят
основите на проблема за разграничаване на двата вида отношения и на
6

Относно класификацията и видовете градски сервитути в римското право вж.
САНФИЛИПО, Ч. Цит. съч., с. 193, ГАРРИДО, М. Цит. съч., с. 388–389.
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свързаните с тях ограничения. За това допринася и обстоятелството, че в
хода на развитието на римското право логическата чистота на понятието
сервитут се размива, като „във вулгаризираното следкласическо право“ то
променя своето значение, доколкото с него „започнали да се обозначават
публичноправните ограничения на строежите.“7 Нещо повече, лъкатушенията продължават, като „юстиниановото право възстановява понятието
„сервитут“ на класическото право, но заедно с това значително го разширява. [...] Отчитайки следкласическото развитие, юстиниановите кодификации
включили в това понятие и някои законни ограничения на собствеността,
които били означавани като „законни сервитути“, поставени наред с договорно установените.“8
Посочената „еволюция“ на понятието сервитут, както и сходството на
ограниченията, произтичащи от сервитутите и от съседството между два
имота, е причина да се срещат случаи, при които сервитути и ограничения,
произтичащи от съседството между два имота, се смесват. Така например
литературата у нас познава примери, при които ограниченията по чл. 50–54
от ЗС се определят като сервитути.9 На свой ред във френската правна
доктрина Марсел Планьол изрично настоява, че ограниченията в тежест на
собствениците на съседни имоти представляват „взаимни сервитути между
съседни собственици“ и дори влиза в спор с авторите, които считат че това
не са сервитути, а законови ограничения на собствеността.10
Извън доктрината основания за смесването на двете фигури дава и
нашето законодателство. Така например чл. 108 от ЗВ установява правилото за недопускане възпрепятстването на естествения отток на водите от
по-горните към по долните имоти и установява задължението по-ниските
имоти да поемат водата, която се оттича естествено от по-горните имоти,
определяйки тези изисквания като сервитут. В тази връзка още при действието на ЗИСС (отм.), който също е определял това положение като сервитут (чл. 212), П. Венедиков заявява, че в посочените хипотези не става
7
8
9

10

АНДРЕЕВ, М. Цит. съч., с. 267.
Пак там.
ЗАПРЯНОВ, А. За правната същност на сервитутите. – В: Собственост и право,
2009, № 9, с. 9–10.
ПЛАНЬОЛ, М. Елементарно ръководство по гражданско право. Имущества, владение,
собственост, сервитути. София, Витоша, 1920, с. 376–377.
Страница 425 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

въпрос за сервитути, а за „законни ограничения на собствеността в интерес
на съседа“, при което „ограничението на собствеността произтича не от
това, че съществува някакъв сервитут, а от това, че съществува една правна възможност за въздействие върху имота, произтичаща от правото на
собственост върху недвижим имот.“11 За тази позиция на П. Венедиков вероятно е допринасяло и обстоятелството, че, като романист, преподаващ
римско право, той е бил наясно с историческия произход на фигурата. Става въпрос за това, че изискването за оттичане на водите по естествен начин от по-горестоящия към по-долустоящия имот датира в римското право
още от времето на Закона на Дванадесетте таблици (451–450 г. пр.Хр.),
където то не е било квалифицирано като сервитут, а като ограничение на
собствеността, свързано със съседството между недвижими имоти.12 За
римляните, които към този момент са преди всичко земеделци, е било от
жизнена важност да уредят въпроса с оттока на дъждовната вода, доколкото земеделските им терени са се намирали в хълмисти райони, а климатичните условия през зимата са били свързани с чести и обилни валежи от
дъжд.13
В интерес на истината, за допускане на отбелязаното смешение
между сервитути и ограничения, произтичащи от съседството между имоти,
има и обективни причини. Те са свързани с наличието на сходства между
двете фигури, които водят до изпадането в заблуждение ако анализът се
плъзне по повърхността на нещата и не се задълбочи в достатъчна степен.
При смешението тези сходства излизат на преден план и прикриват наличието на съществените различия между поземлените сервитути, от една
страна, и ограниченията, произтичащи от съседското право, от друга – различия, които от юридическа гледна точка ги представят като фигури със
самостоятелна правна същност и разграничаващи ги правни признаци.

11

12
13

ВЕНЕДИКОВ, П. Система на българското вещно право. София, Университетска
печатница, 1947, с. 223. Същата позиция при новата правна уредба вж. застъпена при
БОЯНОВА, Г. Цит. съч., с. 114; СТАВРУ, С. Сервитутните права според българското
законодателство. – Собственост и право, Библ. „Юридически фишове“, № 0209,
април, 2005, с. ХІІ.
Вж. в този смисъл ВЕНЕДИКОВ, П. Ново вещно право. София, Сиби, 1995, с. 77.
По въпроса за произхода на фигурата за естественото оттичане на водите, както и на
фактическите условия, обусловили нейното възникване, вж. МУРОМЦЕВ, С.
Гражданское право Древнего Рима. Москва, Статут и Консультант плюс, 2003, с. 146.
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Така например, съвсем естествено може да се стигне до смесване на
фигурите когато, от една страна, е налице отрицателен и невидим сервитут
спрямо служещ имот, съгласно който на собственика на служещия имот му
се забранява да строи сграда над определена височина и когато, от друга
страна, е налице ограничение на собствеността, произтичащо от съседството с друг имот, съгласно което на собственика на засегнатия имот му е
забранено също да строи над подобна височина. И в двата случая в предметно отношение забраната е една и съща и от практическа страна води до
един и същ краен резултат – недопускане на строителство в съответния
имот над определената височина. Друг пример от подобен характер ще е
налице, когато има отрицателен невидим сервитут да не се поставя прозорец или балкон на стена в постройка на служещия имот и съответно, когато
има забрана да не се поставя прозорец или балкон на калканна стена,
спрямо която от съседния имот, съгласно подробния устройствен застроителен план, ще се осъществява свързано застрояване. И тук резултатът е
един и същ – недопускане поставянето на прозорец или балкон върху съответната стена.
Казаното свидетелствува, че по своите формални признаци това, което се изисква от сервитутите и това, което се изисква от съседските отношения, може да бъде почти идентично и да води до съвпадане в практическите си резултати. Посоченото може да бъде сериозна причина да се
счита, че в крайна сметка става въпрос за едно и също нещо и така двете
фигури да бъдат обърквани и разглеждани като тъждествени.
3. ПРИЗНАЦИ,
ПО КОИТО ФИГУРИТЕ СИ ПРИЛИЧАТ
Нещо повече – освен формално общия резултат, който те могат да
породят, има и други признаци, по които си приличат, и които могат да
обусловят смесването помежду им. Кои са тези признаци?
На първо място, такъв общ признак е, че и при двете фигури е налице ограничение на определено право на собственост. При поземления
сервитут ограничаваното право е правото на собственост върху служещия
имот, докато при отношенията, свързани със съседни имоти, ограничаваното право е правото на собственост върху имота, от който идва въздействиСтраница 427 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

ето или от който се блокира възможността да дойде въздействие. И в двата
случая се отнема свободата за действие на собственика и му се вменява
забрана, с която той следва да се съобразява. При това, както посочих погоре, възможни са случаи, при които тази забрана може да изглежда по
един и същ начин, т.е. възможни са случаи, при които от външна страна на
собственика може да му се забранява едно и също нещо.
На второ място, общ признак между двете фигури е, че посоченото
ограничение се установява с оглед по-доброто използване на друг имот
или, казано иначе, с оглед положението на друг имот. При сервитутните
отношения, това е господстващият имот, докато при съседските отношения
това е съседният или близкостоящият имот до имота, от който идва въздействието. В този смисъл и двете фигури опират до съотношението между
два имота и зависимостта, в която те се намират помежду си. Без наличието на два отделни имота и определена зависимост помежду им ограниченията, които установяват двете фигури, губят смисъл и не могат да се реализират като практически изисквания.
На трето място, общ признак между фигурите е този, че и при двете не се изисква имотите, във връзка с които се установява ограничението,
да са непосредствено съседни, т.е. да имат обща граница с имотите, по
отношение на които се налага ограничението. Те може да са разположени
на разстояние едни от други като помежду им има други имоти.14 Важно е
между тях да е налице функционална връзка, при която поведението върху
единия имот да оказва ефект върху другия имот. При сервитутите функционалната връзка е такава, че обслужва господстващия имот, а при съседските правоотношения функционалната връзка е такава, че обслужва имота,
който се очаква да бъде засегнат от въздействието.
На четвърто място, и при двете фигури се стига до възникване на
вещни правоотношения с относителен характер. При сервитутите страни по
тези правоотношения са титулярят на сервитутното право (който същевременно е собственик на господстващия имот) и собственикът на служещия

14

Относно това, че при сервитутите господстващ и служещ имот може да не са
непосредствено съседни, вж. ВЕНЕДИКОВ, П. Система на българското вещно право,
цит., с. 213; ВАСИЛЕВ, Л. Българско вещно право. София, Унив. издат. „Св. Климент.
Охридски“, 1995, с. 526.
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имот.15 При съседските правоотношения страни са собствениците на двата
съседни, респ. близкостоящи имота. Между тези конкретни страни и в двата случая протича взаимодействие, свързано с упражняването на вещни
права, което води до тяхната колизия. В рамката на тази колизия се определя степента, в която следва да се упражнява съответното право и границите, до които се разпростира неговото проявление. При сервитутите този
предел се обуславя от обхвата на съдържанието им16, докато при съседските правоотношения този предел се определя или от нормативно установени стойности на допустимо поведение, или, ако такива стойности липсват, от фактическата преценка във връзка със съответния конкретен случай. Важно е че се стига до мярка на осъществяваното поведение, отвъд
която не може да се излиза без да се извърши правно нарушение.
На пето място, общото между двете фигури е, че ограниченията
следват съдбата на имота, върху който тежат. В чиито и ръце да се намира
той, те остават в сила и обременяват свързаното с него право на собственост. При сервитутите това следване е обусловено от обстоятелството, че
сервитутното право тежи върху служещия имот и като абсолютно право то
е противопоставимо на всеки приобретател на този имот.17 При съседските
правоотношения, на свой ред, това следване произтича от самото положение на правата на собственост върху съответните имоти. Щом ситуацията
при съседните имоти предполага да са налице две права на собственост
спрямо всеки от имотите, те винаги ще са в положение на взаимно ограничаване по обем или начин на упражняване поради непосредственото съседство на обектите, до които се отнасят. Така че, който и да стане техен
титуляр, ще следва да се съобразява с ограниченията, които те взаимно си
налагат.18 Важно е да се отбележи, че и при двете фигури правната ситуа-

15
16

17

18

ВАСИЛЕВ, Л. Цит. съч., с. 525.
По въпроса за съдържанието на сервитутите, като мерило за поведението, което се
допуска във връзка с тях, вж. ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 218–220, ВАСИЛЕВ, Л. Цит.
съч., с. 530–531, БОЯНОВА, Г. Цит. съч., с. 98–103, БОЯНОВ, Г. Цит. съч., с. 296–298.
Изключение ще бъде налице само ако приобретателят на сервитута е собственик на
господстващия имот. В този случай по силата на правилото „Никой не може да има
сервитут върху собствения си имот“ сервитутното право ще се прекрати.
Отклонения от изискванията може да се получат само ако двата съседни имота
станат собственост на едно и също лице. При титулярство на едно и също лице то
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ция е такава, че ограничението спрямо засегнатото право остава в сила
без оглед това кой е негов носител и дали този носител се сменя или не.
Изброените общи белези между поземлените сервитути и ограниченията, произтичащи от съседските правоотношения, показва върху каква
солидна основа се гради тяхната взаимна връзка. Нещо повече, именно
тази връзка е причината те да могат да се намират в конкретно правно взаимодействие, от което да произтичат съвсем определени практически последици. Това взаимодействие се проявява най-вече в случая, когато се установяват отклонения от ограниченията на собствеността, произтичащи от
съседството между два имота. Тези отклонения може да се оформят като
договорни сервитути, с чиято помощ субектите сами да решат какви да са
правилата, които ще следват и какви ограниченията, на които ще се подчиняват.19
Така например собствениците на съседни имоти могат да уговорят,
че високите дървета ще се засаждат не на разстояние 3 метра от границата на имота, както изисква чл. 52 от ЗС, а на самата граница. Може и обратно – да уговорят, че разстоянието, на което ще се засаждат дърветата
ще е увеличено – примерно, че вместо да е 3 метра ще е 5 метра. По подобен начин собствениците на съседни урегулирани имоти може да уговорят,
че кладенец или чешма в единия имот ще се изгради на разстояние помалко от 3 метра от границите на имота или на разстояние по-голямо от 3
метра, с което да коригират правилото на чл. 47, ал. 2 от ЗУТ.
Ако въпросните уговорки бъдат оформени в нотариален акт, това ще
означава, че страните са си учредили поземлени сервитути във връзка със
спазването на определени отстояния и че отношенията им вече се пренасят от плоскостта на законовите правила във връзка с упражняването на
право на собственост върху съседни имоти върху плоскостта на правилата,
отнасящи се до сервитутите. По този начин двата съседни имота ще престанат да изпълняват ролята си в рамките на паритетното положение, което

19

може да не спазва ограниченията, които иначе собствениците на съседни имоти
трябва да спазват.
Върху обстоятелството, че учредяването на сервитути може да се използва за
уговаряне на отклонения от ограниченията, произтичащи от съседството между два
имота, обръща внимание Л. Василев – вж. ВАСИЛЕВ, Л. Цит. съч., с. 525. В немската
доктрина върху същото обстоятелство обръщат внимание BAUR, J. und STÜRNER, R.
Sachenrecht. 17. Aufl. München, C. H. Beck, 1999, S. 282.
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заемат при съседските отношения, и ще се изявят като господстващ и служещ имот. Господстващ имот ще е този, в чиято полза се предвижда отклонението, докато служещ ще е този, който понася върху себе си ущърба от
отклонението. Така в хипотезата, когато разстоянията се скъсяват под законово установените и се придвижват към границата на съседния имот,
служещ имот ще е именно този съседен имот, към който става придвижването (той ще се лиши от защитата, която му е давало законово установеното отстояние и с това ще обслужи господстващия имот), а господстващ
имот ще е имотът, върху който се поставя съответният обект (бил той дърво, кладенец или чешма.) Обратно, в хипотезата, в която се предвижда
увеличаване на законово установеното отстояние, служещ имот ще е имотът, върху който се поставя съответният обект, а господстващ ще е имотът,
съседен на него, т.е. имотът, от който се отдалечава поставянето на съответния обект. Ако уговорките са симетрични и предвиждат аналогични разрешения и за двата съседни имота, това ще означава, че страните взаимно
са си учредили сервитути, при което имотите ще изпълняват едновременно
функциите и на господстващ и на служещ имот с оглед това за обектите в
кой имот става дума. В такъв случай всяка една от страните ще се явява
титуляр на съответното сервитутно право и ще може да реализира ползите,
свързани с него, понасяйки, разбира се, и негативите от съществуващото
спрямо нея насрещно сервитутно право.
Практическият смисъл и ценността на учредяването на сервитути, с
които се предвиждат отклонения от законовите изисквания на съседското
право, е че уговореното придобива вещен характер и по този начин става
противопоставимо на всеки последващ приобретател на служещия имот.
Така въпросният приобретател ще бъде обвързан от ограничения по отношение правото си на собственост, които не е уговарял и с които не се е
съгласявал. Той ще следва да спазва изискванията, произтичащи от факта,
че придобива имот, обременен с ограничено вещно право, съществуването
на което е било налице към момента на придобивния акт. От своя страна
приобретателят на господстващия имот ще придобива освен правото на
собственост върху него и акцесорното сервитутно право, което ще му предоставя определени изгоди и ще облагодетелства правното му положение
на собственик. Ако обаче страните взаимно са си учредили сервитути, полСтраница 431 от 574
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зите и неблагоприятните ефекти от тях ще бъдат споделени в равна степен, като всяка страна ще бъде собственик на господстващ имот и титуляр
на сервитутно право, но заедно с това ще бъде и собственик на служещ
имот и носител на обременеността от съществуващото спрямо него сервитутно право.
4. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ФИГУРИТЕ
Както вече посочих, обстоятелството че между ограниченията, произтичащи от съседските правоотношения, и ограниченията, произтичащи от
поземлените сервитути, има сходство, не дава основание те да се отъждествяват. Напротив, по своята същност те са нещо различно и разкриват
белези, които ги представят като отделни правни фигури. Всъщност различията помежду им са повече и са по-съществени в сравнение с това, което
ги свързва. Тези различия касаят юридическата основа, върху която почиват двете фигури, механизма, чрез който функционират в правната действителност и правните свойства, които проявяват.
Най-красноречиво различието между двете фигури проличава при
материалната активна легитимация на съответните титуляри. Когато претенцията произтича от сервитутно право, лицето титуляр на правото следва да докаже качеството си на носител на сервитутно право и да отправя
изискванията си, изхождайки от него. На свой ред, когато претенцията произтича от отношенията на съседство, съответното лице трябва да се легитимира или като собственик на съседен имот, или като титуляр на ограничено вещно право, или като носител на облигационно право на ползване на
имота. Именно от тази позиция то ще отправя своята претенция.
В литературата редица автори отчитат различията между двете фигури и подчертават, че не бива да се допуска тяхното смесване. 20 Заедно с
това, за да аргументират твърдението си, те посочват и някои от признаците, които ги отличават.
Така например Л. Василев отбелязва, че „ограниченията поради съседство“ са „ограничения на собствеността, наложени направо от закона“,

20

Вж. в този смисъл ВАСИЛЕВ, Л. Цит. съч., с. 525, БОЯНОВА, Г. Цит. съч., с. 113;
БОЯНОВ, Г. Цит. съч., с. 295; СТАВРУ, С. Цит. съч., с. ІХ.
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като спрямо тях „не съответства някакво вещно право на друго лице спрямо същия имот“, те „са само предели, граници, вън от които правомощията
на собственост не могат да се упражняват, не представляват вещни тежести, активната страна на които да са ограничени вещни права на други лица.“ За него различие е и това, че при „ограниченията на собствеността,
даже и когато са ограничения поради съседство, няма съотношение между
господстващ и служещ имот, а само две права на собственост, взаимно
ограничени по обем или начин на упражнение, поради непосредственото
съседство на обектите, до които се отнасят.“21
На свой ред Г. Боянова отбелязва, че за разлика от сервитутите законовите ограничения на собствеността „не създават насрещни права на
правни субекти“, а „са граници за упражняване правото на собственост
върху съседни имоти.“22 Сходни аргументи излага и Г. Боянов. Той приема,
че при ограниченията на собствеността поради съседство на имотите „няма
сервитутно правоотношение между собственици на господстващ и обслужващ имот. Срещу наложеното от закона ограничение няма право на друго
лице спрямо същия имот. Наложените ограничения не са вещни тежести, а
само граници за упражняване правото на собственост върху съседни имоти.“23
В обобщение на цитираното може да се каже, че ограниченията на
собствеността, произтичащи от сервитутите и тези, произтичащи от съседските правоотношения, се отличават в две основни насоки.
На първо място, ограничението при сервитутите произтича от изрично съществуващо ограничено вещно право върху чужд имот – това е
правото на сервитут. Титуляр на това право е собственикът на господстващия имот. По отношение на сервитутното право собственикът на служещият имот трябва да проявява бездействие, за да не го нарушава. Така между
собствениците на господстващ и служещ имот възниква сервитутно правоотношение, което структурира тяхното взаимно поведение и ги поставя в
различни юридически роли.

21
22
23

ВАСИЛЕВ, Л. Цит. съч., с. 525.
БОЯНОВА, Г. Цит. съч., с. 113.
БОЯНОВ, Г. Пак там.
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Обратно, ограниченията при съседските правоотношения не произтичат от някакво специално ограничено вещно право, а са установени направо от закона. В своята същност тези ограничения се свеждат само до
предели, граници, вън от които правомощията на собственост не могат да
се упражняват. Правоотношението, което възниква между насрещните субекти, е свързано с взаимното упражняване на притежаваното от всеки
право на собственост и поради това ги поставя в сходни юридически роли.
На второ място, при сервитутите се предполага функционално обособяване на позициите, в които влизат съответните имоти. Единият имот е
в положението на облагодетелстван и обслужван, поради което се определя като господстващ. Другият имот е в подчинено и обслужващо положение, поради което се нарича служещ имот.
Съвсем различна е ситуацията при ограниченията, произтичащи от
съседството между два имота. При тях няма функционално обособяване
между имотите, а паритетност, в която те се намират един спрямо друг.
Тази паритентност обуславя и взаимност в ограниченията, които субектите
трябва да спазват по отношение на всеки от двата имота.
Несъмнено, изложените положения посочват основните различия
между сервитутите, от една страна, и ограниченията, произтичащи от съседското право, от друга. Те дават достатъчно ясна представа до какво се
свежда всяка една от двете фигури и какво представлява същността ѝ.
В същото време една по-внимателна правно-логическа съпоставка
показва, че помежду им има и други различия.
На първо място, ограничението, произтичащо от един сервитут, е
пространствено локализирано. То обхваща и се отнася само до такава част
от служещия имот, каквато е отредена и необходима с оглед характера на
сервитута и неговия предмет. Например един сервитут да не се поставя
ограда или да не се засаждат дървета откъм определена страна в конкретен имот ще се отнася само до онази страна на имота, откъм която е границата с господстващия имот. Откъм останалите граници на служещия
имот няма да има ограничения, свързани със сервитут, защото такъв по
отношение на тях няма. В този смисъл ограничението при поземлените
сервитути е уредено не просто с оглед господстващия имот, но и откъм
Страница 434 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

мястото, спрямо което този имот се намира. Посоченото обстоятелство не
се променя от факта, че ефектът от сервитута пространствено може да се
разпростре върху целия служещ имот и в този смисъл да се прояви и спрямо границите, откъм които съседните имоти не са господстващи. Подобен
феномен може да се наблюдава при сервитут, по силата на който служещият имот не трябва да се застроява или по силата на който намираща се
в него постройка не трябва да се надстроява. Липсата на строителство ще
се проявява по отношение на всички части на имота, включително и откъм
онези граници, откъм които той не съседства с господстващи имоти. И в
този случай обаче сервитутът е пространствено локализиран, тъй като
пространственото му обуславяне ще става откъм страната, откъм която се
намира господстващият имот. Страните, откъм които имотът граничи с други, негосподстващи имоти, няма да обуславят пространствената локализация на ограничението.
Съвсем различно е положението при ограниченията, произтичащи от
съседството с други имоти. При тях липсва пространствена локализация,
която да се свързва само с един отделно взет съседен имот. Ограниченията са налице откъм всички граници на имота, като може дори да са идентични, ако всички имоти са с еднакво предназначение и имат еднакъв характер. Така освен взаимност във въздействието с отделно взет съседен
имот се получава взаимност във въздействието с всички останали имоти, с
които имотът граничи.
На второ място, ограничението, произтичащо от един сервитут, има
еднопосочен характер – то идва от господстващия имот и се пренася към
служещия имот. Обратно въздействие – от служещия към господстващия
имот, по дефиниция не може да има. То би противоречало на самата същност на сервитута. Само ако има взаимни сервитути, тогава въздействията
протичат двупосочно между двата имота, но това отново става въз основа
на еднопосочния механизъм на действие на сервитута, който в тази ситуация просто ще е удвоен.
Доста по-различно е положението при ограниченията, произтичащи
от съседските правоотношения. Те не са еднопосочно ориентирани, а като
правило имат взаимен, т.е. двупосочно ориентиран характер. Това означава, че дотолкова доколкото е ограничен единият съседен имот, дотолкова е
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ограничен и другият имот. Всеки имот чувства ограничение, чиято причина
е неговият съседен имот. Това е част от юридическия механизъм, чрез който се поддържа балансът в съседските правоотношения и се гарантира
удовлетворяването на насрещните интереси по тях.
На трето място, ограничението, свързано със сервитут, се установява в полза само на един имот – господстващият. Имотите извън него по
никакъв начин не се ползват от тези ползи.
Обратно – ограниченията, свързани със съседските правоотношения,
се отнасят до всички недвижими имоти, които граничат или се намират в
близост до други имоти. В този смисъл те са всеобщи ограничения и важат
за собствеността на недвижимите имоти изобщо, а не само за собствеността на отделно взет недвижим имот.
На четвърто място, между ограниченията, произтичащи от сервитутите и тези от съседското право, има различие и в документационнотехническо отношение. По-специално ограниченията, които произтичат от
сервитут, се нанасят в кадастъра, като за зоните, които те заемат, се води
специален регистър – чл. 31а, ал. 1 от ЗКИР. Тези зони на ограничения получават уникален номер за територията на страната от СГКК – чл. 31а,
ал. 5 от ЗКИР. По този начин сервитутите стават факт от документалното
регистриране на територията.
Нищо такова няма във връзка с ограниченията, произтичащи от съседското право. Характерът и видът им са толкова разнообразни, а начинът, по който засягат съседните имоти, толкова различен, че нанасянето им
в кадастъра и отразяването им в специален регистър би било неимоверно
трудно. Отделно от това, броят им е толкова голям, а конкретното им проявление толкова динамично, че е практически невъзможно да бъдат обхванати в някаква централизирана документационна система, каквато е кадастърът.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От изложението става ясно че между ограниченията, произтичащи от
поземлените сервитути, и тези, основаващи се на съседството между недвижими имоти, има определени сходства. Наличието на такива сходства
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обаче не заличава разликата между двете фигури и не бива да води до
тяхното смесване. Поземленият сервитут основава своето действие върху
своя собствена логика и юридическо съдържание, докато съседството
между имоти има съвсем различна проекция и юридическо съдържание.
Чрез всяка от двете фигури се разгръща собствено поле на правна валидност и се обуславят юридически резултати на свое самостоятелно предметно основание.
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УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ.
КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ДАНЪЧНАТА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Доц. д-р Евелина Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Резюме: В статията се разглеждат възможностите за развитие на данъчната децентрализация в системата на местните данъци в България. Местните
данъци са установени в Закона за местните данъци и такси и са основен
приход в общинските бюджети. След изменението на Конституцията на Република България от 2007 г. общинският съвет определя размера на местните данъци в границите, определени в закон (до края на 2007 г. местните
данъци се установяваха и размерът им се определяше единствено със закон). Анализира се прилагането на закрепения в чл. 60 от Конституцията на
Република България принцип за законоустановеност на данъците в духа на
данъчната децентрализация.
Ключови думи: местни данъци; данък върху недвижимите имоти; данъчна
децентрализация; общински бюджет.
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ESTABLISHMENT OF THE LOCAL TAXES
(CONSTITUTIONAL BASIS OF THE TAX
DECENTRALIZATION)
(BULGARIAN LANGUAGE)
Assoc. prof. Еvelina Dimitrova, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract: The article deals with the possibility of developing tax decentralization
and its main part – the institute of local taxes in Bulgaria. Local taxes are
charged by the municipalities and are established by the Local Taxes and Fees
Act. According to the fifth amendment to the Constitution of the Republic of Bulgaria the Municipal Council determines the amount of the taxes within the range
established by the law (till the end of 2007 the rates and amounts of local taxes
were provided for by the law). There is analyzed application of the principle for
statutory establishment of tax liabilities in the spirit of the principle of the fiscal
decentralization.
Keywords: Local taxes; Real Estate tax; Fiscal (Tax) decentralization; Budget of
the local self-government.
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Системата на правно регулиране на общинските (местните) бюджети
се основава на конституционния принцип за самостоятелен бюджет на общината, чиито постоянни финансови източници се определят със закон
(чл. 141 от Конституцията на Република България).
Основно значение сред финансовите източници на общинските бюджети имат местните данъци1.
Като юридическо задължение данъкът може да съществува само когато е установен със закон. Принципът на правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията) и принципът за законоустановеност на данъците, данъчните облекчения и утежнения (чл. 60, ал. 1 и 2 от Конституцията) са гаранция, че намесата в имуществената сфера на данъчните субекти е допустима в случаите и до степен, които публичният финансов интерес налага, при
строгото спазване на правилата за установяване на данъците и определяне на техния размер.
В организацията на публичните финанси установяването на данъците, в т.ч. на държавните и на местните данъци2, е възложено като изключително правомощие на Народното събрание, което не може да се делегира на изпълнителната власт3. Определянето на размера на данъците до
влизането в сила на поправката на Конституцията на Република България
от 2007 г. също беше резервирано за Народното събрание.4. След 1 януари
2008 г., съгласно измененото правилото на чл. 84, т. 3, Народното събра1

2

3

4

Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси общинският бюджет включва
приходи от местни данъци, определени при условия, по ред и в граници, установени
със закон. Действащият Закон за местните данъци и такси (чл. 1, ал. 1) установява
следните видове местни данъци: данък върху недвижимите имоти; данък върху наследствата; данък върху даренията; данък при възмездно придобиване на имущество;
данък върху превозните средства; патентен данък; туристически данък; данък върху
таксиметровия превоз на пътници и други данъци, определени със закон.
За понятията „държавни“ и „местни“ данъци вж. ПЕНОВ, С. Конституционните промени в организацията на местните данъци и такси и измененията на ЗМДТ. – Административно правосъдие, 2008, № 2.
Според трайната практика на Конституционния съд на Република България (КС) създадените не със закон данъчни уредби са противоконституционни. Вж. в този смисъл:
Решение № 3 от 9 февруари 1996 г. на КС по к.д. № 2 от 1996 г.; Решение № 6 по к.д.
№ 4 от 1998 г. на КС; Решение № 4 по к.д. № 15 от 2018 г. на КС.
Въпросите за размера на данъците не могат да се решават и чрез национален или
местен референдум – чл. 9, ал. 2, т. 3 и чл. 26, ал. 2, т. 2 от Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
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ние определя размера на държавните данъци, а общинският съвет, по
правилото на съответно изменения чл. 141, ал. 3 от Конституцията, определя размера на местните данъци при условията, по ред и в границите, определени в закон. Съгласно чл. 1, ал. 2 (нова – ДВ, бр. 110 от
2007 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) размерът на местните данъци се определя от общинския съвет в границите, определени в този
закон, с наредба5. Конституционно установената възможност общинските
съвети като орган на местното самоуправление да определят размера на
местните данъци в граници, установени със закон, разшириха съществено
бюджетната им компетентност6. Като юридическа категория бюджетната
компетентност на общинския съвет включва оправомощаването му да определя и събира бюджетни приходи и да извършва публични разходи от
общинския бюджет. Организацията на общинските публични финанси, създадена след влизането в сила на изменението на Конституцията от 2007 г.,
се основава на децентрализацията като конституционен принцип. Поставено е началото на данъчната децентрализация7, която, без да преодолява
принципа за законоустановеност на местните данъци във всичките им елементи, въвежда специален ред за определяне размера на местните данъци
чрез система от норми от различен ранг и от различен порядък8.

5

6

7

8

Съгласно Закона за нормативните актове общинските съвети могат да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. По общо правило актовете
на общинските съвети се разгласяват чрез интернет страницата на общината и по
друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА или се обнародват в Държавен вестник, когато това е предвидено със закон. Законът за местните данъци и такси не въвежда задължение за обнародване на наредбите за определяне размера на местните данъци.
Във финансовоправната теория бюджетната компетентност е определяна като съвкупността от предоставени права и задължения в областта на бюджета – вж.
ПЕТКАНОВ, Г. Бюджетна компетентност на народните съвети в НРБългария. София,
Унив. издат. „Климент Охридски“, 1988, с. 56.
В данъчноправната теория е изразено и мнението, че с тази организация за определяне размера на местните данъци се осъществява т.нар. финансова децентрализация – вж. СТОЯНОВ, Ив. Данъчно право и данъчен процес. София, Фенея, 2012, с. 54.
Изследване на данъчните аспекти на финансовия федерализъм вж. у BIZIOLI, G. and
SACCHETTO, CTax Aspects of Fiscal Federalism. A comparative Analysis. IBFD, 2011.
Вж. още СИВКОВ, Цв. Централизация и децентрализация в държавното управление.
София, 2015, с. 40 и 60; СЛАВОВА, М. Местното самоуправление и местната администрация. София, Унив. издат. „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 149; ПЕНОВА, П.
Децентрализация и деконцентрация на държавната власт. – В: [Сто и тридесет] 130
години български конституционализъм. Проблеми и тенденции. София, Унив. издат.
„Св. Климент Охридски“, 2009, с. 287.
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Нормотворческата компетентност за определяне размера на местните данъци като предпоставка за изчисляване размера на данъчното задължение е възложена едновременно на Народното събрание и на общинския
съвет. Съвместно ѝ упражняване предполага Народното събрание да определи границите на данъчната ставка на съответния местен данък, а общинският съвет с наредба да определи в тези граници конкретния им размер. Правомощието на общинските съвети да определят размера на местните данъци изпълва с финансовоправно съдържание понятието за местно
самоуправление, разбирано като право и реална възможност местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените дела9. Така въведена, данъчната децентрализация има за цел да стабилизира самостоятелния бюджет на общината, но може да се прояви и
като предпоставка за нестабилност в управлението на общинските публични финанси.
Анализът на практиката на КС показва, че нормите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са били нееднократно предмет на контрол за
конституционност. С едно от последните си решения – № 4 от 9 април
2019 г. по к.д. № 15 от 2018 г., КС обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117
от 10.12.1997 г., изм. бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1 януари 2019 г.) 10
С разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ се установяват границите, в които
общинският съвет с наредба определя размера на данъка върху недвижимите имоти, обекти на данъка – поземлени имоти, сгради и самостоятелни
обекти в сгради (чл. 10 от ЗМДТ). Преди направеното с атакувания § 39,
т. 6 от ЗИД на ЗКПО изменение на чл. 22 от ЗМДТ тези граници са от 0.1
до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка за всички обекти на данъка.
Оспорената разпоредба на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ, в сила от 1 януари
2019 г., установява като специално правило различни граници за опреде-

9
10

Чл. 3, ал. 1 от Европейската харта за местно самоуправление.
Делото е образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 39, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.) относно
измененията в чл. 22 от Закона за местните данъци и такси.
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ляне размера на данъка върху недвижимите имоти в зависимост от вида на
имота и неговото предназначение. Когато обект на облагане са жилищни
имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включено в списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153
от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище
на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем, не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма и са разположени в курорти от национално значение, общинският съвет определя
размера на данъчната ставка на данъка върху съответните недвижими
имоти в границите от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, а за курортите от регионално значение – в границите от 4.5 до
6 на хиляда. За всички останали данъчни обекти границите за определяне
на размера на данъка се запазват – от 0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната им оценка.
По същество, с оспорената разпоредба законодателят е разпределил изключителната нормотворческа компетентност на Народното събрание за определяне границите на данъка върху недвижимите имоти между
Народното събрание и Министерския съвет като орган на изпълнителната
власт. Министерският съвет в условията на свободна преценка определя
с решение курортите от национално и от местно значение, а с това си
властническо действие косвено определя и границите на данъчната ставка,
като елемент на данъка върху недвижимите имоти, за разположените на
територията им жилищни имоти. Това разпределение на компетентност
между органи на законодателната и на изпълнителната власт нарушава
принципа за разделение на властите и противоречи на принципите на чл. 4,
ал. 1, чл. 60 и чл. 84, т. 3 от Конституцията, на които следва да се основава
данъчният закон11. Не са съобразени и цитираните решения на Конститу-

11

В този смисъл са и мотивите на решението на КС по к.д. № 15 от 2018 г., съгласно
които с оспорената разпоредба изключителната компетентност на НС да установява
данъци, във всичките им елементи, относно недвижимите имоти на гражданите, се
оказва поделена между парламент и правителство, което е конституционно недопустимо. Правителството се овластява без законово посочени критерии със свой акт за
определяне на курортите от национално и местно значение косвено да предопределя
размера на данъка върху недвижими имоти на територията на такива курорти. В спиСтраница 443 от 574
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ционния съд, които са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.
Въведен е специален ред за определяне размера на данъка върху
недвижимите имоти, обекти на данъка, разположени в границите на курорти от национално или регионално значение, родово определени като „жилищни имоти“. В действащото данъчно законодателство липсва изрично
определение на понятието „жилищни имоти“. Понятието не е ново за данъчното право (използвано е в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на чл. 21, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси), но до момента се тълкува в данъчното
право в контекста на административното законодателство. Доколкото доктрината и съдебната практика са основани на система от понятия, дефинирани в действащото законодателство, липсата на дефиниция на понятието
за целите на данъчното право и в частност за целите на ЗМДТ, създава
затруднения при изясняване на точния му данъчноправен смисъл. Липсата
на легална дефиниция на понятията „жилищен имот“ и „нежилищен имот“ в
ЗМДТ или в друг данъчен закон налага за изясняване на съдържанието им
да се използват дефиниции на сходни понятия, съдържащи се в други нормативни актове, например в Закона за устройство на територията12. Според
практиката на Върховния административен съд, за да се квалифицира един
имот като жилищен, той трябва да бъде сграда или недвижим имот, в който
вече е изградена тази сграда и функцията на недвижимия имот е само на
прилежаща площ към сградата13. Употребата на понятието без изрично заявен смисъл, свързващ понятието с характеристиките на недвижимия имот
като обект на облагане вместо с негови конструктивни белези, затруднява
процеса на правоприлагане и е предпоставка за противоречива съдебна
практика.

12

13

съка, приеман с решение на Министерския съвет, могат да бъдат включени или изключени едни или други курорти по неясни и евентуално субективни, във всички случаи трудно предвидими, критерии. Така смисълът и действието на закона се поставят
в зависимост от подзаконов акт, чието естество позволява бързо и/или лесно изменяне, което води до конституционно недопустима правна несигурност. Такава възможност на Министерския съвет да предопределя размера на данъка противоречи и на
конституционния принцип за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията).
Решение № 8795 от 28.06.2018 г. по адм.д. № 5317/2018 на Върховния административен съд.
Пак там.
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Освен строго материалноправните основания, за противоконституционността на оспорената разпоредба значение имат и обстоятелствата,
свързани със законодателния процес по нейното приемане.
Предложението за изменение и допълнение на чл. 22 от ЗМДТ е
направено по реда на чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание след първото гласуване на внесения от Министерския съвет законопроект на ЗИДЗМДТ. Заявената от вносителите
цел на предложението е да се преодолее с данъчноправни средства неравнопоставеността между собствениците на курортни имоти, които се посещават от т.нар. в предложението платени посетители, и собствениците
на имоти, които не са отдадени под наем и не са регистрирани като места
за настаняване по смисъла на Закона за туризма, поради което не са източник на доходи за техните собственици, респ. на приходи в общинския
бюджет от данъци върху доходите. Приета с оглед на тези мотиви, разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ не отчита разликата между характеристиката на
имуществените и подоходните данъци като бюджетен приход. За да е съпоставимо участието на двете групи собственици на жилищни имоти по чл.
22, т. 2 от ЗМДТ във финансирането на общинските публични разходи, на
първо място е необходимо приходите от начисляването им да постъпват в
един бюджет (в общинския бюджет). Данъкът върху недвижимите имоти е
местен данък, с характеристиката на собствен за общинския бюджет приход, а данъкът върху доходите на физическите лица и корпоративният данък са държавни данъци и постъпленията от тях са приход за държавния
бюджет. На следващо място, определянето на границите на данъка върху
недвижимите имоти при условията на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ поставя размера
на данъка в зависимост от предназначението на съответния имот. С оглед
на мотивите за приемането ѝ, оспорената разпоредба допуска противоречащо на Конституцията смесване на юридическия състав на данъка
върху недвижимите имоти като имуществен данък с юридическия
състав на подоходните данъци14.
Съгласно практиката на КС „[....] размерът на данъка се обуславя от
стойността на обекта, която не се влияе от това за какви нужди той се из-

14

Решение № 8 на КС от 8 октомври 2002 г. по к.д. № 7/2002.
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ползва. Начинът на използване не е елемент от стойността. От това, че
едно жилище престава да бъде ползвано според предназначението и почва
да се използва за нежилищни нужди, не се променя неговата стойност.
Правото на собственост върху сграда, пораждащо данъчното задължение,
има един и същ обем както когато сградата се ползва за жилищни нужди,
така и когато тя не се ползва за такива нужди. Дотолкова, доколкото промяната в ползването може да доведе до различен доход от обекта, този
доход трябва да бъде предмет на друг данък – подоходен. Отделното посочване в чл. 60, ал. 1 от Конституцията на „доходи и имущество“ трябва да
се схваща за изискване за разграниченост между подоходните и имуществените данъци, за недопускане на елементи, присъщи на едната категория
данъци, в другата категория данъци.“15
Изменението на чл. 22 от ЗМДТ е прието без обсъждане. Нито в
доклада на водещата комисия на Народното събрание – Комисията по бюджет и финанси (Допълнителен доклад към доклад вх. № 853-02-49 от
30.10.2018 г. относно законопроект за изменение и допълнение на Закона
за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г., приет на първо четене на 18 октомври 2018 г.),
нито при второто гласуване на законопроекта в пленарна зала, предложената промяна и последиците от нейното приемане са обсъдени. Съгласно
чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание по предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия може да изисква становище и от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Въпреки че с предложеното изменение по същество се установява данъчно правило с характеристиката на данъчно утежнение по отношение на местен данък, становища
по предложението не са изискани, в т.ч. и от Сдружението на общините.
Както е постановил в решението си по к.д. 15/2018 г. КС, въпреки заявения стремеж за постигане на равнопоставеност между две категории
данъчни субекти – лицата, които отдават под наем жилищни имоти, разположени в курорти от национално и местно значение, и тези които не отдават там имот под наем, – оспорената разпоредба на чл. 22 от ЗМДТ води

15

Решение № 9 на КС от 20 юни 1996 г. по к.д. № 9/1996.
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до несправедлив резултат, в противоречие с духа и буквата и на чл. 6, ал. 2
от Конституцията. Приложението на разпоредбата би допуснало собствениците на жилищни имоти, които не получават доходи от наем, да дължат
местен данък за имота си в по-висок размер от собствениците, които получават доходи от експлоатацията му. Това прави несъстоятелна тезата на
вносителите, че изменението в закона е насочено към „справедливо облагане“.
Не се намира конституционно основание и на идеята за „равнопоставеност“ на двата вида собственици чрез въвеждането на различни по размер граници за определяне размера на данъка върху недвижимите имоти
върху жилищни имоти с оглед на предназначението им. Поставянето на
размера на данъка в зависимост от употребата на имота води до неравно
третиране на собствениците по отношение на дължимия от тях имуществен
данък върху недвижимия имот16.
С оспорената разпоредба е допуснато неравно третиране и между
собствениците на жилищни имоти, разположени в границите на курорти от
национално или регионално значение и включени в списъка, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които при условията на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ плащат по-висок по размер данък върху недвижимите имоти, и данъчно задължените лица, за които с чл. 184 от ЗКПО
е установено преотстъпване на корпоративния данък като данъчна преференция за печалбата им от производствена дейност на територията на общини с по висока от средната за страната безработица17. При сравнение на
списъците по чл. 22 от ЗМДТ и по чл. 183, ал. 1 от ЗКПО се установява, че в
тях попадат едни и същи общини18.
За преодоляване на празнината в уредбата на данъка върху недвижимите имоти след влизането в сила на решението на КС по к.д. № 15/2018
16

17

18

Вж. в този смисъл и МИТЕВА, А. За понятието „данъчна дискриминация“. – De Jure,
2017, № 2, с. 164–175
Списъкът на общините с безработица над 25% или повече от средната за страната за
всяка данъчна година се утвърждава със заповед на министъра на финансите.
Така напр. община Елена е едновременно в списъка на общините с безработица повисока от средната за страната, и в списъка на климатичните планински курорти от
местно значение. Следователно за установените на нейна територия данъчни субекти, задължени за данък върху недвижимите имоти, е въведено данъчно утежнение, а
за корпоративните образувания, отговарящи на условията по чл. 184 от ЗКПО – данъчно облекчение, без изрични мотиви за това.
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с разпоредбите на § 4в от ПЗР на ЗМДТ19 се определи данъчната ставка на
данъка за жилищните имоти, попадащи в обхвата на разпоредбата на
чл. 22, т. 2 от ЗМДТ20.
Промяната в уредбата на данъка върху недвижимите имоти в течение на данъчната година по този ред от една страна е нарушение на принципите за изграждане на публичните финанси21, а от друга внася хаос в
организацията на общинските бюджети и поставя отново въпроса за самостоятелното упражняване на компетентността по определяне размера на
местните данъци от органите на местното самоуправление.

19
20

21

Обн., ДВ, бр. 38 от 10 май 2019 г., в сила от 20 април 2019 г.
За жилищните имоти по чл. 22, т. 2 от ЗМДТ в редакцията до 20 април 2019 г. се прилага размерът на данъка като за всички останали недвижими имоти, определен в граници от 0.1 до 4.5 на хиляда върху данъчната оценка в съответната наредба по чл. 1,
ал. 2 от ЗМДТ. Данъкът за тези обекти се преизчислява служебно и се съобщава на
данъчно задължените лица. Предплатилите данъка върху недвижимите имоти за цялата 2019 г. ползват отстъпка от 5% върху преизчисления данък. Надвнесеният данък
подлежи на приспадане и възстановяване по реда на ДОПК.
Съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за публичните финанси данъчно-осигурителните
приходи се определят по силата на действащите данъчни закони към датата на влизане в сила на годишния закон за държавния бюджет.
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СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ
МИТНИЧЕСКИЯ ОРГАН ПО ПРИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Доц. д-р Атанас Симеонов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Резюме: Научното изследване обхваща въпросите, свързани с издаване
на решения от митническите органи по прилагане на митническото законодателство на ЕС. Към настоящия момент липсва задълбочена разработка
по тези въпроси. Практиката на административните органи, компетентни да
издават актове по прилагане на митническото законодателство, разкрива
несигурност и все още непознаване на новата нормативна уредба, което
несъмнено води и до противоречия в съдебното разрешаване на възникнали правни спорове. Статията е част от по-мащабно проучване, свързано с
административното обслужване от митническата администрация на държавите членки на ЕС и си поставя за цел да внесе яснота и да анализира
проблемните въпроси.
Ключови думи: заявление; митнически органи; митническо законодателство; актове по прилагане на митническото законодателство.
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TERM FOR ISSUING A DECISION BY THE
CUSTOMS AUTHORITY
ON AN ACCEPTED APPLICATION
(BULGARIAN LANGUAGE)
Assoc. prof. Atanas Simeonov, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract: The research covers issues related to issuing customs decisions on
the application of EU customs legislation. There is currently no in-depth discussion on these issues. The practice of the administrative authorities competent to
issue acts on the application of customs legislation reveals uncertainty and still
ignorance of the new legal framework, which undoubtedly leads to contradictions
in the judicial resolution of legal disputes. This article is part of a larger study on
administrative service delivery by Member States' customs administrations in the
EU and aims to clarify and analyze problematic issues.
Keywords: application; customs authorities; customs legislation; acts on the
application of customs legislation.
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Основната правна регламентация на реда за издаване на решения,
свързани с прилагане на митническото законодателство, се съдържа в
нормативната уредба на Европейския съюз (ЕС), а именно: Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г.
за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС)1, Делегиран регламент
на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза2 (Делегиран регламент 2015/2446) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза3 (Регламент за изпълнение 2015/2447). На национално равнище в Закона за митниците (ЗМ) са уредени въпросите относно
издаването на актове от митническите органи. Следващото изложение ще
обхване само въпросите, които са свързани с издаване на решения от митническите органи по прилагане на митническото законодателство.
След приемане на заявлението, обсъждане и анализ на приложените
към него доказателства митническите органи пристъпват към издаване на
поисканото решение или отхвърляне на искането. В случай че подаденото
заявление съдържа необходимата информация и е подкрепено с доказателства, които в пълна степен обосновават основателността на искането,
решаващият орган пристъпва към постановяване. Решението се издава в
писмена форма, трябва да бъде мотивирано и ясно да очертава правата и
задълженията, които титулярят му е длъжен да упражнява, респ. да изпълнява след получаването му. Издаденото в полза на заявителя решение е от
вида на благоприятстващите индивидуални административни актове, до-

1

Официален вестник на Европейския съюз“, L 269/10.10.2013 г.

2

Официален вестник на Европейския съюз“, L 343/25.12.2015 г.

3

Официален вестник на Европейския съюз“, L 343/25.12.2015 г.
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колкото подаването на заявление предполага издаване на решение от митническите органи, което ползва заявителя. Въпросите, по които е сезиран
да се произнесе митническият орган, изискват волеизявлението му да бъде
извършено при условията на обвързана компетентност. Това е така, защото разпоредбите, съдържащи се в митническото законодателство на ЕС и в
частност тези, които касаят произнасяне след подаване на заявление от
заинтересовано лице, са императивни и изключват възможността произнасянето да се извърши при условията на оперативна самостоятелност. Това
означава, че ако заявителят е изпълнил всички изисквания на закона и подаденото от него заявление не страда от пороци, вън от правомощията на
митническия орган е да откаже издаване на благоприятстващ индивидуален административен акт. Активният субект по митническото правоотношение е длъжен да приведе в изпълнение диспозицията на правната норма,
така както е предписано, след като е завършен фактическият състав, който
води до възникване на императивно посочените права и задължения. Административният орган не признава тези права и задължения, доколкото
волята му в това отношение е правно ирелевантна. Неговото правомощие
се изчерпва с това да проследи осъществил ли се е всеки от юридическите
факти, заложени в хипотезиса на правната норма, и ако отговорът на въпроса е позитивен, да приложи диспозицията на правната норма, като издаде посочения в закона благоприятстващ индивидуален административен
акт, посредством който да бъдат приведени в изпълнение правата, претендирани от титуляря на решението, както и възникналите в тежест на адресата на правната норма задължения, които произтичат от придобитите при
прилагането ѝ права.
Митническият кодекс на Съюза предвижда, че издаването на решение от компетентния митнически орган по прието заявление трябва да стане не по-късно от 120 дни от датата на приемане на заявлението, освен ако
не е предвидено друго с оглед спецификата на действията, които са предприети от него. Това „друго“, което може да бъде предвидено, е насочено
единствено към удължаване на срока за произнасяне по реда, предвиден в
чл. 13 от Делегиран регламент 2015/2446, който ще анализирам последователно в последващото изложение. Считам за важно да отбележа, че срок
от 120 дни е изключително удължен. Вярно е че МКС определя крайния
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срок за произнасяне и това не ограничава митническия орган да издаде
решението по-рано, във всеки момент, в който е готов да го извърши, но
въпреки това считам, че близо четиримесечният период няма да стимулира
митническата администрация адекватно и с необходимата бързина да реши поставените пред нея въпроси. От друга страна, за каква бързина в
гражданския оборот можем да претендираме, след като обуславящото волеизявление на митническия орган може да предизвика забава, която е
трудно преодолима в съвременната динамика на търговските отношения?
Ето защо ми се струва, че максималният срок за произнасяне би трябвало
да бъде намален двойно, а да се наблегне на механизмите, които биха
могли да доведат до удължаването му ако се окаже че е необходим попродължителен период за издаване на решение.
Член 13 от Делегиран регламент 2015/2446 съдържа предложенията,
при които може да се стигне до удължаване на максимално определения от
МКС срок. Първото предложение дава възможност, след изрично уведомяване на заявителя че срокът ще бъде удължен, да се поиска от него допълнително предоставяне на доказателства или информация, ако се установи
че приложените към заявлението не са достатъчни за издаване на исканото решение. Срокът за предоставяне на допълнителната информация не
може да надвишава 30 дни, с което максимално време може да бъде удължен и срокът от 120 дни, определен от МКС като максимален за издаване
на решението. Веднага възниква въпросът възможно ли е едва в края на
тези 4 месеца митническите органи да установят липсата на достатъчно
информация. Очевидно, за европейския законодател това е напълно приложима хипотеза, която би довела до удължаване на максималния срок за
произнасяне на 150 дни. Подобно решение е ирационално. Администрацията, каквато и да е тя, трябва да бъде стимулирана в кратки срокове да
пристъпи към издаване на искания от нея краен акт. Противното създава
предпоставки драстично да се затруднят желаещите да получат подобни
решения.
Втората хипотеза на удължаване на срока за издаване на решение
предвижда това да бъде извършено с предоставения срок за изразяване на
становище от заявител, по отношение на когото предстои издаване на неблагоприятно решение. Този срок на удължаване също е 30-дневен и започСтраница 453 от 574
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ва да тече от момента, в който заявителят е уведомен за тази възможност.
Не съществува пречка различните срокове за удължаване да бъдат приложени последователно, защото липсва такова ограничение. Това означава,
че срокът за произнасяне може да бъде удължен до 150 дни, за да бъде
предоставена допълнителна информация, и след това да бъде удължен до
180 дни за предоставяне на становище. И това дори не е максималният
срок, в рамките на който митническият орган може да постанови своето
решение.
Третата хипотеза предвижда удължаване на срока за произнасяне
със срока, с който е удължен периодът за консултации с друг митнически
орган на държава членка, която е заинтересована от издаване на решението. Провеждането на консултация е специфично административно производство, предвидено в чл. 14 от Регламент за изпълнение 2015/2447. Поставянето на неговото начало е правомощие на митническия орган, който е
приел заявлението на пасивния субект по митническото правоотношение, и
който е компетентен да се произнесе с решение. Сезираният митнически
орган не е длъжен да проведе такава консултация – МКС предвижда, че
това се върши само ако административният орган има „нужда“, без да
уточнява в какво може да се изразява тази нужда, стига тя да е свързана с
условията и критериите за издаване на благоприятното решение. По правило провеждането на консултацията трябва да започне и да приключи в
рамките на общоустановения срок от 120 дни. Митническият орган, компетентен за вземане на решение, определя срок за провеждане на консултацията. Началото му се поставя от датата, на която е съобщил условията и
критериите, които трябва да бъдат проверени от другия митнически орган
на държава членка, участващ в производството. Европейският законодател
„предвидливо“ е счел, че срокът за консултация може да се окаже недостатъчен и да се наложи неговото удължаване. При това удължаването му е
оставено изцяло на преценката на органа, който е компетентен да постанови решението, без да е определен максимален срок, който да оформи рамките за приключване на консултацията.
В чл. 14, параграф 2 от Регламент за изпълнение 2015/2447 са предвидени две основания, които не дават яснота по въпроса колко би могло да
продължи удължаването.
Страница 454 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

Първото основание, съдържащо се в чл. 14, параграф 2, б. „а“ от
Регламент за изпълнение 2015/2447 предвижда, че срокът се удължава с
времето, поискано от митническия орган, участващ в консултацията, когато
естеството на проверките, които трябва да бъдат извършени, изисква това.
Няма посочен период, нито пък е указано какви могат да бъдат тези проверки, чието естество е толкова значимо, че може да доведе до безгранично удължаване на срока. Очевидно подобно решение, формулирано като
основание за удължаване на срока, е неправилно. На митническите органи
е предоставена широка оперативна самостоятелност, която в много случаи
би могла да накърни интересите на адресатите на правните норми. Митническото право има за свой предмет правоотношения, които са свързани с
възникване на задължение за заплащане на мито, което е публичноправно
по своя характер. Ето защо оперативната самостоятелност, като възможна
форма на администриране на този тип приходи, не е препоръчителна. Срокът, в рамките на който административният орган е длъжен да постанови
своя акт, е установен не само за да определи периода от време за произнасяне, а и за да го стимулира да извърши това своевременно, като осигури правото на адресата да получи дължимото административно обслужване. Посочената разпоредба не дава основание да направим извод, че митническата администрация е създадена за да улеснява дейността на лицата, имащи нужда от нейната компетентна намеса. Този недостатък трябва
да бъде отстранен, като се създаде ясно правило, което да ограничи „безграничната“ оперативна самостоятелност, предоставена на митническата
администрация при решаване на горепосочения тип въпроси.
Второто основание, определено в чл. 14, параграф 2, б. „б“ от Регламент за изпълнение 2015/2447, буди идентично недоразумение. Митническият кодекс на Съюза предвижда, че когато заявителят извършва промени, за да осигури изпълнението на условията и критериите, наложили
провеждането на консултация, съобщава за тези промени на митническия
орган, компетентен за вземане на решение, който съответно информира
органа, участващ в консултацията. Няма ограничение на периода от време,
в който могат да бъдат извършвани тези промени. Осъществяването им е
действие, различно от предоставянето на информация и доказателства,
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поискани от митническите органи, за които в закона е определен срок не
по-дълъг от 30 дни, считано от датата на получаване на искането. И двете
основания за удължаване на срока са предпоставки за създаване на несигурност – издаването на исканото решение може да се отложи неизвестно
колко напред във времето. При втората хипотеза все пак може да се предположи че, доколкото издаването на решението ползва заявителя, той има
интерес максимално бързо да изпълни условията и да извърши необходимите промени, защото в противен случай издаването на решението ще бъде отложено за неизвестен период от време. Недостатък обаче е предвидената възможност за удължаване на срока при втората хипотеза да се
прилага и в случаите за преразглеждане и мониторинг на издадено вече
благоприятно решение на митническия орган (арг. от чл. 14, параграф 3 от
Регламент за изпълнение 2015/2447). Процедурите за преразглеждане на
решението и мониторинг ще разгледам по-долу. Тук с оглед на изложеното
по-горе само ще отбележа, че основанието за удължаване на срока, съдържащо се в чл. 14, параграф 2, б. „б“ от Регламент за изпълнение
2015/2447, би могло да осуети процедурата по преразглеждане и мониторинг на решението, защото предоставя възможност на титуляря на такова
решение да действа или да бездейства по такъв начин, че да си осигури
продължителна процедура, която би го ползвала във връзка с изпълнение
на издаденото вече благоприятстващо решение.
В чл. 14, параграф 3 от Регламент за изпълнение 2015/2447 е въведена оборимата презумпция, че когато участващият в консултацията митнически орган не отговори в определения му срок, се счита че условията и
критериите, във връзка с които е провеждана консултацията, са изпълнени.
Презумпцията е оборима, защото митническата администрация, дори след
издаване на благоприятното решение, разполага с правомощие за преразглеждане и мониторинг, които предполагат възможността, ако бъде установено неизпълнение на условията и критериите, да се пристъпи към отмяна,
изменение или обезсилване на издаденото решение.
Удължаването на срока за издаване на индивидуалния административен акт по заявление на заинтересованото лице, на последно място, може да бъде извършено и в случаите на разследване при наличие на сериСтраница 456 от 574
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озни основания за нарушаване на митническото законодателство. В чл. 1 и
сл. от Делегиран регламент 2015/2446 няма легално определение на употребения термин „сериозни основания“, което не ни дава възможност да
приемем кога административният орган ще счита че са налице сериозни
основания за нарушаване на митническото законодателство. Очевидно,
този въпрос също трябва да бъда решен от митническата администрация
при условията на оперативна самостоятелност. Подобен подход не позволява да се изведат ясни критерии, които да ограничат възможността от недобросъвестно отношение на административния орган. Всяко законодателно решение изисква страните по едно правоотношение, независимо от позицията, която заемат, да се намират в състояние на баланс, който да гарантира добросъвестно изпълнение на задълженията и също така добросъвестно упражняване на правата. Законодателните решения, за които
стана въпрос по-горе, включително и последното, дават основание да се
счита, че балансът е нарушен и съществуващата нормативна уредба нито
го създава, нито го гарантира. В тази посока трябва да бъдат предприети
усилия към отстраняване на недостатъците.
Удължаването на срока по последното посочено основание в чл. 13,
параграф 4 от Делегиран регламент 2015/2446 не може да надвишава девет месеца. Възниква въпросът защо е определен максимален срок за спиране на производството при тази хипотеза. Това означава че то трябва да
продължи, при положение че разследването на митническите органи може
и да не е приключило след като срокът от девет месеца е изтекъл. Определянето на максимален срок може да се приеме като стимул за бързи и своевременни действия от страна на митническата администрация, за постигане на резултат, който ще има значение за приключване на производството по издаване на решение. От друга страна, срокът може да се окаже недостатъчен и производството по издаване на решение да приключи преди
разследването. Очевидно има противоречие в предложеното от европейския законодател. Отстраняването му, по мое мнение, трябва да е еднопосочно, което означава спиране на производството по издаване на решение
до приключване на разследването, ако това е възприетият подход, или отпадане на това основание за спиране на производството по издаване на
решение от митническия орган. Второто предложение също има необходиСтраница 457 от 574
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мата подкрепа в МКС, защото митническите органи при прилагане на чл. 27
МКС могат да обезсилят издадено благоприятно решение. Това означава
че, ако разследването приключи неблагоприятно за адресата на решението, митническият орган може служебно да го обезсили, като обезсилването
може да породи действие от датата, на която благоприятстващото решение
е било получено. При този подход очевидно ще бъдат избегнати настъпилите неблагоприятни правни последици, ако има такива. Всяка от предложените две възможности ще бъде по-ефективна от съществуващото към
настоящия момент изискване за спиране на срока на това основание, защото и двете гарантират последователност в развитието на производството по издаване на индивидуален административен акт от митническия орган, при това без да се поставя в несигурност адресатът на акта.
Недостатък в разглежданото основание за спиране на производството по издаване на решение е предоставената на митническите органи възможност, действайки при условията на оперативна самостоятелност, да не
уведомят заявителя или адресата на решението, че производството е
спряно поради наличие на разследванe. В продължение на девет месеца
адресатът на индивидуалния административен акт ще бъде поставен в неизвестност за това каква е причината да не получава исканото решение.
Тези девет месеца са повече от 270 дни, което означава че основателно
заинтересованото лице може да оспори мълчаливия отказ на митническите
органи, защото не е информирано за причината за непроизнасяне. Противоречията, които могат да бъдат обсъдени, са многобройни. В посочената
разпоредба се предвижда спиране на производството поради това че се
провеждат „разследвания“ от митническите органи, без изобщо да се уточнява колко и какви могат да бъдат те. Трябва ли да бъдат свързани с издаване на конкретното решение, или е достатъчно да има такива разследвания по отношение на други субекти, които нямат нищо общо със заявителя? Още по-притеснително е, че разследванията може да са и неоснователни, защото посочената разпоредба изисква да има „съмнение за нарушение на митническото законодателство“. Липсата на конкретност, възможността да се прикрие съществуването на такова производство от заявителя и предоставената на митническите органи широка дискреционна
власт са предпоставки за корупция и произвол. Още повече, че европейсСтраница 458 от 574
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кият законодател по никакъв начин не е отчел един от основните принципи
за публичност и прозрачност в административното производство, който е
застъпен и в чл. 12 АПК, действащ в Република България. По мое мнение
това е злоупотреба с преотстъпения по силата на членството на Република
България суверенитет. Не е възможно да се налагат условия за „прикритост“ в административното производство, когато в основен процесуален
кодекс на държава членка е уреден принцип на публичност и прозрачност.
Това означава че българските митнически органи, за разлика от всички
други административни органи, действащи на територията на Република
България, които са длъжни да прилагат АПК, имат правомощие, действайки
при условията на оперативна самостоятелност, да не прилагат принципа на
публичност и прозрачност, застъпен в чл. 12 АПК. Практиката на ВАС4 показва нетърпимост към неспазването на принципа на прозрачност и публичност и недвусмислено приема, че това е основен принцип на административното производство, чието нарушаване е недопустимо и всякога е основание за отмяна на индивидуалния административен акт, издаден при
неговото нарушаване. В същото време европейският законодател ни предлага основание за спиране на административното производство, което е в
пълно противоречие с този принцип. Проявата на търпимост към подобен
подход е съпричастност, която, струва ми се, българската правна система
не би трябвало да позволи. Считам, че е належащо да се инициира изменение на разпоредбата на чл. 13, параграф 4 от Делегиран регламент
2015/2446 като противоречаща на основен принцип на правото.
В чл. 6 ДОПК е уреден принципът на добросъвестност и право на
защита, като на всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по реда на ДОПК, са осигурени равни процесуални възможности
да участват в тях за защита на своите права и законни интереси, а органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да осигурят на участниците в производствата възможност да упражнят процесуалните си права и правото си на защита. Съгласно чл. 14 ЗМ митническите органи на Република България са администратор на приходите от мита, акцизи, данък
4

Решение № 13810 от 15.11.2017 г. по адм.д. № 13558/2016 г. ВАС; Решение № 10418
от 10.07.2013 г. по адм. д. № 4187/2013 г. ВАС; Решение № 11470 от 19.09.2012 г. по
адм.д. № 2336/2012 г. ВАС и др.
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добавена стойност и други публични или частни държавни вземания, които
са възложени за събиране от Агенция „Митници“ със закон или друг нормативен акт. Този вид публични държавни вземания се събират по реда на
ДОПК, доколкото по силата на чл. 162, ал. 2, т. 1 ДОПК са индивидуализирани като такива. Това означава, че установеният по реда на чл. 6 ДОПК
принцип на добросъвестност и право на защита трябва да намери приложение и при издаване на решения по заявление на заинтересовано лице,
които могат да имат значение за събирането на публичните държавни вземания от мита. Така например при подаване на заявление за издаване на
решение за използване на режим временен внос, активно или пасивно усъвършенстване, могат да възникнат хипотези, при които ще се породи задължение за заплащане на мита. Поради тази причина заявителят не може
да бъде зависим от преценката на административния орган дали да го информира за спиране на производството на основание чл. 13, параграф 4 от
Делегиран регламент 2015/2446. Той има право да знае, за да може своевременно да организира своята защита. Не така обаче повелява разпоредбата на чл. 13, параграф 4 от Делегиран регламент 2015/2446, доколкото тя
предоставя възможност на митническите органи да не уведомят заинтересованото лице, дори когато става въпрос за издаване на решение, което
може да окаже влияние при определяне на този вид публично държавно
вземане.
Практиката на ВАС5 е еднопосочна и по този въпрос, като не допуска
извършване на действия билò от административния орган, билò от органа,
който упражнява контрол за законосъобразност, които нарушават правото
на защита на пасивния субект по финансовото правоотношение, каквито
безспорно са и митническите правоотношения. Действайки при условията
на оперативна самостоятелност, всяко решение на митническите органи да
не уведомят заявителя, че спират производството по издаване на решение,
защото провеждат разследвания, тъй като имат съмнение за нарушение на
митническото законодателство, според мен ще е нарушение на правото на
защита, а това е недопустимо.
5

Вж. Решение № 15321 от 20.11.2013 г. по адм.д. № 3488/2013 г. ВАС; Решение
№ 1773 от 18.02.2015 г. по адм.д. № 7256/2014 г. ВАС; Решение № 423 от
15.01.2015 г. по адм.д. № 7258/2014 г. ВАС и др.
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Разгледаните дотук основания предвиждат удължаване на срока на
производството по издаване на решение по инициатива на митническия
орган, когато са налице коментираните по-горе основания. Член 22, параграф 3, алинея 3 МКС урежда възможност за удължаване на срока по искане на заявителя, когато същият е констатирал нередовности в подаденото
заявление, които могат да окажат негативно влияние върху издаването на
благоприятно решение. Удължаването на срока на това основание изисква
кумулативното наличие на няколко предпоставки.
На първо място, в рамките на срока за произнасяне от митническия
орган трябва да е отправено искане от заявителя за отстраняване на констатирани от него нередовности в подаденото заявление. Установените нередовности трябва да са от характера на тези, които биха препятствали
издаване на благоприятно решение и те трябва да бъдат съобщени в цялост на митническия орган.
На второ място, заявителят трябва да посочи и срокът, който му е
необходим, за да отстрани недостатъците. По така направеното искане
митническият орган, действайки при условията на оперативна самостоятелност, се произнася с решение, с което извършва удължаването или го
отказва. Това решение е по движение на административното производство
и не подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност. Проверка
за това дали е постановено при спазване на изискванията за законосъобразност ще се извърши при оспорване на неблагоприятно решение, ако
такова бъде издадено.
Въпросът, който възниква, е дали е възможно да бъдат представяни
допълнителни или нови доказателства, както и да бъде изменено посоченото в заявлението, в рамките на определения от митническите органи
срок, с който се предоставя възможност на заявителя да отстрани констатирани от него нередовности. В изследваната разпоредба не се съдържа
еднозначен отговор. Правото на адресата на акта да иска удължаване на
срока може да бъде упражнено, ако същият установи наличие на нередовности. Какви могат да бъдат тези нередовности европейският законодател
не указва, което е недостатък на уредбата. Това е така, защото всяко неизпълнение на зададените от нормативната уредба изисквания за издаване
на решение от митническия орган може да бъде определено като нередовСтраница 461 от 574
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ност, след като може да доведе до издаване на неблагоприятно решение.
Причината за тази обща и неясна формулировка на разпоредбата на
чл. 22, параграф 3, алинея 3 МКС отново може да бъде открита в несигурността, която европейският законодател изпитва, когато за пръв път създава уредба по издаване на индивидуален административен акт, която трябва да бъде спазвана от митническите органи на вяска от държавите членки.
Определяйки като предпоставка за отправяне на искане за удължаване на
срока всяка „нередовност“, на митническите администрации на държавите
членки се дава възможност да се „адаптират“ към уредбата. И резултатът
от тази несигурност се преодолява, като отново им е предоставена възможност, действайки при условията на оперативна самостоятелност, да
преценят дали заявената от адресата на бъдещия индивидуален административен акт нередовност е основателна и може да бъде припозната като
причина за удължаване на срока. Този подход е неправилен. Предпоставките трябва да бъдат ясно и изчерпателно формулирани. В противен случай практиката може да създаде противоречиви ситуации, при които за едно и също обстоятелство, изтъкнато като нередовност пред митническите
администарции на различни държави членки, едновременно е постигнато
удължаване на срока или обратно – бил е постановен отказ за удължаване.
Това, което трябва да бъде изтъкнато, е че откритата нередовност не
може да бъде такъв недостатък, който предполага недопустимост на заявлението, доколкото за наличието на допустимост административният орган
трябва да следи служебно и когато установи такава трябва да спре производството и да предостави срок за отстраняването ѝ. Ако в искането си за
удължаване на срока заявителят е посочил основание, което предполага
недопустимост на заявлението, митническият орган трябва служебно да
спре производството, като предостави възможност за отстраняване на порока, а не да удължава срока.
Удължаването на срока при наличие на заявена нередовност е необходимо за постигането на конкретна цел – гарантиране изпълнението на
условията и критериите за издаване на решението. Такава гаранция трудно
може да бъде поета от поискалия спирането на срока, защото преценката
му в тази посока е правно ирелевантна. Той може да изяви предположение,
което митническият орган да обсъди и, ако приеме за релевантно, да го
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посочи като основание за удължаване на срока. Още повече че отстраняването на откритите от заинтересованото лице нередовности по никакъв
начин не предполага непременно издаване на благоприятно решение.
Разпоредбата на чл. 22, параграф 3, алинея 3 МКС възлага на заявителя, освен индивидуализацията на нередовността, и посочването на
срока, който ще му е необходим за отстраняването ѝ. Вярно е, че посочването на такъв срок в искането за удължаване по никакъв начин не обвързва
митническия орган и той може, действайки при условията на оперативна
самостоятелност, да определи както по-кратък, така и по-дълъг период от
време. Това не е най-сериозният проблем. Съществен недостатък обаче е,
че в МКС и актовете по прилагането му изобщо не е определен максимален
срок, в рамките на който да бъдат изчерпани всички възможни действия по
отстраняване на нередовност, а такъв трябва да има, защото в противен
случай се създава правна несигурност. Не е определено дори колко пъти
заявителят може да иска удължаване на срока на основание чл. 22, параграф 3, алинея 3 МКС. Няма яснота и по въпроса в какъв срок митническият
орган трябва да се произнесе по искането за удължаване, нито кога и по
какъв начин трябва да уведоми заинтересованото лице, ако го е допуснал.
Съществуват множество празноти и неясноти, на които отговор в
МКС не може да бъде открит. Това налага да се предприемат действия по
своевременното му изменение за отстраняване на тези недостатъци. Въпросът може лесно да бъде решен, ако в действащата уредба на МКС се
предвиди субсидиарно приложение по неуредените въпроси във връзка с
издаване на решения от митническите органи в националното законодателство на държавите членки. Очевидно, това не е приоритет на настоящата уредба, защото в нея е предвидена възможност за прилагане на националното законодателство само когато се предприемат действия по обжалване на издадените от митническите органи индивидуални административни актове. В чл. 44, параграф 4 МКС се съдържа разпоредба, която задължава държавите членки да „осигурят процедура по обжалване“ на решенията на митническите органи, което per argumentum a contrario означава, че
по всички други въпроси, касаещи издаването на тези актове, приложима е
процедурата в МКС, а в нея липсва препратка за прилагане на националноСтраница 463 от 574
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то законодателство на държавите членки по неуредените въпроси. Найвероятно идеята е свързана с изграждане на единна процедура по издаване на актове от митническите органи в ЕС, която постепенно да обхване и
производството по контрол за законосъобразността им. Както всяка новост
в европейската нормативна уредба, така и тази ще се извърши постепенно,
като първият и най-естествен ход е да се уеднакви производството по издаване на тези актове. Всъщност идеята е позитивна, доколкото в рамките
на ЕС е наложително не само създаване на общо административно производство, но и изграждане на обща митническа администрация. Преди да се
пристъпи към реализиране на това намерение е необходим задълбочен и
старателен анализ на действащата в държавите членки нормативна уредба, за да се създаде прецизна и непротиворечива нормативна база, която
да съдържа решения, а не да поражда въпроси, както в разглеждания случай.
Производството по удължаване на срока по искане на заявителя,
респ. заинтересованото лице, адресат на акта, предхожда по време правото да се изрази писмено становище по реда на чл. 22, параграф 6 МКС.
Въпросът, който възниква, е възможно ли е преди издаване на решението,
но след като лицето е било уведомено за мотивите на митническия орган
по предстоящо неблагоприятно решение, заинтересованото лице да поиска
удължаване на срока на основание чл. 22, параграф 3, алинея 3 МКС. Считам че отговорът на този въпрос трябва да е отрицателен. Срокът за предоставяне на становище по реда на чл. 22, параграф 6 МКС е преклузивен.
След изтичането му адресатът на акта губи правото да представи писмено
становище. Преклузивният срок не може да бъде спиран и прекъсван. В
случай че е изтекъл, лицето, което е било препятствано да го спази по уважителни причини, може да иска възстановяването му, но не и неговото
спиране. Освен това в разпоредбата на чл. 22, параграф 6 МКС изрично е
указано, че след изтичането на определения срок за представяне на становище митническият орган уведомява в подходяща форма адресата на акта
за решението. Всичко това налага извода, че в рамките на срока за представяне на становище не може да се иска продължаване на срока за издаване на решение. Противното означава, че заинтересованото лице може да
предприеме действия по шиканиране на производството по издаване на
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решение от митническите органи, особено когато е получило проекта на
мотивите за неблагоприятно решение. Изводът, който се налага, е че продължаване на срока за издаване на решение от митническите органи по
реда на чл. 22, параграф 3, алинея 3 може да бъде поискано най-късно до
получаване на мотивите за предстоящо неблагоприятно решение от митническите органи. При издаване на благоприятстващо заинтересованото
лице решение този въпрос изобщо не подлежи на обсъждане, доколкото
мотивите на благоприятстващото решение не подлежат на предварително
връчване и не се развива производство по представяне на писмено становище. Всичко това предполага липса на нередовности и изпълнение на
всички условия и критерии, необходими за издаване на благоприятно решение.
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РЕЖИМЪТ НА СЪПРУЖЕСКАТА
СОБСТВЕНОСТ. ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ
(НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Доц. д-р Цветалина Петкова
Нов български университет, България
Резюме: Статията проследява развитието на имуществените отношения
между съпрузите според българското законодателство, Анализират се
нормите на българското обичайно право, Еклогата, Екзархийския устав,
първите светски закони в областта на семейното имуществено право, както
и разпоредбите на Семейния кодекс от 1968 г. (отм.), Семейния кодекс от
1985 г. (отм.) и сега действащия Семеен кодекс.
Ключови думи: имуществени отношения между съпрузи; българско обичайно право; съпружеска имуществена общност; Семеен кодекс.
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MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES.
HISTORICAL ANALYSIS
(ENGLISH LANGUAGE)

Assoc. prof. Tsvetalina Petkova, PhD
New Bulgarian University, Sofia
Abstract: The article traces the development of matrimonial property regimes
according to the Bulgarian legislation, the norms of the Bulgarian customary family law, the Ecloga, the Exarchal Statute, the first secular laws in the field of family property law, as well as the provisions of the Family Code of 1968 (repealed),
The Family Code of 1985 (repealed) and the Family Code currently in effect.
Keywords: property relations between spouses; Bulgarian customary family
law; community of property; Family Code.
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The Bulgarian customary family law was a primary regulator of spousal
relations in pagan Bulgaria1 up until the adoption of Christianity as well as in the
period from the fall under Ottoman rule in 1396 until the Liberation in 1878. Customary law is a set of legal rules which occur, live and are implemented in the life
of the people independently from the legislative power.2 It existed and applied
long before the emergence of written law and is essentially the oldest source of
law. Spousal relations develop within the so-called “extended family” – the fellowship. It comprises several families, each formed by a husband, a wife and
their children. Both in the extended and in the nuclear family, the wife holds a
subordinate position. While the family is part of the fellowship it does not own
any separate property. Everything the wife brings in from her previous fellowship
as a way of wedding gifts becomes common property. The family is not entitled
to separating their own utensils, tools, and other household belongings. The fellowship appears as the more powerful legal unit which “absorbs” all rights the
families have and which constitute it.3 According to D. Marinov everything the
wife brings in from her fellowship belongs personally to her, while what she receives from her husband’s fellowship is “conditionally hers – hers, her husband’s
and their children’s and constitutes family property”.4 This conclusion may be
accepted on two conditions. First, the wife may have property of her own which
she has received from her husband’s relatives. Such is the case when she receives money from them as a gesture for the gifts she offered them on the wedding day. Second, goods which the wife has received from her husband’s relatives (a female domestic animal, household belongings) may be referred to as
common, but only conditionally – in as much as the right to use is common. As
far as ownership is concerned, it remains unchanged and the “gifted” goods stay
within the fellowship. On dissolving the marriage, the wife is not entitled to taking
them. The rules of customary law are recognised by modern judicial practice as

1

2
3
4

See more in: ПЕТРОВА, Г. Семейното право в средновековна България. – Юридически
свят, 2002, № 1, с. 52.
See, БОБЧЕВ, С. История на старобългарското право. София, 1998, с. 58.
See, МАРИНОВ, Д. Българско обичайно право. София, 1995, с. 83–84.
МАРИНОВ, Д. Op. cit., p. 83.
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well. For instance, in decision 1555/23.05.1977 in civil proceedings 414/1977,
civil division II5 the court held that the dowry is the bride’s individual ownership
before the marriage.
The Christianization of Bulgaria imposes the introduction of new legal
norms. It is at that time when the translation of liturgical books starts and the
Byzantine written law is adopted. Pursuant to the Ecloga 6 spousal ownership is
divisible. It recognises the wife’s right to acquire and possess personal property7
different from the dowry. This rule is not explicitly stipulated but may be assumed
from the rules of the Ecloga, which impose on the wife, after the death of her
husband, an obligation to prepare a detailed property inventory, the dowry and
the non-dowry estates, including. In view of the wife’s lack of participation in public life and the impossibility for her to receive remuneration, one must assume
that these personal estates have been gained by virtue of a donation (including
such bought with donated funds) or inherited. The Ecloga requires that the wife
should prove she “brought these estates in”.
Following the fall under Ottoman rule in 1396, Bulgaria is one of the conquered Christian countries within the borders of the Ottoman Empire. On its territory it is the Muslim law that is effective which is totally different from the current
framework of marital relationships in Bulgaria under the Ecloga. Muslim law is
religious law based on the Quran and constitutes a system of rights and obligations for the Muslim.8 Obviously, its rules contradict the rules of the Christian religion and are incompatible with it. This leads to the necessity of including the
customary law of the conquered peoples in the form of legal rules. Thus, the
rules of Bulgarian customary law regulate family, inheritance, contract and other
relations.9
After the Bulgarian Liberation from Ottoman rule a new public order sets
in Bulgaria.
5
6

7

8

9

В: Социалистическо право (Соц. право [Socialist Law Journal]), 1978, № 4, с. 72.
A law code, issued in Byzantine in 726 AD in the name of Leo III and that of his son
Constantine. The issuance of the Ecloga became necessary in order to strengthen the
power in the empire by the use of administrative, financial and legal reforms.
t/n: “personal property” here is used as property belonging to the individual person, it may or
may not be movable.
See, АНДРЕЕВ, М. и МИЛКОВА, Ф. История на българската феодална държава и
право. София, 1993, с. 310; КОСТОВ, И. Световни религии. София, 2000, с. 284–289.
See, АНДРЕЕВ, М. и МИЛКОВА, Ф. Op. cit., p. 311.
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The effective Ottoman civil legislation is not able to regulate the existing
public relations. By contrast, customary law is also unable to meet the new requirements by being “dressed” in legal rules as it regulates relations with respect
to natural or semi-natural agriculture characteristic of an already outdated era.
Civil relations are in need of a new framework. This demand is met by the adoption of Western European law.10 Property regimes between spouses after the
Liberation are settled fragmentarily and as a result of specific family legal relations stemming from various in terms of spirit and character normative instruments. What contributes to this situation is also the dualistic framework of the
fundamental family law institutes.
In 1895 a new Exarchal Statute (ES) was adopted which supersedes the
old one but does not contain any rules about marriage.
They are added to it by means of a law from 21 March 1897 and are effective until 1945.11 The new ES comprises rules about the matrimonial property
regimes after the dissolution of the marriage. Property consequences for the
spouses depend on the fault for the divorce to be determined by the Diocesan
Religious Council. If the fault for the divorce is on the part of the wife, she loses
the dowry, the premarital gifts and the gifts she received after the conclusion of
marriage. If the fault for the dissolution of the marriage falls on the husband, the
wife receives the dowry she gave as well as all the goods she received before or
after the conclusion of marriage and is entitled to claim alimony for life or until
the conclusion of a subsequent marriage.12 The wife may exercise these rights in
court by virtue of the Law on Civil Procedure of 8 February 1892.
By a Decree of 19 May 1897 the Commercial Code (CC) is adopted. It is
part of the implemented Western European law. It is essentially a translation of
the Hungarian Commercial Code of 1875, the Romanian Commercial Law of
1887 and the Hungarian Law on the Bills of Exchange.13
10

11

12
13

See, АНДРЕЕВ, М. История на българската буржоазна държава и право. София, 1993,
с. 115–116.
See, НЕНОВА, Л. Семейно право на Република България. София, 1993, с. 54; See,
ТОКУШЕВ, Д. История на новобългарската държава и право (1878–1944 г.). София,
2001, с. 191.
See, ТОКУШЕВ, Д. Op. cit., p. 194.
See, ТОКУШЕВ, Д. Op. cit., p. 202; See, АНДРЕЕВ, М. Op. cit., p. 133.
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It is repealed on 28 September 1951. Judging by the provisions in the CC
(repealed) on the property forming part of the insolvency estate a conclusion
may be drawn about the kind of property spouses acquire during their marriage.
The wife’s personal property comprises the real estates given to her as dowry or
which she acquires before the marriage; the real estates she acquires during the
marriage to her name paid with money received from the expropriation of estates – her personal property before the marriage; real estates she purchases
with money acquired by the expropriation of other personal property only if in the
title deed the source of the money is expressly stated and it can be established
by an inventory or by another deed with a verified date; and real estates she acquires during marriage by means of testate or intestate succession or a donation.
All of the mentioned real estates – wife’s personal property – are not part
of the insolvency estates of the husband as trader and are to be returned. Wife’s
personal property shall be deemed all movable goods she received as dowry
before the marriage or she acquired before the marriage, in addition to those she
acquired during marriage through her own personal funds. In carrying-out business the wife has the right to mortgage and expropriate her personal property
except for her dowry estates (Article 10, paragraph 3 of the repealed CC). The
real estates acquired during marriage belong to the husband by virtue of the legal irrebuttable presumption of Article 741 of the CC (repealed). It is assumed
that the acquired estates belong to the husband and are acquired through his
own personal funds. It is irrelevant if the estates are in the husband’s or wife’s
possession. Spousal agreements to the effect of anything different from that
shall be deemed void. Even in cases when it has been established that the wife
had acted upon a husband’s debt or that she has a claim against him, the presumption enters into force and it is, thus, presumed that the debts have been
paid with the husband’s money and any claims have been resolved. However, of
course, even in such cases, it can be rebutted by the wife. The presumption applies only to the estates that the wife is unable to prove she acquired through her
own personal funds. The legislator has envisaged a fairly easy way of proving
the origin of the funds – without the need for a court’s decision even. The presumption will not be enforceable, for example, if the title deed states that the esСтраница 472 от 574
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tate is purchased by the wife through her own personal funds. In addition, all
personal property belonging to the wife is to be listed in detail which covers seven categories assumed ex lege as her personal property and cannot be used to
satisfy the husband’s creditors. Thus, the presumption is not so much concerned
with the wife’s property rights as with the creditors’ interests.14
Despite the lack of an explicit framework of matrimonial property regimes
in the period between the Liberation and 9 September 1944, analysis of the existing legal rules establishes that there is separation of property as to matrimonial acquisitions during marriage.
On 12 May 1945 the Ordinance Law on Marriage (OLM) 15 is promulgated.
The principle of separation of property between spouses is expressly upheld.
Under Article 16 of OMA, after the conclusion of marriage each spouse is to retain their own property, its management and use. As a remedy for the separate
acquisition, the OMA (repealed) envisages the legal possibility for each spouse
to acquire part of what the other has acquired during marriage. This is a manifestation of the principle of fairness. The aim is to prevent the enrichment of one
spouse at the expense of the other. The nature of the spousal relations in general requires that the property is used by both spouses for the purposes of family
welfare. Unfairness occurs only after the dissolution of marriage and the matrimonial property regime. Therefore, the law provides that the right to a share of
the personal property shall originate after the dissolution of the marriage as a
result of divorce or after establishing the merits for the divorce application by the
inheritors of the spouse who filed it (Article 43, paragraph 1 of the OMA (repealed). The application may be filed not later than one year following the day on
which the decision for divorce enters into force (a contrario from Article 44 of the
OMA (repealed).
The Law on Persons and the Family (LPF) enters into force on 10 September 1949 and supersedes the OMA. The principle of separation and the right
to a share of the personal property is continued in Article 33 of the LPF 16, which
literally reproduces the wording of Article 16 of the OMA (repealed). The condi14
15

16

See, НЕНОВА, Л. Op. cit., p. 51.
Repealed Issue 182 of 9 August 1949 – Държавен вестник (ДВ) [State Gazette,
abbreviated DV/SG] effective as of 10 September 1949.
Article 33 of the LPF is repealed by SG, Issue 23 of 1968.
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tions for receiving a share of the property acquired during marriage by the other
spouse, i.e. an effective decision for divorce or established merits of the divorce
application by the inheritors of the spouse who filed for divorce.
Once again the law provides a one-year deadline for submitting the claim,
starting as of the date of entry into force of the divorce decision (a contrario from
Article 53 of the LPF). Not long after the adoption of the LPF, article 53 is repealed which results in the cancellation of the one-year limitation period for filing
the claim. After the change, the right under Article 52 of the LPF 17 lapses on the
expiry of the normal limitation period18. The law allows for the filing of the claim
for a share of the personal property of the other spouse as part of the application
for divorce.
The share of the husband in the acquisitions during marriage is determined in a just and equitable way and constitutes part of the acquired property.
A necessary condition for the award of a share of the personal property is that
the spouse – non-holder of a title, should have contributed to the acquisitions by
means of his labour, own funds, housework or help in any other way (Article 52,
paragraph 2 of the LPF).
Help may comprise the performance of light housework, providing moral
support and the creating of an atmosphere conducive to the carrying out of a
profitable private business by the defendant spouse.19 It suffices to prove that
the plaintiff has contributed in a certain way to the general increase in the property status of the defendant and the property at issue constitutes an element of
the so-created property status of the defendant without a requirement for ascertaining the specific contribution in acquiring each specific piece of property of the
defendant.20 The claim may be filed concerning property acquired after the di-

17
18

19

20

Article 52 of the LPF is repealed by SG, Issue 23 of 1968.
Р. № 2366/22.12.1961 г. по гр.д. № 2128/1961 г., II гр.о. на ВС. – Соц. право, 1962, № 5,
с. 73. [Decision no. 2366/22.12.1961 in civil proceedings no. 2128/1961, civil division II,
Supreme court. – In: Socialist Law Journal, 1962, no. 5, p. 73].
Р. 682/1956 г., II гр.о. на Върховния съд. – В: Соц. право, 1957, № 2, с. 61 [Decision no.
682/1956, civil division II, Supreme court. – In: Socialist Law Journal, 1957, no. 2, p. 61].
Р. 1606/22.07.1961 г. по гр.д. № 4892/1961 г., II гр.о. на ВС. – Соц. право, 1962, № 3, с.
67 [Decision no. 1606/22.07.1961 in civil proceedings № 4892/1961, civil division II,
Supreme court. – In: Socialist Law Journal, 1962, no. 3, p. 67].
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vorce as well, as long as the other spouse has contributed to the invested
funds.21
The specified forms of cooperation are reminiscent of the forms of common contribution which preconditions the existence of the community property
(CP), explicitly introduced by the FC of 1985 (repealed).22 They are of various
character as they reflect the methods in which cooperation in matrimonial acquisitions is accomplished.
The subject of law – “the acquisitions” is not only title over movable and
immovable goods, but also the gaining of another right, that of use over a dwelling including.23 Whenever possible, courts should award individual estates and
actual parts of them, and when this is not possible – ideal parts of them or monetary amounts to the equivalent of the value of the awarded share. 24 The law allows for the voluntary settlement of property regimes under Article 52 of the LPF
between the spouses by signing a Contract Agreement in which case the claim
is deemed irrelevant and unmeritorious.25
If what is acquired during marriage is considered a spousal’s personal
property and the title over a share from it may be exercised only after the divorce, then there is no impediment for the spouse holding title to expropriate
their property even though the other spouse may have contributed to its acquisition. Thus, even during the marriage the title holder may deprive the other
spouse of the legal possibility to prove after the divorce that they have also contributed to this acquisition. As a result, the subjective right to a share in this
property is foreclosed as there is no subject over which this right is applicable.
In the doctrine and the judicial practice the legal norm is subject to a critical analysis.26
21

22

23

24

25

26

Р. 432/20.04.1955 г. по гр.д. 2066/1955 г. II гр.о. на ВС. – Соц. право, 1955, № 6,
с. 55 [Decision no. 432/20.04.1955 in civil proceedings 2066/1955, civil division II, Supreme
court. – In: Socialist Law Journal, 1955, no. 6, p. 55].
Prom. in the SG, Issue 41 of 28 May 1985, effective as of 1 July 1985, repealed, Issue 47 of
23 June 2009, effective as of 1 October 2009.
Р. на ОСГК на ВС № 67/01.07.1954. – Соц. право, 1954, № 7, с. 55 [Decision of GACD of
the SC no. 67/01.07.1954. – In: Socialist Law Journal, 1954, no. 7, p. 55].
ППВС № 1 от 1957 г. – Соц. право, 1957, № 7 [Decree 1/1957 of the Plenum of the
Supreme court (SC). – In: Socialist Law Journal, 1957, no. 7].
Р. 1876/1958, II гр.о. на ВС. – В: Соц. право, 1959, № 2, с. 85 [Decision 1876/1958, civil
division II, SC. – In: Socialist Law Journal, 1959, no. 2, p. 85)].
See, ФРАТЕВ, Д. Имуществените отношения между съпрузите по време и след
прекратяване на брака. – В: Соц. право, 1955, № 7, с. 36.
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In order to avoid any abuse of that position, the General Assembly of the
Civil Division of the Supreme Court (GACD of the SC) adopts a decision that
allows for the filing of a claim for unjust enrichment under Article 59 of the Law
on Obligations and Contracts (LOC)27 even during the marriage. Under it a
spouse may claim the award of a share of the property acquired by the other
spouse during their marriage and to whose acquisition they have contributed by
their own means, labour, and housework or in general by any other help. The
share should be determined up to the amount of the loss, be it actual or its
equivalent value if the conflict between the spouses is such that it poses a risk of
said property being wasted or expropriated.28 This puts an end to the unfavourable situation for the spouse whose marriage is not yet dissolved in terms of the
formal ownership of the other spouse over the acquisitions. Several years later,
Decree 1/1957 of the Plenum of the Supreme Court (SC) stipulates that the
claim under Article 52 of the LPF is admissible prior to the dissolution of the marriage as well when conflicts between the spouses arise and there is a risk of
foreclosing the possibility for receiving a share of the personal property after the
divorce.29
The right-holder under Article 52 of the LPF may file a claim for the invalidation of the actions intended by the former spouse to harm him or her (Article 139 of the LOC). The two claims may be combined for a joined hearing. In
view of protecting the property interests of the non-title holding spouse, it is assumed that when the spouse who is the title holder of the property acquired by
common effort during the marriage before or after the submission of the claim
under Article 52, expropriates the share of said property which corresponds to
his or her contribution, the other spouse may claim the award of the whole of the
non-expropriated property.30 By virtue of Article 52 of the LOC one may lay claim

27
28

29

30

Prom. in the SG, Issue 275 of 22 November 1950, effective as of 1 January 1951.
Р. № 67 от 1 юли 1954 г. на ОСГК на ВС. – В: Соц. право, 1954, №. 7, с. 55 [Decision
no. 67/01.07.1954 of the GACD of the SC. – In: Socialist Law Journal, 1954, no. 7, p. 55].
МЕВОРАХ, Н. Възлови въпроси в предварителния проект за нов Семеен кодекс. –
Соц. право, 1964, № 4, с. 14, who refers to this interpretation as “creative” because it is an
expression of the intention of the Supreme Court to find a solution for the only flaw in the
text Article 52 of the LPF – the admissibility of the claim only after the divorce.
Р. № 87 от 09.01.1963 г. по гр.д. № 2290 от 1962 г., II гр.о. на ВС. – В: Соц. право, 1963,
№ 3, с. 72 [Decision no. 87 of 09 January 1963 in civil proceedings no.2290/62, civil division
II. – In: Socialist Law Journal, 1963, no. 3, p. 72].
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over the ownership and possession of the whole property if the plaintiff has
made a greater contribution, while the share of the defendant – formal owner is
insignificant and if the acquired property is deemed indivisible. The defendant is
awarded an amount which constitutes the monetary equivalence of his or her
share. It is irrelevant to the admissibility of the claim whether the plaintiff is in
possession of the property at issue.31
In the light of the foregoing a parallel may be drawn between the legal
concept of the CP and the right to a share of the personal property. For the occurrence of both, common contribution is necessary which constitutes the investment of means, labour, housework or another form of cooperation. Both occur only with respect to property acquired during the marriage with the exception
of that acquired on a personal basis – by inheritance, donation or pre-marital
acquisition. The main difference is that the LPF assumes neither the common
contribution presumption approved by the FC nor the equality of the shares in
the property acquired during the marriage after the dissolution of the community.
The contribution under the LPF shall be proven by the spouse who claims its
investment whereas the spouse’s share shall be determined in accordance with
it. If the contribution of both spouses is equal which holds true in most cases, the
court, seised under Article 52 of the LPF shall determine equal shares.
It may be assumed that the right to a share of the personal property of the
other spouse is a form of transit from the “pure” regime of separation of property
(effective until the adoption of the OLM (repealed) to the approval of the community of property regime in the FC of 1968 (repealed)32. It is not accidental that
acquisitions which allow for the determination of a share of the personal property
are considered in a large number of court decisions as common property.
For instance, in the Decree of the Plenum of the SC in Decision 107/1954
it is accepted that by law the property acquired after the conclusion of marriage
by one of the spouses is considered common property and therefore it allows the
possibility for the spouse who lacks formally represented rights over said property to claim the relevant share from it. Some authors also argue that the introduc31

32

Р. № 2487 от 23.10.1965 г. по гр.д. № 1680/1965, I гр.о. на ВС. – Соц. право, 1966, № 4,
с. 73 [Decision no. 2487/23.10.1965, in civil proceedings no.1680/65, civil division I, SC. –
In: Socialist Law Journal, 1966, no. 4, p. 73].
Prom. in the SG, Issue 23 of 22 March 1968, effective as of 22 May 1968, repealed, Issue
41 of 28 May 1985, effective as of 1 July 1985.
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tion of the right to a share of the personal property implicates the existence of
community with respect to the property acquired by the spouses.33 This conclusion contradicts the explicitly stated in Article 33 of the LPF personal character of
the property acquired during the marriage. As it is correctly noted, the legal
framework of the matrimonial property regimes during the application of Article
52 of the LPF is essentially an incomplete system of community.34
As far back as 1959 the first draft of the FC is elaborated. In its discussion, the main dilemma before the drafters is whether to preserve the separation
of property regime along with the right to claim a share of the other spouse’s
personal property acquired during the marriage or, alternatively, to implement
the community of property regime. CP is criticised as a new, extremely complicated and difficult system, which does not always lead to just results and affects
the children’s inheritance interests.35 It poses the question concerning the status
quo settlement mechanism. Conversely, the community regime is characterised
as “a cultural acquisition, superseding the separation of property”. 36 The applicable at the time of the discussions separation of property regime along with the
remedy under Article 52 of the LPF is regarded as not providing sufficient protection for the property interests of the spouse who has contributed to the personal
property acquisition of the other spouse. In the discussions three options are
offered for the settlement of the matrimonial property regimes. The community
property regime is the preferred option.37 Pursuant to Article 11 of the Draft FC
of 1959 all property acquired during the marriage by both spouses or by either of
them is deemed common. Under Article 13, paragraph 1 of the Draft FC of 1959,
the spousal shares in the common property are equal. Due to the variety of opinions and the complexity of the questions at issue, the Draft FC of 1959 does not
receive a legislative expression. Nevertheless, in the Bulgarian legal reality it is

33

34

35
36
37

See, ХРИСТОВ, Н. Бележки по проекта за Закон за семейството. – Соц. право, 1967,
№ 3, с. 70; See, ФРАТЕВ, Д. Имуществените отношения между съпрузите по време и
след прекратяване на брака. – Соц. право, 1955, № 7, с. 27.
See, НЕНОВА, Л. Разделност или общност в имуществените отношения между
съпрузи. – Соц. право, 1957, № 10, с. 57.
See, НЕНОВА, Л. Op. cit., p. 62–64.
See, БЪРОВ, Б. Имуществената общност на съпрузите. – Соц. право, 1960, № 6, с. 9.
The full text of the Draft of the FC see in Соц. право, 1959, № 4, с. 56–65 [Socialist Law,
1959, no. 4, p. 56–65].
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for the first time that the idea about the community of matrimonial property occurs and is widely offered for discussion.
As a result of the long-lasting discussions the first FC in the Bulgarian
family law comes into existence. It is promulgated in the SG, Issue 23 of 22
March 1968 and approves the community of property regime over immovable
and movable goods acquired by the spouses during the marriage regardless of
the ownership of title (Article 13, paragraph 1 of the FC of 1968 (repealed). Exceptions to the principle of community of property are envisaged in Article 13,
paragraph 2 of the FC of 1968 (repealed) - goods and rights over goods acquired before the marriage, by inheritance, donation or by virtue of articles 389a
and 389e of the CPC (repealed). Movable goods acquired by one of the spouses
during the marriage intended for general or professional use are not regarded as
common either. The new regime is imperative and the spouses may not derogate from it by concluding agreements between each other.
The term “rights over goods” is not a legal one. It is introduced for the first
time in the FC of 1968 as an object in terms of which community of property
arises. Immediately there is hesitation raising the question whether rights over
goods cover contract rights as well. As it is not a legal term the concept of “rights
over goods” may not definitely justify the conclusion that it signifies only property
rights.38 An interpretation is possible by virtue of which we can assume that the
concept of “rights over goods” includes those contract rights as well comprising
obligations for the performance of specific acts involving goods. 39 For this reason
some authors assume that the community regime covers all contractual rights.40

38

39

40

See, ПОПОВ, Л. Обекти на съпружеската обща собственост и право на разпореждане
с тях. – Правна мисъл, 1968, № 4, с. 24.
НЕНОВА, Л. Семейният кодекс и реформата в семейното право. София, 1971, с. 55.
According to her, “rights over goods” conceived literally and broadly would often represent
contract claims, for instance under a lease agreement among others.” [translation from
Bulgarian into English here and below by Irina Dimitrova]. See also the authors cited by her
in footnotes, who share the same opinion. See, ВЕЛИНОВ, Ив. Съпружеската
имуществена общност относно жилището. – Правна мисъл, 1970, № 4, с. 30;
ГЕРДЖИКОВ, О. Имуществена общност в Проекта за нов Семеен кодекс. – Соц.
право, 1984, № 11, с. 64. According to the author “the literal reading of the text can be
misleading. The expression “rights over goods” allows for the inclusion not only of goods but
also of contractual rights”. See, ГЪЛЪБОВ, А. Правни последици от прекратяването на
брака поради развод. София, 1972, с. 68.
See, ЧИЛКОВ, К. За имуществената общност на съпрузите. – Соц. право, 1970, № 1,
с. 63. He accepts that “the obligatory matrimonial community property comprises as well all
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Despite the lack of an unequivocal definition, in legal literature the most common
opinion is that the concept “rights over goods” comprises only the limited property rights.41 The discussions over the Draft of the first FC have also contributed to
this view during which in order to determine the scope of the community, the
goods and the rights over them are contrasted with contract claims. This reveals
the intention of the legislature.42 Another argument could also be brought in support of this statement. The FC of 1968 and the FC of 1985 comprise special provisions which entitle one of the spouses to claim the determination of a share of
the other spouse’s personal property. Debts are specified as such property (Article 14, paragraph 5 of the FC of 1968 (repealed) and article 29 of the FC of 1985
(repealed). Thus, if debts were to be included in the “rights over goods” the
community over them would arise ex lege and there would not be special legal
norms to empower the other spouse to claim a share of them by means of court
proceedings.
Court practice affirms the understanding of the property character of the
rights.43 The community does not include guarantorship, surety and mortgage,
as they guarantee a certain debt. However, the latter ones are excluded from the
common matrimonial property regime.44
The adoption of the principle of community removes the option for the
spouse, who is the official title holder to the estates during the marriage, to enrich themselves unjustly. The transitional and final provisions of the FC of 1968
specify that the rules governing matrimonial property regimes are applicable also

41

42

43

44

debts of the spouses, such as debts to DZI on insurance of a co-owned estate, debts to
private individuals by virtue of Article 45 of the LOC among others.
See, НЕНОВА, Л. Семейният кодекс и реформата в семейното право, cit., p. 55;
ПОПОВ, Л. Обекти на съпружеската обща собственост и правото на разпореждане с
тях, cit., p. 24; вж. ГЕРДЖИКОВ, О. Имуществена общност в Проекта за нов Семеен
кодекс, cit., p. 64; ГАЧЕВ, Н. Имуществени отношения между съпрузите. – Соц. право,
1968, № 9, с. 46, following the entry into force of the FC of 1985. See, ГОЦЕВ, В.
Имуществени отношения между съпрузите по семейния кодекс. София, 1988, с. 18–
20; вж. ГЪЛЪБОВ, А. Правни последици от прекратяването на брака поради развод,
cit., p. 68.
See, ПОПОВ, Л. Обекти на съпружеската обща собственост и право на разпореждане
с тях, cit., p. 24.
To this effect are ТР на ОСГК на ВКС 110/1968 г. [”ID of GACD of the SC 110/1968] and
many other court decisions: “only goods and property rights over goods acquired by the
spouses during the marriage belong to both of them in community property regime.”
See, ГЪЛЪБОВ, А. Правни последици от прекратяването на брака поради развод, cit.,
p. 74; See, ТАКОВ, Кр. Въпроси във връзка с противоречията между института на
съпружеската имуществена общност и духа на законодателството след 1989 г. Втора
част. – Собственост и право, 1995, № 2, с. 43.
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to the property acquired by the spouses in existing marriages before the Code’s
entry into force. (Article 103 of the FC of 1968). Therefore, the law provides for a
community property of a reverse effect. The only condition is for the marriage to
be undissolved. The acquisitions during marriage of one of the spouses ex lege
are transformed into common property, unless some of the exceptions provided
in Article 13, paragraph 2 of the FC of 1968 are applicable.
In 1985 the second FC is adopted. It does not provide a precise definition
for the concept of “rights over goods”, on the contrary, it reproduces it completely
despite the recommendations de lege ferenda made by some authors.45 The
preservation of the concept has taken place due to its unequivocal interpretation
by the law-enforcement authorities as “a limited property right” as well as due to
the end of the doctrine disputes over this issue which died out shortly after the
adoption of the FC of 1968 (repealed).46 The concept of “property law” as a single object over which the community of matrimonial property regime arises is
adopted in Article 21, paragraph 1 of the current FC of 2009. This further clarification of the concept does not leave any room for interpretation and for extracting the intention of the legislature by interpretative means. Moreover, the expression encompasses both goods and rights over them which are divided terminologically by both of the repealed Family Codes into two concepts – goods
and rights over goods.
The FC of 1985 (repealed) adds a new object to the set of existing objects
in the community of matrimonial property regime. Under it the CP encompasses
the goods and the monetary deposits acquired during the marriage as a result of
common contribution. With the adoption of the current FC it is for the first time
that monetary deposits are included within the scope of the CP regime. Pursuant
to Article 22, paragraph 5 of the FC of 1985 (repealed) it is the spouse on whose
behalf the deposit has been opened that is entitled to dispose of it. The spouse
who is not a title holder over the deposit is entitled to claim in court any actions
for disposition to be carried out by means of the common consent of both spous45

46

See, НЕНОВА, Л. Семейният кодекс и реформата в семейното право, cit., p. 55;
ГЕРДЖИКОВ, О. Имуществена общност в Проекта за нов Семеен кодекс, cit., p. 64.
According to ГОЦЕВ, В. Имуществени отношения между съпрузите по семейния
кодекс, cit., p. 19 “when including the community into the new Family Code of the deposits,
if the terminology changes, then perhaps there would be room for new conceptions, namely
that the repealed Family Code had not been concerned only with the limited property rights.”
Only doctrine conceptions are considered here.
Страница 481 от 574

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

1/2019

es. The court allows the claim on condition that the actions of disposition pose a
threat to the interests of the family or the other spouse. During the first two years
following the adoption of the FC there is a contradictory judicial practice in terms
of the nature of the court proceedings. Some courts apply the rules of noncontentious proceedings, while others those of contentious proceedings. The
Interpretative Decision (ID) no.49 of 12 August 1987 puts an end to these differences by stipulating that the court proceedings are contentious. Gradually, it becomes clear that the inclusion of monetary deposits into the scope of the CP regime is impractical and creates more problems than benefits.
The current FC of 2009, third in a row, determines that only property
rights fall under the scope of the CP regime. Pursuant to Article 21, paragraph 1
of the FC property rights acquired during the marriage as a result of common
contribution belong to both spouses irrespective of the fact on whose behalf they
have been acquired. The CP regime constitutes a distinct shareless indivisible
co-possession different from the ordinary co-ownership. For the first time in the
existence of the CP regime it is impossible for it to be defined as an imperative
community.47 Unlike the previous two FC, the current one introduces the separation of property regime in the acquisitions whereby providing the spouses with
the option to choose the applicable regime for themselves.48 In cases when they

47

48

Under the FC of 1985, community property (CP) regime was undoubtedly imperative. Thus,
НЕНОВА, Л. Семейният кодекс и реформата в семейното право, cit., p. 53; ПОПОВ, Л.
Имуществена общност на съпрузите. София, 1969, с. 19. The author assumes, that “the
legal norms of the FC regulating the community of property are of an imperative character”;
ГОЦЕВ, В. Имуществени отношения между съпрузите по Семейния кодекс, cit., 1988.
The author argues that it is better to say not that the community of property regime is of an
imperative character but that under our law the whole system of matrimonial property
regimes has an imperative character. The same is assumed by ВЕНЕДИКОВ, П. Въпроси
на съпружеската имуществена общност. София, 2000, с. 35, who states that “there can
be no doubt that the framework provided by the Code is of an imperative character”.
Under the FC of 1985 the conclusion of an agreement between spouses to the effect of
placing conditions as to the arising or termination of the community of matrimonial property
regime or its exclusion altogether as a property regime was deemed inadmissible – See,
Решение № 1244 от 14 май 1970 г. по гр.д. № 965/70 – В: Съдебна практика на
Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия, 1970. София, 1971 [Decision no. 1244 of
14 May 1970 in civil proceedings no. 965/70 – In: Judicial Practice of the Supreme Court of
the Republic of Bulgaria. Civil Division, 1970. Sofia, 1971]. The situation is different in the
divorce agreement between spouses under Article 101 of the FC whereby they settle their
property relations and are able to determine unequal shares as to the objects acquired in
the community of matrimonial property regime. [The Decree of the Plenum of the Supreme
Court no. 5/1972, subparagraph 6] voids all contracts between spouses, concluded during
the marriage, which diminish the property rights of one spouse or harm the interests of the
children born within the marriage, whereby the common ownership over the goods and the
rights over the goods, subject to such transactions, are replaced by the individual ownership
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do not make a choice as to the property regime (either they are minors or placed
under interdiction), the legal regime of community is enforced under Article 18,
paragraph 2 of the FC. During the lifetime of a voidable marriage the CP regime
also arises under the argument of Article 48, paragraph 3 of the FC, which provides that the provisions regarding the consequences of the divorce concerning
the personal and property relations between the spouses as well as the relations
between them and their children are also enforceable in the process of marriage
dissolution, respectively. In addition, the community involves the property rights
acquired during the time of a separation in fact between the spouses49 or during
suspended court proceedings for the dissolution of marriage by means of a divorce or voiding the marriage. Conversely, in cases when property is acquired
during a cohabitation in fact, a subsequent marriage does not institute a CP regime over the acquisitions.
The adoption of the FC of 2009 brings into existence the legal figure of
the prenuptial agreement in Bulgarian family law. A prenuptial agreement may
be concluded both by would-be spouses and spouses whose marriage is existing but has been concluded before the adoption of the current FC. Thus, in accordance with the effective legislation spouses are able to make their choice
from among three regimes of property relations regarding their acquisitions – the
community of property, the separation of property and the contractual regime.50

49

50

of one of the spouses. As part of the same Decree the Plenum adopted that the ordinary
donations which spouses make to each other’s benefit during the marriage are valid, as well
as all other dealings between them established by law as long as such dealings do not
breach the matrimonial community of property regime. See, ГЪЛЪБОВ, А. Правни
последици от прекратяването на брака поради развод, cit., p. 80.
See Тълкувателно решение № 35 от 14.06.1971 г., ОСГК. – В: Съдебна практика на
Върховния съд на НРБ. Гражданска колегия. 1971 г. София, 1972 [Interpretative
Decision No. 35 of 14 June 1971, GACD. – In: Judicial Practice of the Supreme Court of the
Republic of Bulgaria. Civil Division. 1971. Sofia, 1972]. Under subparagraph 2 when the
separation in fact has disrupted all mental, physical and economic relations between the
spouses and any contribution in the acquisitions on the part of one spouse in terms of the
other has ceased, the spouse on whose behalf they are acquired may establish by way of a
claim that this property belongs only to them.
See PETKOVA, Tsvetalina. Regimes of Property Relations between Spouses according to
the Bulgarian Family Law. – In: Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol. 7, 2011, no. 1, p.
100–109. Accessible from http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/
view/843/754
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LAESIO ENORMIS В СРЕДНОВЕКОВНА СЪРБИЯ
СПОРЕД ЮСТИНИАНОВИЯ КОДЕКС
И В СРЪБСКИЯ ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС
(НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Проф. д-р Емилия Станкович
Университет в Крагуевац, Сърбия
Резюме: Laesio enormis е римскоправен институт, който се прилага с някои
изменения и в съвременните законодателства. Това е набор от мерки, въведени от Диоклециан с цел да се предотврати ускореният упадък на римската държава. Чрез него се защитават дребните поземлени собственици от
разоряване, а и се предотвратява нарастващата концентрация на земя в
ръцете на богати наемодатели, като се допуска прекратяването на договор
за продажба на земя, ако цената е по-малка от определена сума (например
половината) от действителната му стойност. Тази мярка представлява и
хуманността на закона, тъй като защитава интересите на по-слабата страна. Изразът “laesio enormis” идва от глосаторите и се отнася до „щетите над
половината“ (ultra dimidium iusti pretii), а от гледна точка на терминологията
той е свързан с въпроса за точната цена (pretium iustum). Византийското
право познава също института laesio enormis и го прилага, но в малко изменен вид. Така във Василиките има правила, свързани с института laesio
enormis, но те са модифицирани така, че да се отнасят до договорите за
продажба на всякакви стоки, като остават обаче по-благоприятни за продавачите. Чрез византийското право институтът на laesio enormis става съставна част на сръбското средновековно право в една специфична компилация, известна под името „Кодекс на Юстиниан/Юстинианов кодекс“. Покъсно разпоредбата е включена в Душановия кодекс.
Ключови думи: laesio enormis; Диоклециан; глосатори; византийско право;
сръбско средновековно право; Кодекс на Юстиниан; Сръбски граждански
кодекс.
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LAESIO ENORMIS IN MEDIEVAL SERBIA
ACCORDING TO CODE OF JUSTINIAN
AND IN THE SERBIAN CIVIL CODE
(ENGLISH LANGUAGE)

Prof. Emilija Stanković, PhD
University at Kragujevac, Serbia
Abstract: Laesio enormis is the institute of Roman law which is being implemented with certain modifications in modern legislations. It is one of a set of
measures introduced by Diocletian with the aim to prevent accelerating demolition of Roman state. This institute also protected the small landowners (farmers)
from decline and prevented larger concentration of land in hands of wealthy
landlords by allowing the termination of a contract if the price of exchange is less
than a certain sum (for instance one half) of its actual value. This measure also
meant the humanization of law since it protected the interests of a weaker party.
The expression “laesio enormis” came from glossators and refers to “the damage over half” (ultra dimidium iusti pretii) and in terms of terminology, it is connected to the issue of pretium iustum (the right price). The Byzantine law recognized the institute laesio enormis and applied it in a slightly changed form. Thus,
in Basilicas there are rules related to the institute laesio enormis. They were
modified to include the sale contracts for all goods, but remained to favorize the
position of sellers. Through the Byzantine law the institute laesio enormis became the constituent part of Serbian medieval law by means of a specific compilation under the name “Justinian's Code”. Later on, the provision of this institute
were include into Dušan's Code.
Keywords: laesio enormis; Diocletian; glossators; Byzantine law; Serbian medieval law; “Justinian's Code”; Serbian civil code.
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Diocletian was one of the Roman Emperors who dedicated a great deal of
his time to legal affairs. He passed over a thousand laws and regulations, among
which a special place belongs to Edict on prices (Edictum de pretiis rerum
venalium) and a rescript from 258 which has raised vivacious discussions among
scientists. Whether this rescript was just an attempt to restrict the freedom of
contracting and to establish thelaesio enormis institute, or it was just one of a
series of measures to protect impoverished lavers and to fight against large landlords and supremacy of large estates over the central government, remains to be
seen.
This Diocletian's law, perhaps unnoticed in a multitude of his laws, lay the
foundation for an important institute laesio enormis (remedy over the half of the
price) which was especially in great use in the middle ages and which led to
large disputes. Most of the romanists support the thesis that laesio enormis was
introduced by Iustinianus.1
The term laesio enormis does not appear in Roman sources, but comes
from the period of glossators. It refers to, so called, remedy over the half price
(ultra dimidium iusti pretii) and both terminologically and contextually is related to
the issue of pretium iustum from the Iustinian Codex (C. 4.44.2 and 8). It states
that the seller of an estate may request the termination of the contract if he sold
the estate for less than half of its genuine value and the buyer refused to рау the
difference in the price up to the actual value of the bought estate.
The reason for the introduction and justification of laesio enormis principle, as well as the adoption of the view that it is related to Diocletian's reign
should be sought in social and political circumstances of this period. It is, before
all, the period of acute crisis of small landowners and strengthening of large
landowners (potentiores) who tended to swallow and turn them into colonies.
Peasants, exposed to numerous pressures, were forced by existential problems
1

BONFANTE, P. Istituzioni di diritto romano. 10. ed. Roma, 1934, p. 490; PEROZZI, Silvio.
Istituzioni di Diritto Romano. 2 volumes. Firence, 1906–1908. 2. ed. Vol. II. 1928, p. 276;
ARANGIO RUIZ, V. Istituzioni di diritto romano. 13. ed. Napoli, 1957, p. 339; JÖRS, P.,
KUNKEL, W. und WENGER, L. Römisches Recht. 3. Aufl. Berlin ; Göttingen ; Heidelberg,
1949, S. 230; MONIER, R. Manuel élémentaire de droit romain. 2 tomes. T. 2, p. 169;
ZULETA, Fr. de. The Roman law of Sale. Oxford, 1945, p. 19–20.
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to sell their lend very cheaply. Reading the title C. 4.44 (De rescindenta
venditione), we can see that out of 18 emperors' constitutions, 14 were Diocletian's and at least 7 of them were published as rescripts at the request of peasants and landowners who turned to the emperor for help since they had to sell
their land below its real price. So we can conclude that the emperors intended to
protect peasants preventing turning of their land into colonies. Probably they also
wanted to introduce the legal means for these common people, small landowners, to remand the damage they suffered by selling the land below its actual
price. The necessity for this kind of protection was imposed by social and political
circumstances of this period, especially a big economic crisis in the beginning of
the 2nd century which Diocletian tried to halt, or at least to bring under control.
This crisis reached its highest point at the time when these Diocletian's rescripts
were passed. Only very dangerous situations, such was this crisis, could force
the emperors, and Diocletian among them, to abandon traditional legal concept
of freedom of entering agreements, which had ruled for centuries, and to pass
new rules which allowed the agreements to be terminated in some cases when
there was a gap between the selling price and the real value of goods.
Maybe the best way of considering and interpreting the laesio enormis institute is to view it as one of the series of economic and political measures undertaken by Diocletian.2
When the Roman Empire was divided into two halves in 395 AD – the
Eastern and Western Empire, this resulted in a discord of the legal system as
well. Namely, it is believed that the Eastern observers from the pre-Justinian's
period were the ones who gave the explanation which was added to Diocletian's
rescripts introducing the laesio enormis rule “it is the underprice if something is
sold for less than half of its value.”3
The laesio enormis institute was transferred to Byzantine law which started to apply it. Thus Basilicas included the rules related to this institute with wider
application – to include the sales of all goods, but always favoring the position of

2

3

STANKOVIĆ, E. Laesio-enormis време и сврха настанка. – In: Од Caveat emptor до
Caveat venditor. Kрагуjeвац, 2009, str. 3.
SIRKS, A. J. B. La laesio enormis en droit romain et Byzantin. – In: The Legal History
Review, Antwerpen, Vol. 53, 1985, p. 298; HORVAT, M. Horvat, M. Prekomjerno
oštećenje = (Laesio enormis). – In: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
Zagreb, 1961, book 322, p. 223–264.
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sellers. Unlike the Easter Empire where a large number of institutes, including
laesio enormis, found its application, the barbarian states founded on the territory of the Western Roman Empire did not recognize this Institute. The compilations of legal rules from these states contain quite opposite rules, such as that:
“no party can terminate the agreed sale due to the low selling price.”4
The term laesio enormis is not of Roman origin, but rather came from the
glossators.5 Both glossators and post-glossators had the same aspiration which
they did achieve – to expand the field of application of this institute. So, firstly
this expansion included both buyers and sellers, and secondly, it included other
types of contracts, and not only the sale agreements: the contract on the exchange of goods, on the division of property, renting the property, etc. Finally,
the institute started to apply to all contracts bonae fidei. Besides the modification
of this institute related to the expansion of the field of application, there was another significant change of this institute. Namely, in order to apply laesio enormis
institute, only objective criteria were required by Roman law. However, the Medieval law required another condition for applying this institute, that the party was
misled in regards to the value of the sold goods (a subjective element).
The Catholic Church adopted a large number of legal rules from Roman
Law, including the laesio enormis institute. This is not surprising since it is justified to say that Christianity constituted the ethical and philosophical grounds of
this institute. Therefore, laesio enormis was accepted in Canon law and further
modified to include the ethical element thus becoming the part of everyday Medieval law6. The Canon law further expanded the application of this rule to all
commutative contracts, which was the case in majority of contemporary legislations.
From the 16th century on, it was believed that laesio enormis rule should
include the buyers as well.7 However, it remained difficult to agree what consti-

4
5

6

7

Lex Romana Visigotorum, V.4.7.
ZIMMERMANN, R. The Law of Obligation: Roman Foundation of the civilian tradition. New
York, 1996, p. 259.
SIČ, M. Pravična cena (iustum pretium) i njena primena tokom istorije. – In: Zbornik Matice
srpske za društvene nauke, 2006, no. 120, p. 199–225.
ZIMMERMANN, R. Op. cit., p. 259.
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tuted a half of the actual value that can lead to the termination of the contract
since, in practice, various measuring methods were used.
There is a question which we will attempt to answer in this paper: how
was laesio enormis institute applied in Serbian medieval law?
Famous Serbian historian Stojan Novakovic stated that “through out entire
history we have lived in the classical homeland of Roman law and, in regards to
legal ideas, we have been under the influence and rule of Roman law”. 8 The first
phase of the influence of Roman law on Serbian law was through Byzantine
church law in Medieval times. This influence was realized in two ways: by reception and through tradition.9 At the beginning there were church laws which had
undisputed power in Orthodox church, but also the laws in in the field of marital
and family law. The further influence of Roman law was exercised through the
translation of Nomocanons, prepared by St. Sava in 1219, originating from Nomocanon of Photios from 883. This was not just an ordinary translation, since,
besides the excerpts from Iustinian’s novels (Novellae), he also added, so called,
the law of Moses and the entire “Proheiros”, known in Medieval Serbia under the
name “Zakon gradski” (civil law). Some of its sections, together with Ekloges and
Nomos Georgikos (Agricultural law) comprised the Serbian compilation entitled
Iustinian's Code.
The adoption of Tzar Dusan’s Code marked further influence of Roman
law on Serbian legislation. It was passed in 1349 and amended in 1354. However, it is necessary to underline that Byzantine law had strong, it could be said,
even determining influence on the adoption of this Code, as well as on the entire
legal life of Serbian state at that time.
The sources reveal that 60 provisions of this Code were assumed from
Βασιλικάσ/Vasilikás (“imperial book”). Yet, the Agreements with Dubrovnik, issued Charters and common law were mostly used as the sources of codification.
In old Roman manuscripts, Tzar Dusan’s Code is never mentioned alone, always
in the third place, following the Serbian-Byzantine compilations: shortened version of Matija Vlastar’s Syntagma and Iustinian’s Code. This fact underlines the

8

9

NOVAKOVIĆ, S. Srednjevekovna Srbija i rimsko pravo. – In: Arhiv za pravne i društvene
nauke, Vol. 1, Beograd, 1906, no. 3, p. 15.
SOLOVJEV, A. Istorija slovenskih prava. Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i
Grka. – In: Službeni list SRJ, Beograd, 1998, p. 188.
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significant influence of Roman law, not only in a substantial, but also in a formal
sense.
The tradition of Byzantine law is particularly reflected in the relations of
agricultural and civil laws. The regulations on agricultural servitudes and agricultural offences are the same as in Byzantine law. Thus, one of Serbian kings,
King Milutin, used Greek rules for the purpose of regulating real estate sales.
Blastares’ Syntagma, as a comprehensive encyclopedia of Byzantine
church and secular law, was translated to Slavic language, and as such was
used in Serbian, Bulgarian, Romanian and Russian church. Since it was a large
edition with quite a number of church rules, it was not an easy book to be used.
This was the reason why in 1348 a shortened version of Blastares’ Syntagma
was prepared “to be used by imperial court.”10 This shortened version was almost void of church rules, but all other secular laws of Byzantine emperors were
preserved.11 This version of Syntagma was also used by judges in southern
Greek provinces of Dusan’s empire. The judges also applied the Code of Justinian, mostly for resolving agrarian disputes. It could be said that this was a specific medieval Byzantine-Serbian legal compilation.
The rules of secular law that were used in Serbia of that time consisted of
a “booklet” for which it was not known whether it was a translation of a Byzantine
compilation or an independent work of Southern Slavs.12 It was known as Justinian Code and included the rules that were compiled in Agrarian Code, Еclogues
(of Leo III the Isaurian, 717–741), Prochiron (of Basil I the Macedonian, 867886), the Vasilika (of Leo IV the Khazar, 886–912), a novella of Byzantine emperors, as well as in some other legal compilations.13 Polish legal historian,
Romuald Hube, revealed that it included a novella of the emperor Roman I
Lakapin from 922, related to the preemptive right. 14 Indeed, the Justinian Code
included the rules on purchase and sale, lease, exchange of goods, mortgage,
guarantees, witnesses, arsen (negligent and intentional), inheritance, deposits,
dowry, adultery, theft, robery. However, most of the rules referred to agrarian
10
11
12
13

14

ĆOROVIĆ, V. Istorija Srba. Book I. Pirot, 2006, p. 262.
Ibidem.
JIREČEK, K. Istorija Srba. Kulturna istorija. Book II. Translation by Jovan Radonić, p. 123.
MARKOVIĆ, B. Justinijanov zakon. Srednjovekovna vizantijsko-srpska pravna kompilacija
[Justinian Law. Medieval Byzantine-Serbian Legal Compilation]. Belgrade, 2007, p. 38.
JIREČEK, K. Op. cit., p. 123; MARKOVIĆ, B. Ibid.
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issues. Thus, the provisions of Justinian Code regulated versatile legal areas –
civil law, criminal law, law of succession, family and matrimonial law, tort law, as
well as court procedures. Yet, this Code was not sufficient for the practical application since each of the mentioned areas consisted of a small number of rules.
From one of Prizren Charters, we could learn that Justinian Code was used in
the city during the reign of Emperor Dusan and his son Uros.
The Code of the Emperor Justinian regulated numerous relations in daily
life of ordinary people. This Code represents an unusual collection of rules compiled from various, mostly Byzantine sources. Some of these rules were modified
and adjusted to suit the current needs, but some remained the same. The compilation was of a small volume and each of the mentioned field had just a few
rules. The number of regulations was altogether so small that its individual application was almost practically impossible, but they were rather used as supplementary to other rules. That is, they served to complement, precise or amend
certain rules of written or custom law that were not the part of the Code of Justinian.15
It is certain that some of the provisions of Justinian’s Code were adopted
from one of the most comprehensive Byzantine compilations, Vasilikas, which
considerably relied on Justinijan’s codification (Corpus iuris civilis). It was quite a
large collection of books (around 60 books) containing a great number of regulations that exceeded the actual needs of Byzantine society of that time. 16 Therefore, it is believed that Vasilikas did not reflect the political and social reality of its
time, but rather the legal affairs of the previous centuries, mostly already outdated.17 This was the reason why many shortened versions of this compilation appeared in order to answer to the actual needs of the society. One of the most
famous shortened versions appeared in the 10th century during the reign of Constantine Porphyrogenitus entitled Synopsis Basilicorum. Later, in the 12th century, another version appeared, so called “Tipukitos”, a register for Vasilikas.18

15
16

17
18

MARKOVIĆ, B. Op. cit., p. 41.
STANOJEVIĆ, O. i STANKOVIĆ, E. Savremeni pravni sistemi. Kragujevac, 2010, p. 124–
125.
OSTROGORSKI, G. Istorija Vizantije. Beograd, Prosveta, 1969, p. 239–240.
OSTROGORSKI, G. Op. cit., p. 239; ŠARKIĆ, S. i Popović, D. Veliki pravni sistemi i
kodifikacije. Beograd, 1996, p. 80–92; SOLOVJEV, A. Značaj vizantijskog prava na
Balkanu. – In: Godišnjica Nikole Čupića, Vol. 46, Beograd, 1928, p. 95–141.
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The Code of Justinian uses for its source the shortened version of Vasilikas, that is Vasilikas Synopsis (Article 1 on recording, Article 2 on forging the
testaments, Article 3 on the obligation of nomics to check the financial status of
the person giving dowry, Article 8 on the possibility to terminate the purchase/sale contract, Articles 29 i 30 on the method used for securing the evidence of the adultery as a criminal offence).19 Therefore, the direct source of
Serbian medieval compilation was the Byzantine collection that, on the other
side, adopted the rules from Justinin’s codification.
The Article 8 of Justinian's Code accepted the laesio enormis rule, contained in Corpus iuris civilis. Of course, this rule is now applied in the conditions
which are different from those when the institute first appeared. The rule was
also changed from its original form to exclude the possibility for the buyer to pay
additional price up to the full amount in order to have a valid sale contract. “If
someone sells a piece of land or vineyard or something else and takes a half of
the (agreed) price and then changes his mind and decides not to sell, he has to
return the money first and then to claim back his property. If it is confirmed that
the payment exceeds one half of the agreed price, the sale remains as
agreed.”20 It is clear that here, as in the original rule, the contract includes the
real property, since at that time land was of vital importance since the lives of
ordinary people depended on its cultivation. Therefore, the sale of land was given a particular attention in legal affairs of that time.
Following the history of the development of laesio enormis institute, we
can conclude that it became the part of Serbian medieval law travelling through
time from a Roman law rule, through Byzantine law, up to Serbian medieval law.
This genesis of a Roman law institute proves the fact that Serbian medieval law
was under the direct influence of Byzantine law, and hence, the Roman law itself. This influence was even more stronger than the influence of Roman law on
Western barbarian states of that time.
Through reception, the laesio enormis rule has influenced modern laws.
Thus, most of bourgeois codifications comprised it, mostly in slightly different
form from the original.

19
20

MARKOVIĆ, B. Op. cit., p. 38.
Article 8 of the Justinian's Code.
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The goal of this paper is to demonstrate that the institute laesio enormis
was also the part of Serbian Civil Code from the 19th century. It is not widely
known fact that Serbia adopted its Civil Code in 1844, being the fourth European
country which codified its Civil Code. This Civil Code was made on the basis of
Austrian Civil Code. Although it is very similar to its originating document, some
parts are different, such as the part related to the institute laesio enormis where
the influence of Roman law was greater and more direct than in the case of Austrian Civil Code.
The Austrian Civil Code states in § 934 “If in a contract between two parties exchanging promises one party has not received from the other party at
least one half of the fair value of the consideration, it may rescind it and request
the return of the previous state of matters. The other party may avert rescission
by agreeing to pay the difference to full value”. The discrepancy in values is determined after the conclusion of the contract.
Based on this provision from § 934 the application of this institute is expanded to all contracts that included two parties. Also, it allowed the possibility
for the contract to remain effective if the party agreed to pay the difference to full
value. The value was set at the moment of signing the contract, however, the
part § 1487 of Austrian Civil Code allowed three years to a party to terminate the
agreement on the basis of laesio enormis rule.
The part § 935 of Austrian Civil Code lists the cases when the contract
may not be terminated on the grounds of laesio enormis rule: if a party explicitly
renounced his right to, if a party stated that he had received the object out of
extraordinary favour at a particular price, if a party agreed to less value although
he was aware of the actual value, if it can be concluded on the grounds of the
relationship between the parties that they wanted to conclude a mixed contract
with and without compensation, if the actual value could no longer be estimated,
and if the object was resold in a court procedure. Aleatory contracts could not be
terminated on the grounds of the “injury less than half” (§ 1268). In addition, fair
settlements could not be rescinded and the difference compensated to full value
on the same grounds (§ 1386).
The part § 559 of Serbian Civil Code is almost identical to the part § 934
of Austrian Civil Code stating: “If in obligatory contracts one party received less
than half of the fair value of the consideration, it may rescind the contract and
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request the return of the previous state of matters. The other party may retain
the contract by agreeing to pay the difference to full value. The value is set at the
moment of signing the contract.”
The amendments to Serbian Civil Code foresee that the “injury less than
half” is not applicable to aleatory contracts. Also, it is possible to transfer the
right to terminate the contract on the grounds of the “injury less than half” to descendants (inheritable right). However, inheritance settlements cannot be voided
on the ground of this rule. Even if a seller and buyer agreed on the penalty for
not fulfilling the contract obligations, the seller may still terminate the contract on
the grounds of the “injury less than half” and not pay the agreed penalty for
premature termination. The following amendment best protects the seller for the
“injury less than half” – “In the case of the “injury less than half”, the buyer must
pay the difference to full fair value if he wants to retain the contract.”
Similar to ACC, the Serbian Civil Code prescribes the cases when the
party may not resort to the rule “injury less than half” and terminate the contract
or request the return of the previous state of matters. These cases are listed in
the § 560 of Serbian Civil Code: if the party explicitly renounced his right to it, if
the object was so dear to him that he paid more than a fair price for it, if the actual value could not be determined, if the object was sold in a court procedure.
amendments also foresee that a party may claim the “injury less than half” as a
response to a lawsuit in a court proceeding, and not just as his individual claim.
As we can see, considerable attention was paid to the institute “injury less than
half” and the scope of its application was quite wide. Also, statutory period of
limitation was three years starting from the date of signing the contract (§ 937).
The rule “injury less than half”, which was included in Serbian Civil Code,
was applied in a considerably wider scope, same as in Roman law, but still strictly according to objective criteria. It was a requirement, but also sufficient for one
party to an agreement not to receive less than half of the fair value of the object
that had been already given to the other party to have a right to rescind the contract regardless any subjective factor.
In Austrian Civil Code, this rule was not applied in this way and the termination of contract on the grounds of the rule “injury less than half” was less often.
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ue of the object, but still consented to a decreased value. Thus, the party “who
was aware of the actual value of the object, but still agreed to the inadequate
price” (§ 935) could not seek to terminate the contract on the basis of the “injury
less than half”. This means that it was not sufficiant “that one party received less
than half of the fair value of the object given to the other party” (§ 934). The additional requirement was that the injured party did not know that there was a
discepancy between the actual and the agreed value. Therefore, in order to resort to the rule “injury less than half”, two conditions had to be met – one objective that included the discrepancy between the given and received values, and
the other, a subjective one, that the injured party was deceived in relation to the
actual and agreed values of the consideration. These additional requirements in
ACC narrowed the scope of the application of this rule.
Thus, we can conclude that, as for the rule “injury less than half”, Serbian
Civil Code diverged from its originating document, the Austrian Civil Code, allowing a possibility to the injured party to resort to this rule always when there was a
discrepancy between the actual and the agreed values in sale (when one party
has not received from the other party at least one half of the of the fair value of
the consideration). Here, the Serbian Civil Code relied more on the original Roman law rule.
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РИМСКОПРАВНА ОСНОВА
НА СЪВРЕМЕННАТА ЗАЩИТА
НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

Доц. д-р Михаил Малчев
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, България
Резюме: Статията целѝ да представи кратък анализ на системата на защита на наследственото имущество в Древния Рим. Историческият анализ
има актуално звучене и може да бъде използван като отправна точка за
подобряване на съвременните средства за осигуряване на такава защита.
Специално средство за защита на наследственото имущество съгласно
римското право е искът за наследство. Римската традиция в прилагането
на този иск се характеризира като основа за неговото съвременно значение
и функции. В тази насока са разгледани актуални и дискусионни въпроси,
свързани с необходимостта от специална защита на наследственото имущество.
Ключови думи: наследствено имущество; специална защита; hereditatis
petitio; правна уредба; съвременно приложение.
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ROMAN LEGAL BASIS FOR THE MODERN
PROTECTION OF HEREDITARY PROPERTY
(BULGARIAN LANGUAGE)
Assoc. prof. Mihail Malchev, PhD
Higher School of Agribusiness and Regional Development, Bulgaria
Abstract: The article aims to present a brief analysis of the system of hereditary
property protection in Ancient Rome. Historical analysis has a current sound and
can be used as a starting point for improving the modern means of providing
such protection. A special remedy for inheritance property under Roman law is
the claim of inheritance. The Roman tradition and application of this claim is
characterized as the basis for its modern meaning and function. In this respect,
current and discussion issues related to the need for special protection of the
inherited property are discussed.
Keywords: inheritance property; special protection; hereditatis petitio; legal regulations; modern application.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Въпросите, свързани със защитата на наследственото имущество,
представляват постоянен интерес за цивилистичната доктрина и юриспруденция. Това е разбираемо, доколкото наследственото право засяга непосредствено и без изключение битието на всеки човек поотделно. Освен това
наследственото право като обективно право следва да отразява и да обслужва актуалните обществени отношения. То, не на последно място, е тясно преплетено с националното своеобразие и историческата традиция.
Действащата българска регламентация, свързана със защитата на наследственото имущество, разкрива слабости. Правната уредба не отговаря на
общественото развитие и динамиката на гражданския оборот. Възникнала
е необходимост от допълване на нормативните текстове, за да се осигури
ефективна защита на наследственото имущество. Показателни за това са
наблюдаващите се проблеми в съдебната практика. Искът за наследство е
един от класическите институти на наследствено право и е основно средство за защита на правото на наследяване и наследственото имущество. В
нашето законодателство искът е изрично уреден, макар и доста лаконично.
Така в чл. 110, ал. 1, предл. първо от Гражданския процесуален кодекс
(ГПК) е предвидено, че исковете за наследство се предявяват по мястото,
където е открито наследството. В тази връзка съществува законодателна
традиция, доколкото в чл. 84, ал. 1, изр. 1 от ГПК (отм.), съответно в чл. 161
от Закона за гражданското съдопроизводство (отм.), уредбата е била идентична. Може да се заключи, че за иска за наследство се само споменава в
гражданския процесуален закон, където се урежда неговата подсъдност. Но
в нашето законодателство липсва уредба, която да се отнася до естеството
на този иск, до предпоставките за предявяването и предмета му. Погледнато в сравнителноправен аспект, разрешението на нашия закон заема междинно място между абсолютното мълчание на Френския граждански кодекс
и донякъде казуистичния подход на Германския граждански кодекс.
Без преувеличение може да се твърди, че с възникването на правото
на наследяване са били извикани на живот и първите правни средства за
защитата му. Богатият правно-исторически материал за развитието на
римското частно право може най-добре да илюстрира този процес. Ще
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представя кратък анализ на системата на защита на наследственото имущество в Древния Рим, който има актуално звучене и може да бъде използван като отправна точка за подобряване на съвременните средства за
осигуряване на такава защита. Основно и специално средство за защита на
наследственото имущество съгласно римското право е искът за наследство. В тази насока полезно би било представянето на римската традиция в
прилагането на този иск, за да може да бъде преосмислено неговото съвременно значение и функции.
СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТАТА НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
СЪГЛАСНО РИМСКОТО ПРАВО
Чрез придобиване на наследството наследникът става собственик на
вещите на починалия, кредитор на неговите вземания, длъжник по неговите
задължения по цялото наследство. Ако наследява заедно с други, правоприемството е по отношение на наследствения му дял. Ако наследява jure
civil, става цивилен наследник, а ако е jure praetorio – преторски наследник
(bonorum possessor). За упражняване на правата върху наследството разполага с исковете, с които е разполагал неговият наследодател, така както
следва да отговаря и по предявените срещу него. Обаче той притежава и
специални искове за предаване на вещи от наследството и получаване
на вземания, които са основани на неговото качество на наследник.
Правата му са били защитени различно според това дали е наследник съгласно цивилното право или е bonorum possessor по преторското.1
Цивилното право предоставя на наследника един специален иск –
hereditatis petitio, vindication generalis. Още по времето на легисакционния
процес той е разполагал с възможността да насочи този иск срещу тези,
които държат цялото наследство или част от наследствените вещи, като се
позове на качеството си на наследник, вместо да ги преследва чрез отделни искове, основани на неговото правоприемство (като собственик и кредитор). През епохата на формуларното съдопроизводство ответниците, срещу които са предявени отделни искове за предаване на вещи от наследст-

1

Вж. ЖИРАР, П. Ф. История и система на римското право. Част III. София, 1915,
с. 1302, също БАЗАНОВ, Ив. Курс по римско право. София, 1940, с. 205.
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вото или изплащане на вземания, са могли в известни случаи да принудят
наследника чрез едно възражение (exceptio ne praejudicium hereditati fiat)2,
да ги преследва чрез hereditatis petitio. По този начин предмет на производството е въпросът за наследството въобще, а не отделни въпроси за собственост или вземания.
Искът за наследство се определя като виндикационен иск (цивилен
вещен иск), който във времева последователност е бил завеждан чрез
sacramentum in rem, чрез sponsio и чрез петиторна формула.3 Тази формула е била креация на rei vindicatio с разликата, че предмет на иска е цялото
наследство, а не определена вещ. Първоначално не е правена голяма разлика между hereditatis petitio като vindicatio generalis, давана на претенцията
за едно наследство, и vindicatio rei singularis, давана на претенцията за отделна вещ. Разликата в обекта на иска за наследство, който се отнася до
една имуществена съвкупност (телесни вещи и вземания), а не до изолирана вещ или право, е била достатъчна за създаването на специални, собствени правила за предпоставките, доказването и действието му. Това
обуславя интерес както за ищеца, така и за ответника, да предпочитат предявяването на hereditatis petitio пред сингуларните искове. Рetitio hereditatis
на формуларния процес е била actio in rem. В Източната Римска империя
тя става action mixta, като ищецът претендира не само да бъде признат за
наследник, но и да получи, освен вещи, и вземания. При Юстиниан претенцията за наследство става actio bonae fidei.4
Развитото право – не само Юстиниановото, но и класическото, приема че предметът на иска за наследство е една абстракция, едно независимо от неговите отделни съставни части имущество, което наследникът
изисква изцяло или отчасти от трето лице, което отказва да предаде това,
което има в ръце (владее или държи).5 Поради това той може да използва
претенцията не само за получаване на наследствени вещи, които могат и
да бъдат виндицирани, но и за събиране на наследствени вземания. Относно част от последните наследникът е разполагал и с личен иск, но от2
3

4
5

В този смисъл ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1292.
За процесуалната история на иска за наследство вж. ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1292–
1293 и цитираните там многобройни източници и литература.
Taкa БАЗАНОВ, Ив. Цит. съч., с. 206.
Това определение е дадено от ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1295.
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носно друга част, поради обстоятелството че наследството е динамично
имущество, не би разполагал с никакъв иск.
Според класическите текстове по принцип рetitio hereditatis получава
такова лице, което претендира че е наследник, срещу лице, което владее
наследствено имущество като наследник – possessor pro herede. Претенцията може да се насочи и срещу лице, което владее pro possessore (което не
претендира, че е наследник, но и не казва въз основа на какво владее). В
Източната Римска империя рetitio hereditatis е давана и на лица, които злонамерено са изоставили владението си за да не отговарят по този иск – qui
dolo malo desiit possidere. Освен това претенцията в един по-късен етап е
могла да бъде предявявана и срещу длъжник на наследодателя, който не
желае да плати под предлог че е също наследник.6 В тези случаи рetitio
hereditatis има характер на иск от семейното право, с който се установява
качеството на наследник, както се е установявало правото на pater familias
върху сина.
По предявен иск за наследство ищецът следва да докаже, че е цивилен наследник, т.е. качеството си на наследник, а не качеството на собственик, както е при виндикационния иск. Може да бъде посочена една отрицателна предпоставка – когато ищецът претендира връщане на вещи от
наследството, не трябва да ги владее. Ответникът може да отговаря по иска за наследство само ако владее наследствени вещи (pro herede или pro
possessore) или ако отказва да удовлетвори наследственото вземане, защото претендира че е наследник. Когато ответникът е pro herede, искът за
наследството е единствената логично допустима защита, доколкото спорът
е по въпроса кой е наследник. Когато ответникът е pro possessore (не се
позовава на никакво юридическо основание, но отказва да предаде наследствените вещи), доколкото наследникът не е наследявал посесорните
интердикти на своя наследодател, искът за наследство също е единствената логично допустима защита.7 В този случай претенцията за наследст-

6
7

Вж. БАЗАНОВ, Ив. Цит. съч., с. 207.
В римското право допустимостта на рetitio hereditatis срещу наследник pro possessore
се обяснява също със съществуването на така наречената usucapio pro herede, по
която лице, владеейки недобросъвестно наследствените вещи, придобива по давност
наследството. Ето защо владението pro possessore се смята, при наличието на такава
узукапия, като посегателство върху самото право на наследство. Вж. в тази насока
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вото бива уважена след като ищецът е доказал качеството си на наследник. По същия начин би успешно упражнил своята защита неговият наследодател с владелчески интердикт, доказвайки качеството си на владелец.8
Искът за наследство, предявен против владеещите pro herede или pro
possessore, има функцията и на наказание на ficti possessors.9
Според Юстиниан рetitio hereditatis е едновременно actio in rem и in
personam. В качеството си на actio in rem претенцията целѝ да установи
официално титула на наследника и да му даде възможност да събере
всички наследствени вещи според решението на съдията – arbitrates judicis.
Във формуларния процес на класическата епоха ответникът е бил осъждан
на парична сума само ако не предава доброволно вещите. Съгласно Юстиниановото право ответникът е осъждан да върне всичко, което е ползвал от
наследството. Но искът за наследство служи и за плащане на щети и загуби в пари и по такъв начин представлява средство за защита на облигационни права по отношение на трети лица, владеещи наследството.10 Чрез
тази претенция наследникът може да получи: плащане на щети и загуби за
унищожени или повредени по вина на ответника вещи; цената на продадени от ответника наследствени вещи; плодовете от наследствените вещи.
През класическата епоха един сенатусконсулт, издаден през 129 г.
при царуването на Адриан, прави различни задълженията на ответника по
иска за наследство в зависимост от обстоятелството дали е добросъвестен
или недобросъвестен владелец – добросъвестният владелец е задължен
да предаде на ищеца само това, с което се е обогатил, а недобросъвестният следва да предаде на наследника всичко, което липсва от наследството.
По този начин е изолирано действието на института на usucapio pro herede,
по силата на който всеки владелец, независимо дали е добросъвестен или
недобросъвестен, е извършвал едно позволено действие като е завладявал наследството и е дължал само размера на обогатяването. Например

8

9
10

ВЕНЕДИКОВ, П. Система на българското наследствено право. 2. прераб. изд. София,
1945, с. 232 и цитираната там литература.
Подробно изложение на предпоставките за уважаване на иска и предмета на
доказване вж. при ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1295–1297 и цитираните там източници
на римското право.
Така при ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1296.
Вж. БАЗАНОВ, Ив. Цит. съч., с. 208, също ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1298–1302.
Последният автор обяснява обстойно различните хипотези на отговорност на
ответника по иска, съответно вида и размера на дължимото.
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недобросъвестният владелец е осъждан да плати на истинския наследник
не цената, за която е продал наследствената вещ, а действителната ѝ
стойност, ако е била продадена по-евтино.11
Доколкото преторският наследник (bonorum possessor) не е наследник в класическия смисъл на това понятие, той не е разполагал с отделните
искове на наследодателя, които преминават към цивилния наследник като
универсален правоприемник, actio in rem gereralis, както и с иска за наследство, основан на качеството на наследника. Тъй като bonorum possessor
постепенно е бил приравнен на цивилния наследник, налага се чрез различни процесуални средства да бъде осигурена за него сходна защита на
правата върху наследството.12 Преторският наследник е имал право да
встъпи във владение на наследството – преторът му е дал за защита интердикта, наречен inrerdictum quorum adipiscendae possessionis. Tози интердикт предоставя restitutio на наследствените вещи в полза на преторския наследник, както и възможност последният да встъпи във владение на
наследството като съвкупност.13 Чрез интердикта може да бъде възстановено владението само върху вещи – отделни вещи или съвкупност, които
bonorum possessor-ът не е владял, и срещу лице, което е владяло без основание (pro possessore) или като наследник (pro herede). Това са същите
лица, които могат да бъдат ответници по иска за наследство. Inrerdictum
quorum обаче не е могъл да бъде насочен срещу владелци на други юридически основания, което е наложило впоследствие на преторския наследник да бъде предоставен и друг специален интердикт – quod legatorum.
Последният позволява отнемане на вещи от лица, които претендират, че са
заветници и владеят вещите pro legato.14 Изброените правни средства за
защита не са могли да се ползват от преторския наследник срещу владелци на наследствените вещи на други юридически основания. За такива случаи цивилният наследник, за разлика от bonorum possessor, е разполагал
със специални петиторни искове на своя наследодател – rei vindicatio, actio
11

12
13
14

Подробно
разграничение
между
отговорността
на
добросъвестния
и
недобросъвестния владелец по иска за наследство вж. при БАЗАНОВ, Ив. Цит. съч.,
с. 208–209.
Този извод е направен от ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1302.
Така БАЗАНОВ, Ив. Цит. съч., с. 209–210.
Вж. ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1303–1304 и цитираните там източници.
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Publiciana и др. Последните намират приложение на практика най-често за
получаване на наследствени вземания, за събирането на които цивилният
наследник разполага и с иска за наследство. За да приравни преторския
наследник на цивилния такъв, преторът му предоставя actio in personam
fictitia.15 Чрез този иск bonorum possessor може да предявява и претенциите
на починалия с фикция за качеството на наследник (fictio se herede). Това
нововъведение е довело до възможността, за което със сигурност има данни от времето на Юстиниан, bonorum possessor да получава и наследствени вземания, а в същото време позволява и на кредиторите да искат от него изпълнение на наследствени задължения. Пълното приравняване на
двата вида наследници става посредством второ нововъведение –
hereditatis petitio possesseria, която претенция напълно се припокрива като
съдържание с рetitio hereditatis, насочен срещу владелци pro herede или pro
possessore, независимо дали последните са фактически владелци или
possessores juris.16
От изложеното дотук може да се направи извод, че институтът на иска за наследство, лаконично споменат в българското законодателство и
уреден в други европейски законодателства, е имал своята уредба и приложение още в римското частно право. Древноримските юристи са отчели
необходимостта от създаване на специално средство за защита на наследственото имущество.
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА
НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИСТИЧНА ДОКТРИНА
В българската правна литература, и по-специално в труда на професор Петко Венедиков,17 е отделено внимание на иска за наследство и е
обосновано неговото значение като важен институт за защита на наследственото имущество.
Наследникът, придобивайки правата върху наследственото имущество, действително разполага със същите искове за защитата им, с които е
15
16
17

Вж. БАЗАНОВ, Ив. Цит. съч., с. 210.
Така ЖИРАР, П. Ф. Цит. съч., с. 1306–1308 и анализираните там източници.
Вж. ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 230–242.
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разполагал неговият наследодател. Авторът обаче заключава, че тези
искове, които са на разположение на наследника, невинаги са достатъчни, за да осигурят пълноценна защита на наследствените права.18 Дава
за пример случаи, когато във владение на наследодателя са се намирали
вещи, които не са били негова собственост, и наследникът не може да се
защити с ревандикационен иск, а предпоставките на владелческите искове
не са налице.19 Подчертава значението на иска за наследство като средство за защита в случаите, когато владелецът на вещите не оспорва собствеността на наследодателя върху тях, но оспорва качеството наследник на
ищеца.
Основателно проф. Венедиков констатира, че липсва правна регламентация за естеството на този иск, за предпоставките за упражняването
му и за предмета му. Поради това за изясняване на тези въпроси следва
да се ползват като отправна точка основанията, които оправдават
посочването на този иск в законодателството и неговата богата традиция още от римското право. Той дефинира иска за наследство като иск
на наследника срещу трето лице, което държи в свое владение вещи, влизащи в състава на наследството, или срещу лице, което изобщо му пречи
да упражнява права, част от наследството, като му оспорва качеството на
наследник.20 Основният случай на приложение на иска според него е когато
наследникът търси от третото лице вещи, които то задържа, като му оспорва качеството на наследник. Искът обаче може да бъде предявен и в други
случаи – например когато длъжник на наследодателя отказва да плати на
наследника, като твърди че сам е наследник, или когато поради същото
твърдение отказва да търпи упражняването на сервитут върху имот, който
е принадлежал на наследодателя.
Искът за наследство може да бъде предявен от всеки наследник (по
закон или по завещание) и срещу лице, което владее всичките или част от
наследствените вещи. Напълно възможно е претенцията да бъде насочена
и срещу сънаследник на ищеца, който твърди че е единствен наследник

18
19

20

Така ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 230.
Например да е изтекъл шестмесечният срок по чл. 75 и 76 от ЗС от отнемане на
владението. Твърде възможно е обаче и останалите предпоставки да не са налице.
ВЕНЕДИКОВ, П. Пак там.
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или че притежава по-голям от действителния си дял. Авторът признава и
хипотези, когато ответник по иска може да бъде лице, което не владее наследствени вещи, но е отчуждило такива и се е обогатило по този начин, или
което пречи21 на наследника да упражнява права, които са част от наследственото имущество. Такива са винаги споровете, при които ответникът
признава правата на наследодателя, но оспорва качеството на наследника
като такъв и същината им се свежда до въпроса кой е наследник. Ако искът
за наследство е насочен срещу лицето, което владее наследствени вещи,
за него ще се прилагат правилата на ревандикационния иск. Това важи и за
част от плодовете, и за подобренията.22
Тук обаче се пораждат въпроси за хипотезата, когато ответникът е
добросъвестен владелец, и дали въобще в разглеждания случай може да
възникне такава хипотеза, предвид съдържанието на чл. 70, ал. 1 от ЗС.
Във връзка с това предмет на обсъждане може да бъде въпросът дали
предполагаемото основание, въз основа на което ответникът е влязъл във
владение, може да се разглежда като юридическо основание за добросъвестно владение. Според автора искът за наследство ще бъде насочен
срещу добросъвестен владелец, когато последният владее въз основа на
призоваване към наследяване по завещание или закон, което би могло да
го направи действителен наследник, но което в конкретния случай поради
определени обстоятелства се е оказало недействително без той да знае за
тази недействителност.23 Доста спорно е дали това схващане отговаря на
понятието правно основание, предвидено в чл. 70, ал. 1 от ЗС, което действително се отнася до сделки между живи. По мое мнение в случая се ка-

21

22

23

Дадени са следните примери: когато в наследството влиза някое право, което може
да бъде упражнено срещу ответника, като последният отказва да търпи
упражняването, защото отрича на ищеца качеството на наследник; когато ответникът
отказва да плати едно задължение към наследодателя, защото твърди че самият той
е наследник и вземането е погасено чрез сливане; когато ответникът отказва да търпи
упражняването на ипотечно или заложно право от ищеца, като оспорва качеството му
на наследник, и др. Така ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 233–234.
Вж. подробен анализ на отговорността за плодовете и за подобренията при
ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 234 и цитираните там чуждестранни източници.
Например добросъвестно ще е лице, което е роднина на наследодателя в степен, в
която се наследява, и мисли че е негов наследник защото не знае че има по-близък
роднина, който го изключва, или че има завещание, което го лишава от наследствени
права. Добросъвестен владелец ще бъде и лице, което мисли че е наследник по едно
действително завещание, като не знае че то е отменено. Вж. още примери и
сравнителноправни съпоставки при ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 234–236.
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сае за законодателна празнота, като правоприлагането по аналогия няма
да може да я преодолее.
Искът за наследство може да бъде предявен и срещу ответник, който
е престанал да владее наследствените вещи, като се е разпоредил с тях
възмездно. В този случай е налице неоснователно обогатяване, като ищецът ще може да претендира предаване на това, което ответникът е получил
по разпоредителната сделка. Възникват въпроси за отговорността на ответника, когато се е разпоредил безвъзмездно с наследствени активи, когато те са били откраднати, или когато са погинали по обективни причини.
При посочените примери не е налице неоснователно обогатяване от негова
страна. Авторът приема че мнимият наследник, който е установил владение, като е знаел, или е трябвало да знае, че не е призован наследник, в
изброените случаи ще дължи пълната реална стойност на вещите, които са
безвъзмездно отчуждени или погинали. Тази отговорност според него възниква на деликтно основание, като се позовава на чл. 56 във вр. с чл. 53 от
ЗЗД (отм.)24 На същото основание ответникът ще отговаря и за повреждането на вещите.
Съгласно принципа, че никой не може да прехвърли права, които не
притежава, актовете на разпореждане на мнимия наследник с наследствени активи няма да породят действие по отношение на действителния наследник. От това принципно положение съществуват изключения. Например,
когато мнимият наследник е прехвърлил възмездно, предал е владението
върху движими наследствени вещи, при наличието на останалите предпоставки на чл. 78, ал. 1 от ЗС правата на приобретателя ще бъдат противопоставими на истинския наследник. Длъжниците на наследодателя могат
24

Така ВЕНЕДИКОВ, П. Цит. съч., с. 238. Чл. 56 от ЗЗД (отм.) гласи: „Всяко действие на
человека, което причинява вреда на другиго, задължава тогова, по вината на когото е
последвало то, да поправи вредата.“, а чл. 53 от ЗЗД (отм.): „Този, който е получилъ
една недължима вещъ, е длъженъ да я повърне въ натура, ако тя съществува; ако ли
тя не съществува вече или е развалена, този, който е получилъ вещьта
недобросъвестно, е длъженъ да повърне нейната стойность, макаръ и да е погинала
или се е развалила случайно; ако той е получилъ вещьта добросъвестно, длъженъ е
да повърне само това, отъ което се е възползувалъ.“. Съгласно действащото
българско законодателство в случаите, когато вещта е погинала в резултат на
обективни обстоятелства (наводнение, пожар и т.н.) или пък е била открадната,
отнета чрез грабеж и т.н., причинно-следствената връзка между виновното поведение
на мнимия наследник и вредата липсва, поради което не споделям застъпената от
автора теза. Според мен в тези случаи единствено приложима евентуално би била
разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗЗД.
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да се освободят от задълженията си, ако добросъвестно са изпълнили на
мнимия наследник съгласно чл. 75, ал. 2 от ЗЗД.
СЪВРЕМЕННО ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ИСКА ЗА НАСЛЕДСТВО КАТО СПЕЦИАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА
НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО
Въпросите за естеството на защитата на наследственото имущество
не са абстрактно теоретични и се определят от действащия в съответната
страна механизъм за придобиване на наследство на законодателно ниво. С
оглед на това тази защита няма как да има еднакво естество и съдържание
в страните, в които действат различни системи за придобиване на наследство. Освен това конкретното съдържание на защитата ще се определя винаги от действащата в определен момент и на съответното място правна
уредба.
В българското законодателство липсва изрична разпоредба, която да
установява специална санкция25 за неправомерно засягане на наследственото имущество.
Дали за защитата му съществува самостоятелен иск е първият въпрос, от който би следвало да започне анализът на иска за наследство.
Действащото ни право не го урежда в подробности, но изрично отбелязва
неговото съществуване (чл. 110, ал. 1 от ГПК). Убеден съм че това обстоятелство, наред с направения исторически преглед на рetitio hereditatis, показва че се касае за самостоятелно правно явление.
След този утвърдителен отговор трябва да бъдат обсъдени предметът и същността на този иск. Логично е основен ориентир да бъде действащото българско законодателство и съдебната практика. Наличието на
такава е логичен аргумент, че искът за наследство има своето самостоятелно съществуване като средство за защита на правото на наследяване,
чийто обект е наследственото имущество.
25

Терминът „санкция“ има нееднозначната употреба. От една страна, стои по-широкото
схващане за санкцията – като правни последици, прикрепяни от нормата към
неправомерни юридически действия. Те могат да бъдат и невиновни, обективно
противоправни, или да са виновни (правонарушения). По-тясното понятие за
санкцията е свързано само с втората група противоправни явления. Тук то се
употребява в малко по-различен смисъл – като правоохранителен механизъм, който
включва, от една страна, превантивните средства, а от друга – санкционните, чиято
цел е реакция на незаконосъобразното развитие на отношенията.
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Еднозначно се възприема в съвременната съдебна практика26, че искът за наследство по чл. 110, ал. 1 от ГПК, е предоставен за защита на оспорено или нарушено наследствено право (например когато останалите
наследници отричат възникването на качеството на наследник на друго лице, претендиращо такова на основание произход, осиновяване, завещание,
заместване, или твърдят неговото отпадане към момента на откриване на
наследството; когато се оспорва размер на наследствен дял и пр.).
Според съдебната практика за едно лице съществува правен интерес да установи качеството си на наследник на определен наследодател
(притежание на правото на наследяване) и наличие на наследствено правоотношение, тъй като занапред във всички случаи на оспорване на правата му ще се легитимира посредством съдебното решение като призован
наследник на този наследодател.
Наследственото правоотношение касае цялото имущество на
наследодателя, а не само отделни съставни негови права и задължения,
за които е възникнал спор. Ако бъде отречено правото на предявяване
на установителен иск за наличието на наследствено правоотношение,
този спор ще трябва да бъде разрешаван отново всеки път при последващо оспорване на правата върху други имущества на наследодателя
или върху произтичащи от наследяването вземания. Отделно, възможността за предявяване на иск за наследство е изрично посочена в чл. 110,
ал. 1 от ГПК, който предвижда особена подсъдност по местооткриване на
наследството за определена група искове. Първият от тях е искът за наследство, следват исковете за унищожаване или намаляване на завещания,
за делба и за унищожаване на доброволна делба.
Каква е позицията на съвременната българска доктрина към това
правно явление не е лесен въпрос, доколкото искът за наследство не е

26

Вж. например: решение № 872 от 03.06.1996 г. по гр.д. № 1956/95 г., IV гр.о. на ВС;
решение № 110 от 18.11.2008 г. по гр.д. № 4212/2007 г. на І гр.о. на ВКС: решение №
120 от 13.06.2014 г. по гр.д. № 6714/2013 г. на I гр.о. на ВКС; решение № 66 от
16.06.2014 г. по гр.д. № 5605/2013 г. на І гр.о. на ВКС; определение № 16 от
08.01.2015 г. по ч.гр.д. № 5994/2014 г. на IV гр.о. на ВКС; определение № 159 от
08.07.2016 г. по ч.гр.д. № 2644/2016 г. на ІІ гр.о. на ВКС; определение № 413 от
09.10.2018 г. по т.д. № 925/2018 г. на І т.о. на ВКС, и др. Налице е, разбира се, и
практика в тази насока на районни, окръжни и апелативни съдилища, която тук е
излишно да цитирам.
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обект на особено внимание27, макар все пак да се признава неговото съществуване и да се споменават хипотезите28, при които той може да намери приложение.
Има изложени различни мнения по въпроса дали искът има осъдителен или установителен характер.
Според първото становище искът е осъдителен, като с решението на
съда се признава на ищеца качеството на наследник и едновременно ответникът се осъжда да отстъпи наследствените вещи, които държи, и да
изпълни всички задължения, които има към наследството.29
Според второто становище искът е установителен30 и може да има
за предмет заедно или поотделно два спорни въпроса, по които съдът да
се произнесе – когато се оспорва качеството наследник на ищеца, искането
е съдът да признае това качество, и когато е налице спор относно наследствения дял на ищеца, искането е съдът да признае какъв е размерът на
този дял.31 Обосновано се изтъква класическото становище, че предмет на
иска следва да бъде твърдяното от ищеца спорно материално право.32 Такова не е нито едно от включените в състава на наследствената съвкупност
отделни права и задължения. Неточно е да се приеме и че предмет на иска
е самото наследство, тъй като то не е субективно право. Във връзка с това
се прави извод, че предмет на иска е не наследството, а правото на наследството като съвкупност. За да бъде установено неговото наличие, тряб-

27

28

29
30
31

32

През последните четиридесет години лисва дори статия, която да е посветена на това
правно явление.
Вж. СТАНЕВА, А. Право на наследство. – Съвременно право, 1991, № 2, с. 13–14,
също ТАСЕВ, Хр. Българско наследствено право. 8. прераб. и доп. изд. Нова ред.
С. Тасев и Г. Петканов. София, 2006, с. 145. Последният посочва, че искът за
наследство се предявява обикновено в случаите, когато има спор относно произхода
на претендиращия за наследник; когато се оспорва извършено осиновяване или
универсално завещание в полза на определено лице; когато се повдига въпрос за
недостойнство на наследника; за отпадане на правото на наследство на съпруга
поради прекратяване на брака и пр.
Така ТАСЕВ, Хр. Пак там.
Така СТАВРУ, Ст. Въпроси на българското вещно право. София, 2010, с. 829.
Вж. в този смисъл ЗАКОН за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми на
правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст. Авт.: Ц.
Цанкова, Ек. Матеева, М. Марков, В. Петров, Д. Танев, Ив. Георгиев. София, 2016,
с. 629–630.
Така СТАНЕВА, А. Цит. съч., с. 14. Принципно за премета на иска вж. СТАЛЕВ, Ж.
Българско гражданско процесуално право. София, 1988, с. 197 и сл.
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ва да се докаже качеството на наследник у ищеца (право на наследяване) и
неговото упражняване чрез приемане на наследството.33
С последното изискване не съм съгласен. Трябва ясно да се посочи,
че упражненото право на наследяване чрез приемане на наследството има
за ефект настъпване на универсално правоприемство между имуществата
на наследник и наследодател. По този начин правото на наследяване се
упражнява и то губи своето значение за носителя си (престава да съществува в неговата правна сфера). То не се трансформира в ново право на
наследство, а има за ефект придобиването на всички права и задължения,
включени в наследствената маса. За защитата на придобитите вече права
поотделно като наследствени такива, респективно като специална съвкупност, нашето законодателство не предвижда специални искове, за разлика
например от германското, италианското и т.н.34 На разположение на приелия наследството, който вече се явява универсален правоприемник, са
всички средства за защита, с които е разполагал неговият наследодател –
искове за собственост, за неоснователно обогатяване, за непозволено увреждане, за изпълнение на поети договорни задължения и т.н. Включително искът за делба се предявява от придобилия наследството наследник в
качеството му най-вече на съсобственик, като особеното е, че съсобствеността е възникнала в резултат на наследяване и вещите имат наследствен произход.
Основен довод за обособяване на иска за наследство като отделен
иск е неговата функция да защитава правото на наследяване преди неговото упражняване. Липсват пречки същият да бъде предявен и след неговото упражняване, когато се оспорват елементи от фактическия състав на
наследяването (универсалното правоприемство), свързани с възникването,
33
34

Вж. СТАНЕВА, А. Пак там.
Вж. чл. 533 от Италианския граждански кодекс. В Германския граждански кодекс е
налице детайлна правна уредба на иска за наследство. На него е посветена
специална глава, която включва разпоредбите от параграф 2018 до параграф 2031
включително. В основата на уредбата стоят римскоправните разрешения, но прави
впечатление комплексният подход на законодателя, предвидил правила относно найсъществените съпътстващи защитата на субективното наследствено право
отношения. Регламентирани са възможните възражения на ответника, задълженията
му относно ползите и плодовете от вещта, правата му за разноски. Заслужава да се
отбележи стриктното дефиниране на отговорността и правата на владелеца в
зависимост от характера на владението – добросъвестно или не, посредствено или не
и т.н.
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придобиването, притежанието или упражняването на правото на наследяване. Категорично обаче трябва да бъде подчертана функцията на иска за
наследство за защита на правото на наследяване преди неговото упражняване. Например за решението на наследника кое от двете правомощия от
правото на наследяване да упражни, може определящо значение да има
размерът на притежавания наследствен дял или конкретният състав на
наследственото имущество. Напълно логична е хипотезата наследникът
първо да установи по безспорен начин наследствената си квота и едва
след това да приеме или да откаже наследството. Освен това юридически
по-прецизно е първо да бъде разрешен спорът на кого принадлежи правото
на наследяване – на претендиращия го въз основа на завещание или на
този въз основа на закона, и едва след това действителният негов носител
да го упражни като приеме или откаже откритото наследство. Нещо повече – приемането или отказът от наследствено право, осъществен от мним
наследник (лице, което не разполага с право на наследяване), няма да породи никакви правни последици поради принципното правило, че никой не
може да упражнява (да се разпорежда) с права, които не притежава.
Преди от наследника да бъде упражнено правото на наследяване
чрез приемане, той няма да бъде универсален правоприемник на наследодателя и следователно няма да разполага с неговите искове за защита на
наследствените активи. Може да се направи извод, че защитата на правото
на наследяване и неговият обект – наследственото имущество, чрез иска
за наследство има самостоятелен характер. Тя не е част от наследствената маса, не произтича от наследственото правоприемство, а на самостоятелно законово основание се придобива от наследника с неговото призоваване към наследяване. Този извод, разбира се, се отнася до държавите, в
които действа системата за придобиване на наследството чрез приемане
(изрично волеизявление). Там където наследството се придобива автоматично по силата на закона, е по-коректно да говорим за право на наследство, а не за право на наследяване. При този модел за придобиване на наследство наследникът автоматично придобива наследствените активи, което придобиване е под прекратително условие – ако не се откаже от наследството в определения за това срок.
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ИНСТИТУТЪТ НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ КАТО
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЗАВЕЩАТЕЛНИТЕ
РАЗПОРЕДБИ В РИМСКОТО И В
СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО
(НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Ас. д-р Новак Кристич
Университет в Ниш, Сърбия
Резюме: Запазената част от наследството в страните от европейскоконтиненталната правна система е най-ефективното и пряко ограничаване на
свободата на наследодателя за разпореждане с имуществото си със завещание. Императивният характер на правните норми, регулиращи наследяването със запазена част, гарантира защитата на правата на собственост и
интересите на най-близките членове на семейството на наследодателя от
прекомерни безвъзмездни разпореждания mortis causa и/или inter vivos,
чрез които те са несправедливо отстранени от наследяването. На задължителните наследници се гарантира правото да поискат задължителната
си част от наследственото имущество независимо от изразената в завещанието воля на наследодателя. Римското право в републиканския период е
люлката на уредбата на запазената част от наследството. Този институт
преминава вековния път на своето развитие до Юстиниановото право, където е създадена ефективната система за неговата правна защита. В статията са анализирани етапите на развитие на института в римското право,
както и ролята и значението на римското право за развитието му в съвременното право. Освен това авторът анализира актуалните тенденции в регулирането на задължителното наследяване в континенталното европейско
право (Civil Law) и реформите, извършени от европейските законодатели
през последните десетилетия.
Ключови думи: запазена част; задължителен наследник; свобода на завещаване; римско право; съвременно право.
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THE INSTITUTE OF COMPULSORY PORTION
AS A LIMITATION ON TESTAMENTARY
DISPOSITIONS IN ROMAN AND CONTEMPORARY
LAW
(ENGLISH LANGUAGE)

Assist. prof. Novak Krstić, PhD
University of Niš, Serbia
Abstract: Compulsory portion (forced share), in the countries of the European
continental legal system, is the most effective and direct limitation of the testator’s freedom of testamentary disposition. The imperative nature of legal rules
regulating the area of compulsory succession ensures the protection of property
rights and interests of the decedent’s close family members from excessive gratuitous dispositions mortis causa and/or inter vivos, by which they have been
unjustly evaded from succession. Compulsory heirs are guaranteed the right to
request their compulsory portion of the succession estate, irrespective of the
decedent’s will. Roman law in the Republican era is the cradle of the compulsory
succession. The institute of compulsory portion had passed a centuries-long
path of its development to the Justinian law, when effective system of its legal
protection was established. In this paper, the stages of development of this institute in Roman law will be analyzed, as well as the role and importance of Roman
law for the development of the institute of compulsory portion in the contemporary law. Moreover, the author will analyze current trends of regulation of forced
heirship in the Continental European Law (Civil Law), and reforms that have
been made by European legislators in recent decades.
Keywords: compulsory portion; compulsory heirs; testamentary freedom; Roman law; contemporary law.
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I.

Freedom of testamentary disposition is a heritage of civilization that offers
an opportunity to a testamentary capable person to dispose of their estate, of
their own will, in the event of death. It makes it possible to leave the disposition
norms of statutory order of inheritance – which are based on the assumed and
unspoken will of the testator, representing in a certain way a tacit testation1 –
effectless and enables the testator to establish such an order of succession that
he considers the most appropriate one under the concrete life circumstances. It
is considered an individualistic principle of inheritance law that occurs as a freedom of property continuing even after death2 and represents a specific form of
private law autonomy in the sphere of inheritance.3
However, freedom of testation is not limitless. The need of society to protect property interests of the testator’s closest persons to a certain measure,
goes beyond the interest to secure the full freedom of testamentary disposition
and unchargeable dispositions in general. Centuries back the society has stood
in protection of the interests of the testator's closest family members, guaranteeing them the right to a portion of the testator’s estate, as it is considered socially
unacceptable, even immoral viewed at a wider context, 4for the testator to circumvent their closest family members with non-chargeable dispositions.5 Our
understanding of the need to limit the freedom of testamentary disposition, we
owe to Romans.
The right to a portion of the estate, as well as the very portion of the estate belonging to particularly privileged persons close to the testator, who enter the cir1

2
3
4

5

GROTIUS, H. De iure belli ac pacis, lib. II, p. 7, § 3. Quoted as per: DJORDJEVIĆ, A.
Nasledno pravo Kraljevine Srbije. Beograd, 1910, p. 46.
RADBRUH, G. Filozofija prava – prevod na srpski jezik D. Guteša. Beograd, 1980, p. 200.
LIEPOLD, D. Erbrecht, Grundzüge mit Fällen und Kontrollfragen. Tübingen, 2002, p. 19.
Long time ago, at the beginning of the Common Era, Tacitus, a Roman orator, lawyer and
one of the greatest thinkers of that age, stated that law started to deal with morality only
when something went wrong with morality.
The words of Božidar Petranović also testified on the dilemmas standing before the practitioners of legal thought regarding the identification of limits of freedom of disposition of
donatio mortis causa: “Since the oldest age of Roman jurisprudence, Orthodox [Christians]
have vividly argued whether man is free to dispose of his estate after death [...] there have
been so many dissonant opinions on this subject as there have been Orthodox writers and
Roman law interpreters.” PETRANOVIĆ, B. O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu
pravnih običaja i pisanih spomenika. Beograd, 1923, p. 3.
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cle of legitimate heirs, in concreto, in laws that have inherited Roman legal tradition it is called the compulsory portion (pflichtteil, la réserve, legítima, riserva,
обязательная доля). This authorisation is completely independent from the
testator’s will expressed through their free dispositions inter vivos or mortis
causa, and can be, and by default it is, directly contrary to their will. The rules of
forced heirship are peremptory by their nature; therefore, the testator cannot exclude their effect by their own will. They represent a dam to the testator’s excessive non-chargeable dispositions, which the testator disposed of beyond the limits of the disposable portion of the estate and unjustifiably circumvented the
closest members of family, all or some of them.
Taking a historical perspective, the occurrence and development of a
compulsory portion institute has been connected with the occurrence and development of the freedom of testation. The concept of compulsory portion has been
formed primarily “as an antithesis of the full freedom of testamentary disposition
of property by the testator”,6 and it represents “the most efficient limitation on
freedom of testation content-wise.”7
In a narrower sense, the compulsory portion is exactly viewed upon as the
limitation on the freedom of testation,

8

as its most direct and, content-wise, its

most efficient limiter, and sometimes as its negation. It is a specific antipode to
testamentary disposition with the last declaration of will as it is directly opposed
to the testator’s will expressed in their bequeath. Simultaneously, it can also be
regarded as a compromise between the freedom of testamentary disposition and
family succession, since it is reserved for the closest members of the testator’s
family.9
The compulsory portion has also been profiled as an institute limiting the
freedom of non-chargeable disposition through legal affairs inter vivos, i.e. freedom of contract. Thus, taken in a wider sense, the compulsory portion represents a limitation on freedom of non-chargeable disposition in general, i.e. its

6

7
8

9

MARKOVIĆ, B. Zakon o nasleđivanju – sa objašnjenjima i napomenama. Beograd, 1955,
p. 113.
ANTIĆ, O. Sloboda zaveštanja i nužni deo, doktorska disertacija. Beograd, 1983, p. 19.
Which is exactly why forced heirship is sometimes called inheriting against the command of
the last will. ARANĐELOVIĆ, D. Nasledno pravo s naročitim obzirom na Građanski zakonik
Kraljevine Srbije. Beograd, 1925, p. 148.
See in more details: ĐURĐEVIĆ, D. Institucije naslednog prava. Beograd, 2010, p. 30–31.
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relativization. However, it should be noted that the limitation on contract freedom
with the compulsory portion is only partial. Neither content-wise, nor quality-wise,
or by its scope, it is approximate to the degree of limitation on testamentary freedom.
II.
As we have already pointed out, historically speaking, the origin and development of the institute of compulsory portion is inseparably linked to the occurrence of bequeath and development of freedom of testamentary disposition.
Old laws (Egyptian, Babylon, Hindu, Jewish, and Greek), had not known for bequeath as a unilateral affair used for testamentary disposition in favour of universal successors.10 Those ancient rules were familiar with other legal forms
through which they expressed their freedom of testation (adoption

11donation

in

the event of death), which were, however, bound to numerous limitations. 12 In
some of these laws, as it is the case with Greek law, the testator’s autonomy of
will was founded on broad foundations; thus, the testator could completely circumvent the closest relatives – the “compulsory” heirs, through various forms of
singular dispositions mortis causa.13
In the complex labyrinth of Roman law, that was simplified to an extent in
the age of Justinian, succession law had its own special place.14 There we also
find the roots of freedom of testation, comprehended in the sense that is attached to it today – as freedom of the testator to determine with his own will one
or more heirs. This institute had experienced metamorphoses throughout the

10

11

12

13
14

More on testamentary freedom based on bequeath in Greek poleis, and also in Egyptian
and other ancient laws, see: AVRAMOVIĆ, S. Evolucija slobode testiranja u antičkom
grčkom pravu, doktorska disertacija. Beograd, 1981, p. 177 ss.
The case from Egyptian law is known where the husband adopted his wife, thus the estate
went to her and not to his lateral kin. AVRAMOVIĆ, S. Pravna istorija starog veka – Opšta
istorija države i prava. Beograd, 1993, p. 100.
In more detail on the forms of disposition of legal affairs mortis causa and limitations of testamentary freedom in ancient laws, see: ANTIĆ, O. Op. cit, p. 22–32.
AVRAMOVIĆ, S. Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu, cit., p. 333.
Roman lawyers deemed that a half of lawyers’ knowledge consisted in being familiar with
the regulations regulating inheritance-law relationships. The significance of inheritance-law
regulations was reflected in the fact that they were not directed to solving a legal relationship, but it was used to determine the destiny of entire families, their subsistence, since the
property was acquired exactly through succession. STANOJEVIĆ, O. Rimsko pravo, Beograd, 2004, p. 289.
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entire Roman legal history, but never reached such a level to be considered absolute – the testator had never had absolute freedom in the choice of their heirs.
Testamentary freedom, although broadly founded in the Laws of the
Twelve Tables,15 was limited by extralegal reasons in the old Roman law. 16 In
the initial period (ius civile antiquum), a testament could not be drawn up if there
was a heir belonging to sui heredes.17 Later, according to the existing moral and
religious rules, the practice of drawing up a testament was established to circumvent the application of the obsolete statutory order of inheritance, characteristic for a consortium.18 For persons who had testamenti factio activa it was
deemed a great disgrace and misfortune to die intestatus – with no testament.19
Children and descendants were named as heirs in order to secure preservation
of family property, and “the testator would not even think of excluding a member
of their family from the inheritance.”20 Nemo pro parte testatus, pro parte
intestatus, decedere potest21 rule was in force, so that, if there was a valid bequeath, the entire estate would be distributed pursuant to the testator’s last will,
even when the bequeath did not include the entire estate.
With the development of private property and weakening of religious influence, testamentary freedom of a pater familias gets its full meaning.22 However,
15

16

17

18
19
20
21

22

Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto – As the pater familias says about
his property and its administration, and thus shall be the law (Leges Duodecim Tabularum,
5.3). On the numerous dilemmas related to testamentary freedom in the old ius civile:
JOVANOVIĆ, M. Komentar starog rimskog ius civile. Knjiga druga. Zakon XII tablica. Niš,
2007, p. 190–210.
Relying on the opinion of Quintilian, teacher of rhetoric, prof. Obrad Stanonojević states that
absolute freedom of testamentary disposition is highly unlikely initially and that was limited
by a strong experiencing of family property as sacred and the fear that descendants would
not continue cherishing the cult of ancestors. Therefore, it is hard to believe that in the old
law pater familias would circumvent his closest kin and bequeath the estate to anyone else.
STANOJEVIĆ, O. Op. cit, p. 303–304.
Sui heredes are persons who were under patria potestas of the pater familias – in priority
his sons, but also grandsons and further kin, if they could be invited to inherit, besides any
emancipated persons They were also called compulsory heirs (sui et necessarii heredes),
as they had to accept the inheritance.
STANOJEVIĆ, O. Op. cit, p. 301.
There was a curse: “May Jupiter punish you if you die intestate”. Quoted as per: ibidem, p. 300.
STOJČEVIĆ, D. Rimsko privatno pravo. Beograd, 1983, p. 165.
No one can be inherited partially based on the testament, partly based on the law. Quoted
as per: STOJČEVIĆ, D. I ROMAC, A. Dicta et regulae iuris. Beograd, 1984, p. 317.
“Only the host – pater familias – was a juridical person; only his will was recognised; all the
other household members were subordinated to him, thus his bequeath was the same as
the law: uti legasset – ita ius esto. He could, without stating any reason, exclude his children
from the inheritance, and his last will was always to be performed.” PETRANOVIĆ, B.
Op. cit, p. 5–6.
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a mechanism that would limit the absolute freedom of testamentary disposition in
favour of the testator’s closest persons ought to have been found, which would
have respected the position the pater familias enjoyed in his family and the society at the same time.
Roman law in the times of the Republic was the cradle of the institute of
compulsory portion. This institute had travelled many centuries long way of development and advancement until the Justinian’s law, when an efficient system
of its legal protection was established. The reason for its introduction was the
fact that succession was the most significant base of securing subsistence at
that age,23 thus it was necessary to protect the interests of the testator’s closest
persons from his wilfulness and an unlimited testamentary freedom. Additionally,
the existence of a universal successor over the overindebted legacy was secured through compulsory succession.24 Globally, forced succession was developed through three stages: formal compulsory succession law, substantive compulsory succession law, and substantive compulsory succession law in the age
of Justinian.
Formal compulsory succession law represent the right of a person sui
heredes, later also postumi (posthumous children) to be named in the testament,
even disinherited thereby.25 In the Praetor's law, the circle of compulsory heirs
was broadened to all liberi.26 For the testament to be valid, the testator had to
mention at least those persons in his last will, whereas he could disinherit them
at his own will. Thereby, his sons were to be mentioned by name, while his
daughters and grandchildren could have been disinherited with a general
phrase: ceteri omnes exheredes sunto (let all others be disinherited).27 Failure to
mention sons in the testament was sanctioned by its nullity and lead to the application of the legal succession rules, whereas failure to mention daughters and
other descendants was a reason for its responsibility Later praetors, not to annul

23
24

25
26

27

ČAVDAR, K. Komentar Zakona o nasleđivanju. Skopje, Akademik, 1996, p. 67.
Later, compulsory heirs were acknowledged the right to beneficium abstinentiae (right of
abstaining) by the Praetor's edict, which enabled them to abstain from any act of administering or disposing of the estate to avoid any consequences of inheriting the over indebted
property. STANOJEVIĆ, O. Op. cit, p. 310.
PUHAN, I. Rimsko pravo. Beograd, 1969, p. 385.
Liberi means a broader circle of persons in relation to sui, since all the children belonged to
liberi, emancipated or not.
Ulp. 22, 14. Quoted as per: Puhan, I. Op. cit, p. 384.
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the testament, protected the compulsory heirs who were not named in the testament with the institute bonorum possessio contra tabulas (possession against
testament), enabling acquisition of ownership by usucapio.
Apparently, formal compulsory succession law represented an aspect of
provisional protection of compulsory heirs, who were not guaranteed to actually
get anything anyhow from the estate. To prevent the piety of family be offended
by the testator's will, thanks to a developed legal science, and particularly the
Centumviral court (a court of 100, competent for solving disputes related to hereditary relations), substantive compulsory succession law replaced the formal
one, which is the predecessor of contemporary compulsory portion. Its meaning
is that the compulsory heirs not only have to be mentioned in the testament but
also have to get a certain portion of the estate (portio legitima, pars hereditatis).
Such a definition was the result of understanding family life as a co-existence of
people and goods, present and earlier generations, and the perception of inheriting as a universal succession,28 where the following rule was in force: heres et
defunctus una eademque persona utuntur.29
Initially, the size of the portion to be bequeathed to the compulsory heirs
by the testator was not specified. Later, by analogous interpretation of Lex
Falcidia,30 the compulsory portion was considered violated if the testator did not
leave to the forced heirs even one fourth of what they would have got as intestate heirs. By the end of classical Roman law, compulsory heirs, who were considered to be descendants, ancestors, full blood siblings, as well as siblings by
father (if a turpis persona – disreputable person, was appointed as the heir),
could protect their right with the legal means querella inofficiosi testamenti (complaint because of a testament contrary to duty). It had strictly personal character
and would became obsolete within a two-year period from the date the testa-

28

29

30

KLASIČEK, D. Nužni dio: u naturi ili u novcu. – In: Zbornik radova Pravnog fakulteta u
Novom Sadu, 2013, no. 1, p. 352.
The heir and the testator have the same hereditary position, they are considered the same
person. Quoted as per: STOJČEVIĆ, D. I ROMAC, A. Op. cit, p. 189.
Lex Falcidia is the law related to legacies, dated 40 BC, with which Gaius Falcidus established that the heirs have the right to one fourth of the bequeathed estate, in the name of
compulsory portion (quarta Falcidia). See: BUJUKLIĆ, Ž. Forum Romanum. Rimska država,
pravo, religija i mitovi. Beograd, 2012, p. 442.
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mentary heir acquired the estate.31 Its result could only have been the annulment
of the testament and no settlement could have been requested, i.e. a supplement to the compulsory portion. If the court established that the testator had not
acted in line with natural, moral obligations towards his family members, the testament would be annulled; as a fiction that, due to the manner in which he had
disposed of the estate, he was mentally disturbed was taken as the starting
point, in which case the heirs could obtain the legitime in its full scope.32
With his Novels no. 18 i 115, Byzantine Emperor Justinian reformed
forced heirship. The size of compulsory portion was determined in such a manner that 1/3 of the legitime belonged to the compulsory heir if it equalled up to
one fourth maximum of the estate; and if less than 1/4 belonged to the heir in the
name of the legitime, the compulsory portion equalled one half of the legitime.
The circle of forced heirs was reduced in the sense that only the descendants
were entitled to the compulsory portion, while the ancestors could be forced
heirs only if there were no descendants.33 The compulsory portion could be requested through querella inofficiosi testamenti if the compulsory heir was disregarded, or unjustifiably cut out of the will, whereby the time limit to use querella
was prolonged from two to five years. If they, however, received something
through the testament, the compulsory heir could use the newly introduced complaint actio ad supplendam legitimam (actio Suppletoria) to supplement the compulsory portion, avoiding thereby insulting the memory of the testator and creating the fiction that he had been insane.34 In addition to the stated, the novel
no. 115 provided for the reasons for which the testator could effectively exclude
the compulsory heirs from the inheritance.
Following the fall of the Roman Empire in 476, people who lived in kinship-tribal communities stepped onto the stage of history, where the socioeconomic relations were at the low level of development. The strengthening of
Christian church, its influence on rulers and population paved the way for free31
32

33

34

ROMAC, A. Rimsko pravo. Zagreb, 1981, p. 382.
However, in the event that the complainant failed to succeed with his complaint, he was
declared disreputable for succession on any basis since he had no respect to the piety of
the testator. STANOJEVIĆ, O. Op. cit, p. 305.
KRANLI-BAJRAM, E. Konceptot na nužno nasleduvanje vo rimskoto pravo i negovoto
vlijanie vrz sovremenoto nasledno pravo. – In: 1700 godina Milanskog edikta. Zbornik
radova sa naučnog skupa. Niš, 2013, p. 409.
Puhan, I. Op. cit, p. 386.
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dom of testation. Interest of the church to encourage testamentary disposition
was mirrored in the fact that significant assets were bequeathed exactly to the
church. However, despite the development of testamentary disposition, there
can be no mention of the existence of any system of forced heirship at the age of
feudalism. The only exception was Byzantium due to the fact that legal awareness was developed in the Eastern Roman Empire and the legislative activity of
Byzantine emperors, founded on Justinian’s codification, was very vivid.
Through the reception of Roman law, the institute of compulsory portion
also reached modern legal systems. It regained its full legal significance only
with major civil codifications in the 19th century, which regulated it thoroughly,
upgrading its Roman legal foundations and setting up new bases of forced heirship as they exist today.
III.
Inheriting Roman legal tradition, the national legal orders belonging to
Continental European family of laws are familiar with the institute of compulsory
portion. Although the foundations of forced heirship were laid down in Roman
law, the principles that laws are defined upon today, as well as the mechanisms
for the protection of the right to compulsory portion in contemporary law significantly differ.
General characteristics of contemporary forced heirship are: a limited,
precisely defined circle of compulsory heirs (numerus clausus); the size of compulsory portion legally specified in advance, thus, by default, the courts are left
with no space to specify its size at their own discretion; as well as a normative
defining of the legal nature of the right to compulsory portion. In all these aspects, as well as in regard to the type and the circle of legal affairs that may violate the compulsory portion, and the manner in which the compulsory portion is
protected, significant differences are notable in European legislations. The reason for this explicit diversification of the solutions in regulating this area of inheritance law in comparative legal systems lies in the fact that through regulations
of legal heirship, the conceptions of a society on the significance of kinship
(blood and adoptive), marital relation, as well as a common law marriage of perСтраница 522 от 574
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sons of different or the same gender are most powerfully mirrored. 35 The greater
the significance attached to the protection of property interests of family members, the greater the limitations of testamentary freedom. Establishing a balance
between the respect of the autonomy of will and the protection of family members’ interests, has always been considered the fundamental issue of inheritance
law.36
Some laws opt for a wider circle of compulsory heirs, emphasising in this
way the significance of family relations (primarily, former Yugoslav republics,
including also Germany, Austria, Italy, Spain, Switzerland), while other laws prioritise the freedom of disposition of the testator and stipulate a narrow circle of
persons guaranteeing them the right to a portion of the estate (the Netherlands,
Czech Republic, France). Special restrictions are set by stipulating additional
conditions that have to be fulfilled by certain categories of forced heirs in order to
acquire the right to compulsory portion. Certain legislations go a step further,
stipulating also the value limit of compulsory portion for some categories of compulsory heirs, resulting in broadening the testamentary freedom in the event of
occurrence of the estate of higher value. In any case, since the compulsory heirs
are specially privileged category of legal heirs, the circle of these successors is
significantly narrower than the circle of legal heirs. Compulsory heirs are classified per compulsory hereditary orders, by reference to legal hereditary orders,
among which there is exclusivity when being invited to inherit.
There are also significant differences in the comparative law in regard to
the size of compulsory portions of compulsory heirs and the manner of calculating the compulsory portion. There are two concepts of defining the size of compulsory portion. In the system of collective (group) compulsory portion, the size
of compulsory portion is defined in relation to the entire estate, and depending
on the number and quality of compulsory heirs who are inheriting in the concrete
case (French, Spanish, Italian laws). In the system of individual compulsory por35

36

The regulation of forced heirship is conditioned by numerous social determinants: the historical moment that a society is in; the degree of its cultural development; development of
property relationships; political, legal, philosophic, sociological, and ethical views on the importance of family relationships and values and on the role of an individual in the society
and their freedom.
BONOMI, A. Testamentary Freedom or Forced Heirship? Balancing Party Autonomy and
the Protection of Family Members. – In: The Law of Succession: Testamentary Freedom,
European Perspectives. M. Anderson, E. Arroyo i Amayuelas, Eds. Barcelona, Europa Law
Publishing, 2011, p. 27.
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tion, the size of compulsory portion is defined in a predetermined percentage of
the size of the legitime depending on the size of the legitime for each compulsory
heir – first the legal inheritance share for all the heirs who are inheriting in the
concrete case are defined, then the compulsory portions are defined on their
basis for each compulsory heir (laws of former Yugoslav republics, German,
Austrian, Swiss, Hungarian laws). A common characteristic of the both concepts
is mirrored in the already highlighted fact that the size of forced portion is predetermined by law.
Contemporary legislations opt for one of the two dominant concepts in determining the legal nature of the right to compulsory portion – the obligations law
or the inheritance law (substantive law) concepts. The essence in differentiating
them is in the manner of settling the compulsory portion, and in the fact whether
the compulsory heir, at the moment of the testator’s death, becomes a universal
successor, or only has the status of a trustee in respect to the estate. In the legislations relying upon Roman legal tradition and French Code Civil (until the
amendments 2006), the compulsory heir gets a share in assets and rights from
the estate in the name of forced portion. On the other hand, in German law, a
new, more modern concept has been developed, where the right to compulsory
portion is understood as obligations law – monetary claim that the compulsory
heir has against the estate.
However, it should be pointed out that all the contemporary laws, which
are familiar with the institute of compulsory portion, start from the rule that determining the legal nature of the right to compulsory portion is in the testator’s
disposition and belongs to the domain of freedom of testamentary disposition.
Legal norms on the manner of settling compulsory heir will only be applied if the
testator did not determine the manner of settling the compulsory portion in the
testament.37 In addition to the testator’s will, some legislations provide for a possibility that the nature of the right to compulsory portion may be changed in another way, by the decision of a court of law.
In comparative law, speaking about the amendments in the regulations of
forced heirship, certain trends can be observed. Four basic trends can be identified, which affect the circle of compulsory heirs and the size of compulsory por37

In that sense, see: VIDIĆ, J. Nužni deo u srpskom i evropskom pravu. – In: Pravni život,
2006, no. 10, p. 805.
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tions: strengthening the spouse's position as a forced heir; keeping the right of
descendants to compulsory portion, but along with a reduction of its size; abolishing the right of ancestors and other relatives to compulsory portion; 38 as well
as strengthening the succession law status of common law partners, in priority
from registered homosexual partner communities, and from heterosexual communities in other laws.39
Consideration of the current solutions in European laws undoubtedly
shows that social and property-wise significance of kinship today, the fact that
used to have a decisive role in formulating the rules of legal and forced succession, is reduced. Besides that, the role of family in society, although it is a natural
and legal phenomenon of enormous importance, also declines, particularly when
speaking about family in a broader sense. The centre of interest moves from a
group to an individual, through affirmation of their rights.40 There is a clear intention to leave to the testator as broad a possibility as possible to dispose of their
assets by their own will, which in priority is reflected in narrowing the circle of
relatives who enjoy the status of compulsory heirs, but also in the size of compulsory portions acknowledged to them. In this context, in inheritance law theory,
calls to abolish the institute of compulsory portion, or at least modify it, are increasingly stronger, and to provide an individual person with wider freedom of
disposition of their property rights.41 First practical steps have been taken in that
direction,

42

and it seems that on the occasion of working on the unification of

European civil law the things will move towards its abolition.43 The impression is
38
39

40
41
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FONTANELLAS MORELL, J. M. La Professio Iuris Sucesoria. Madrid; 2010, p. 287.
In detail about this: VIDIĆ TRNINIĆ, J. Vanbračni partner kao zakonski naslednik u
savremenim pravima Evrope. – In: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2014, no. 68,
p. 408 ss.
PONJAVIĆ, Z. Porodično pravo. Kragujevac, 2007, p. 36.
On these endeavours, see in more detail: CÁMARA LAPUENTE, S. Freedom of Testation,
Legal Inheritance Rights and Public Order under Spanish Law. – In: The Law of Succession:
Testamentary Freedom, European Perspectives, cit., p. 283–289
In Italy, an initiative for amending the Civil Code was initiated for the purpose of abolishing
the compulsory portion, which was not considered by the Parliament. See the following document: Disegno di legge No. 576, dated 16.05.2008, available at the web page
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40632.htm. The site visited on 27.09.2017.
SONNEKUS, J. C. The New Dutch Code on Succession as Evaluated Through the Eyes of
Hybrid Legal System. – in: ZeuP, 2005, p. 84. Quoted as per: VAQUER ALOY, A. Freedom
of Testation, Compulsory Share and Disinheritance Based on Lack of Family Relationship. –
In: The Law of Succession: Testamentary Freedom, European Perspectives, cit.,, p. 92,
n. 6.
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that this discussion is heating up with the magnification of wealth of individual
persons.44
European laws are currently far from any abolishment of or any reform
that would mean deep cuts in the sphere of forced heirship, since nuclear family
represents a pillar of the society and its greatest value.45 Abolishing the compulsory portion would affect family in a retrograde manner, and would lead to its
disintegration. Conflicts among family members would be more frequent and
stronger that would lead to a specific competition among children in getting closer to their parents (i.e. other relatives to the testator-to-be), and creation of animosity towards other potential compulsory heirs, all with an aim of having the
entire estate bequeathed to them.46 Compulsory portion prevents such conflicts
to an extent, or at least balances those relations, since it guarantees a portion of
the estate to all the compulsory heirs; therefore, it may be considered a significant tool in shaping the relations among the family members.

44

45

46

PINTENS, W. Need and Opportunity of Convergence in European Succession Laws. – In:
The Law of Succession: Testamentary Freedom, European Perspectives, cit., p. 14.
Perhaps Macedonian codifier will make the biggest step forward in that direction. Namely,
the Commission for Drafting the Macedonian Civil Code took the stand that the domain of
the application of the right to compulsory portion should be significantly narrowed down, and
this authorisation should be guaranteed to the testator’s children only if they are incapable
for work and have no necessary means of subsistence. The fact that human life is longer
nowadays justifies such a solution, as children appear as parents’ heirs most frequently
once they have already formed their own families and are financially stable. Also, parents
today spend substantial means for supporting and education of their children; therefore,
they should be enabled to dispose of with the remainder of their property freely, unless there
really is a need to provide subsistence for their children. MICKOVIĆ, D. and RISTOV, A.
The Reforms of the Inheritance Law in the Process of Codification of the Macedonian Civil
Law. – In: Harmonius, 2016, p. 160–161.
LAMARCA and MARQUÈS, A. We are not born alone and we do not die alone: Protecting
intergenerational solidarity and Refraining Cain-ism Through Forced Heirship. – In: Oňati
Socio-legal Series, 4 (2), p. 275.
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НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЯ И СГРАДИ
ПУБЛИЧНА ИЛИ ЧАСТНА
ДЪРЖАВНА/ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Гл.ас. д-р Гинка Симеонова
Нов български университет, България
Резюме: Институтът на държавните помощи по същество представлява
система от правила, чрез която европейската правна система осигурява
баланс в подпомагането от страна на държавите членки в стремежа си да
постигне добре функционираща и стабилна икономика в съответствие с
принципите за свободна и лоялна конкуренция в рамките на Съюза. Осигуряването на този баланс е предизвикателство пред контролните органи,
тъй като трябва да се комбинират принципите на вътрешния пазар с желанието на отделните държави членки да финансират с публични средства
своите собствени предприятия, респ. граждани. В настоящото изследване
ще бъде разгледан един интересен въпрос, свързан с конкретен вид решение на ЕК относно отпусната неправомерна държавна помощ при продажбата на земя и сгради от публични органи и проблемите, които изпълнението на подобно решение (като вид публично държавно вземане) може да
създаде за ефективното възстановяване на помощта в държавния бюджет.
Ключови думи: неправомерна държавна помощ; решения на ЕК; публични
държавни вземания.
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UNLAWFUL STATE AID IN THE SALE OF LAND
AND BUILDINGS OF PUBLIC OR PRIVATE STATE/
MUNICIPAL PROPERTY
(BULGARIAN LANGUAGE)
Assist. prof. Ginka Simeonova, PhD
New Bulgarian University, Bulgaria
Abstract: The institute of state aid is essentially a system of rules whereby the
European legal system provides a balance between support from Member
States in seeking to achieve a well-functioning and stable economy and free and
fair competition within the Union. This balance is a challenge for the control authorities, as it must combine the internal market principles with the willingness of
individual Member States to finance their own businesses by public funds. This
study will examine an interesting question related to a specific type of decisions
of the European Commission concerning the granting of unlawful state aid in the
sale of land and buildings by public authorities and the problems that the implementation of such a decision (as a type of Public claim) can create for the effective recovery of aid in the state budget.
Keywords: unlawful State aid; EC decisions; public state receivables.
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Програмният период (2014–2020), който върви към своя край, поставя пред Европейския съюз (ЕС) все повече предизвикателства с оглед намесата на държавите членки в регулацията на обществените отношения, за
да преодолеят окончателно проблемите, които породи финансовата и икономическа криза през последните няколко години. Планът за инвестиции
включваше създаване на законодателни мерки, с които да бъдат отключени публични и частни инвестиции в реалната икономика на ЕС. Амбициозният пакет за цифровия единен пазар създаде условия за динамична цифрова икономика и общество чрез допълване на регулаторната среда в областта на телекомуникациите, актуализиране на правилата за авторските
права, подобряване на киберсигурността и интегриране на цифровизацията
в различните области на политиката. Факт са и първите стъпки към европейски енергиен съюз: гарантиране на сигурността на енергийните доставки, по-нататъшното интегриране на националните енергийни пазари, намаляване на европейското потребление на енергия и намаляване на въглеродните емисии от енергийния микс. Предвиди се и по-справедлив подход
към данъчното облагане: план за справяне с отклоненията от данъчното
облагане и данъчните измами, включително мерки на равнище ЕС, за да се
премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане; автоматичен обмен на информация относно данъчните режими и стабилизиране на корпоративните данъчни основи. Продължаването на усилията за насърчаване на икономическата стабилност и привличане на инвеститори към Европа целѝ създаването
на по-интегриран икономически и паричен съюз.
Основната цел на мерките е да се структурират по-ефективно публичните средства и да се ориентират към реални резултати, насочени към
укрепване на европейския единен пазар на стоки и услуги, който да е в
полза на потребителите и конкурентоспособността на промишлеността,
нова търговска и инвестиционна стратегия, насърчаване стабилността на
границите на Европа чрез ефективна външна дейност и политика на съседСтраница 529 от 574
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ство, което ще даде нов тласък на междуинституционалните отношения,
както и по-голяма прозрачност и отчетност пред гражданите.
В рамките на политическите насоки на Комисията за постигане на
растеж особено място има провеждането на ефективна политика за конкуренция. Генерална дирекция (ГД) „Конкуренция“ заедно с националните
органи за конкуренция има изключителната компетентност да прилага правилата за конкуренция и се очаква да подкрепи действията на Комисията в
развитието на приоритетните отрасли, за да се гарантира, че политиката на
конкуренция на ЕС се води по начин, който улеснява пазарите да работят
възможно най-добре. Те трябва да предоставят конкретни ползи за потребителите и предприятията. Целта е да се съсредоточи дейността по разкриване и предотвратяване на картели на пазара, установяване на злоупотреби с господстващо положение и антиконкурентни сливания, както и целенасочено и правилно прилагане на правилата за държавните помощи.
В този контекст институтът на държавните помощи продължава да
заема ключово място в регулирането на конкурентния пазар. Отчитайки
важността му, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС)
2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни
правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС – OB L 248 от 24.9.2015 г.), който е новият Процедурен регламент и отменя Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22
март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на
член 93 от Договора за ЕО (OB L 83 от 27.3.1999 г.). Новият процедурен
регламент окончателно привежда в съответствие понятията, свързани с
държавната помощ с използваните в ДФЕС, като затвърдява желанието на
ЕС коректно да регламентира обществените, финансовоправните и социалните отношения, които се осъществяват при и по повод предоставяне на
публични средства чрез държавно подпомагане.
Институтът на държавните помощи по същество представлява система от правила, чрез която европейската правна система осигурява баланс в подпомагането от страна на държавите членки в стремежа да се
постигне добре функционираща и стабилна икономика при спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция в рамките на Съюза. Този баСтраница 530 от 574
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ланс е предизвикателство пред контролните органи, тъй като трябва да
комбинира принципите на вътрешния пазар с желанието на отделните
държави членки да финансират с публични средства своите собствени
предприятия, респ. граждани. В рамките на едно наднационално обединение, каквото представлява ЕС, подпомагането с национален публичен ресурс би могло реално да изкриви правилното функциониране на вътрешния
пазар, като предостави предимство на определени национални предприятия, сектори и/или региони, поради което въвеждането на контрол върху
държавните помощи на равнище ЕС датира от преди Римския договор.
Още през 1951 г. Парижкият договор за създаване на Европейската
общност за въглища и стомана съдържа разпоредби относно държавната
помощ. Този контрол e основен аспект на Договора, отразяващ значението,
дадено от шестте държави учредителки (Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Нидерландия) на контрола върху държавните
помощи. Основната причина за това е стремежът да се гарантира пазарната интеграция на държавите членки. По-специално, контролът на държавните помощи целѝ да се избегне изкуствена вертикална интеграция на национално равнище, където например производителите на въглища ще продават продукцията си на производителите на стомана при преференциални
условия, установени в същата държава членка. В настоящия момент правната уредба се съдържа в чл. 107–109 от ДФЕС, а на национално ниво – в
приетия нов Закон за държавните помощи1.
Неправомерно отпусната или неправомерно усвоена държавна помощ следва да бъде ефективно възстановена от реалните бенефициери,
които са се възползвали от нея, по ред, органи и процедура, определени на
национално ниво. Отчитайки публичния характер на средствата (независимо от формите на предоставяне), българският законодател правилно е определил в чл. 162, ал. 2, т. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК), че решенията на Европейската комисия (ЕК) за възстановяване на
неправомерно предоставена държавна помощ представляват публични
държавни вземания, които се изпълняват по реда на ДОПК.

1

ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г.
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В настоящето изследване ще бъде разгледан един интересен въпрос, свързан с конкретен вид решение на ЕК относно отпусната неправомерна държавна помощ при продажбата на земя и сгради от публични органи и проблемите, които изпълнението на подобно решение (като вид публично държавно вземане) може да създаде за ефективното възстановяване на помощта в държавния бюджет. За да изясня последния въпрос, ще
разгледам правната природа на това подпомагане, причините, поради които българският законодател приравнява неправомерното такова на публично държавно вземане и начините за неговото изпълнение от компетентните национални органи.
През 1997 г. ЕК публикува в Официален вестник „Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и
сгради от публични органи“2 (наричано по-нататък в това изложение „Съобщението“). Причината за предприемането на тази стъпка е, че при продажба на земя и сгради публична собственост Комисията е установявала
елементи на държавна помощ в полза на купувачите. За да направи прозрачен подхода си при анализа на подобни случаи, Комисията формулира в
Съобщението общи препоръки за държавите членки.
Целта на Съобщението е:
 да определи опростена процедура, позволяваща на държавите членки
да управляват продажбите на земя и сгради по начин, който автоматично изключва съществуването на държавни помощи;
 да определи случаите на продажби на земя и сгради, за които трябва да
се уведоми Комисията.
 Комисията приема, че продажбата на земя или сгради от публични органи не съдържа помощ, ако следва една от посочените по-долу две
процедури:
(1) продажбата е сключена въз основа на достатъчно добре оповестена, открита и безусловна тръжна процедура, при която е приета найдобрата или единствената оферта;
(2) продажбата е осъществена по пазарна стойност, определена от
независими оценители. Цената, на която са продадени съответната
2

Official Journal of the European Communities, C 209, 10 July 1997, p. 3.
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земя или сграда, трябва да отговаря поне на цената, посочена от независим „оценител“ в неговата експертна оценка. Ако след разумно усилие да се договори съответната цена стане ясно, че това не може да се
постигне, разлика до 5% би могла да се счете за приемлива.
Държавите членки имат задължението да уведомят Комисията, без
нарушение на правилото de minimis,3 за всяка продажба, която не е сключена в съответствие с една от двете описани по-горе процедури.
Принципите, заложени в Съобщението, налагат изясняване на понятия, ползвани в правната рамка, отнасяща се до продажбата на земя от
публични органи и наличие или не на държавна помощ в тези хипотези.
Една оферта „[…] е „достатъчно добре оповестена“, когато тя многократно е публикувана в продължение на един приемливо дълъг период
(два или повече месеца) в националната преса, вестници за недвижимо
имущество или други съответни публикации и чрез агенти за недвижима
собственост […]“. Целта е за условията на продажбата да бъде информиран широк кръг потенциални купувачи. Планираната продажба на земя/сграда, която с оглед на голямата си стойност или други характеристики
може да привлече инвеститори, извършващи дейност на европейско или
международно ниво, би трябвало да е оповестена в публикации с редовен
международен тираж. Подобни оферти би трябвало да се оповестяват и
чрез агенти, които имат клиенти от Европа или на международно равнище.
Една оферта може да се счита за „безусловна“, когато всеки купувач, независимо от естеството на дейността му, обикновено може да придобива земя и сгради и да ги използва за собствени нужди. Могат да се наложат ограничения, за да се предотвратят нарушения на обществения ред,
от съображения за защита на околната среда или за да се избегнат чисто
спекулативни оферти. Наложените на собствениците ограничения, свързани с териториалното устройство, в съответствие с националното право,
върху използването на земята и сградите, не засягат безусловния характер
на офертата. В случаите, когато продажбата се извършва без безусловна
тръжна процедура, продажната цена следва да се определи от независим
3

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
към помощта de minimis – ОВ L 352 от 24 декември .2013 г.
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експерт. Ако публичните органи не възнамеряват да приложат безусловна
тръжна процедура, продажбата би трябвало да се извърши чрез независима оценка от един или повече независими оценители4 на активите преди
започване на преговорите по продажбата. Продажната цена следва да се
определи в съответствие с пазарната цена, въз основа на общоприетите
пазарни показатели и стандарти за оценка5. Оценителят би следвало да е
независим в изпълнение на задачите си, т.е. публичните органи не би трябвало да имат право да му дават нареждания по отношение на резултата от
оценката му. Държавните служби за оценка и държавните или други служители следва да се считат за независими, при условие че на практика може
да се изключи упражняване на противозаконно влияние върху техните заключения.
У нас през последните няколко години остро се поставяше въпросът
с т.нар. „заменки“, предизвикващ ожесточени коментари на политическо и
обществено ниво.
След отчуждаването им през 1947 г. всички гори в България стават
държавна собственост и това продължава до 2000 г., когато започва реституцията на горите на предишните частни собственици. Тогава някои гори
стават частна собственост. Въз основа на изменение на Закона за горите,
влязло в сила на 22 февруари 2002 г., стават възможни замените на гори и
поземлени парцели от горския фонд (който е държавна собственост) с частно притежавани гори. В това изменение на Закона за горите, в сила до 27
януари 2009 г., са определени условията и редът за замените. Те са имали
за цел по-ефективна структура и консолидация на горите държавна собственост. Ако чрез замяната частното лице получи земя с по-висока стойност,
то трябва да плати на държавата компенсация за разликата в цената.
4

„Оценител на активи“ е лице с добра репутация, което: е придобило съответна степен,
присъдена от признат учебен център или има съответна академична квалификация,
подходящ опит и е компетентно при извършване на оценки на земя и сгради, като се
отчита географското им положение и категорията на активите“ – II.2 a от „Съобщението“.

5

Съгласно Член 49, параграф 2 от Директива 91/647/ЕИО на Съвета (OJ L 374, 31 December 1991, p. 7) „Пазарна стойност“ означава цената, на която биха могли да се
продадат земята и сградите съгласно частен договор между склонния да продаде
продавач и необвързан купувач в деня на оценката, като се приема, че собствеността
е публично предложена на пазара, пазарните условия позволяват редовна продажба
и е предоставен достатъчен срок за водене на преговори за продажба, съобразен с
характера на собствеността.“
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В жалбата, инициирала производството пред ЕК, се твърди, че когато държавни горски имоти са били заменяни за частни, българската държава е постигнала цена, за която се предполага че е по-ниска от пазарната
стойност. В няколко случая замените са били последвани от промяна на
предназначението на земята (от горски земи в земя за застрояване), като
получената по този начин стойност на парцела евентуално нараснала. Както замяната, така и последващата промяна на предназначението на земята
се основават на българското законодателство, влязло в сила преди присъединяването на България към ЕС – по-специално, влязлата в сила на 18
ноември 2003 г. Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи
от горския фонд („Наредба за базисните цени“), която определя методологията за оценка на цените на горските имоти. На 27 януари 2009 г. влиза в
сила забрана на замените на гори, а на 3 септември 2009 г. е въведен мораториум върху последващата промяна на предназначението на земята.
Следователно замените на гори, извършвани с частни страни, и последващите промени в предназначението на земята от 2009 г. насам, не са възможни.
Помощта, произтичаща от замените и промените в статута на земята
преди тази дата, вече е обявена за неправомерна с решение на ЕК, прието
наскоро.6
В жалбата, с която ЕК е сезирана с този въпрос, жалбоподателите
твърдят, че потенциалните бенефициери на помощта са физически лица,
частни дружества или общини, често работещи в сферата на строителството на недвижими имоти и/или в сферата на туристическата дейност, които
са заменили горските си имоти за горски парцели държавна собственост,
като определят голям брой сключени подобни сделки. Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията посочва че броят на сделките,
при които е необходимо възстановяване на помощта, е много по-малък,
тъй като физическите лица, които не извършват стопанска дейност, свързана със заменените горски имоти, не попадат в обхвата на правилата на
ЕС за държавна помощ, поради факта че не се считат за предприятия съг6

Решението е достъпно на http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-971_bg.htm (последно посетена, както и всички цитирани по-долу, на 16 май 2019 г.).
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ласно правото на ЕС в областта на държавните помощи. Следователно, от
тях няма да се изисква да възстановят получените предимства. Освен това,
ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило еквивалента на 200 000 евро в рамките на три години (и ако са спазени другите
изисквания на регламента de minimis), това не се счита за държавна помощ
съгласно законодателството на ЕС и също не подлежи на възстановяване,
т.е. заменки под прага 200 000 евро няма да се разглеждат.
Според жалбоподателите държавната помощ е била предоставена в
контекста на замените на гори по процедура, състояща се от два етапа. На
първия етап гори държавна собственост са били заменени с гори частна
собственост при несправедливи условия, главно поради стратегическото
местоположение на тези гори държавна собственост. На втория етап е било предоставено одобрение от компетентния орган за промяна на статута
на предназначение на бившите гори държавна собственост и тяхното
включване в градската зона, което позволява да бъде предприета урбанизация. Следователно тази схема, като съвкупност от двата етапа, би дала
възможност на предприятията да получат икономическа полза, тъй като
цените за земя държавна собственост, начислявани при замяната и/или
последващата промяна на предназначението на земята, биха били пониски от пазарната цена за подобна земя, продадена на пазара. Интересен
факт е обаче, че ЕК в своето решение стига до заключението че, макар
промяната в предназначението на заменените горски имоти да може да
увеличи тяхната стойност, това увеличение не е било финансирано от
държавни ресурси и следователно не представлява държавна помощ по
смисъла на правилата на ЕС.
Освен това, жалбоподателите твърдят че цената, определена при
прилагане на Наредбата за базисните цени, е по-ниска от пазарната цена7

7

Наредбата за базисните цени не би отразявала в достатъчна степен стойността на
имотите като обекти на строително териториално устройство. Например в наредбата
не се изисква при оценката да се отчита устройственият статут на съответния имот,
т.е. дали съответните горски имоти са предназначени за застрояване в плановете за
устройство на територията. Според жалбоподателите това може да доведе до десетки или стотици пъти по-големи разлики между пазарната цена и цената, определена в
рамките на предварителната оценка, извършена от държавата. Освен това коефициентите за определяне на административните цени не са били актуализирани (в достатъчна степен) през периода 2004–2010 г. Поради това, според жалбоподателите, при
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и именно тези цени ЕК приема за неправомерна държавна помощ в своето
решение.
В хода на официалното производство пред ЕК българските власти
твърдят в своя защита, че в замените на горски имоти няма никаква държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, и че ако Комисията установи наличие на държавна помощ, те биха били готови да уведомят за наличието на схема за помощ в съответствие с Насоките за национална регионална помощ („НРП“). След това изтъкват факта, че цената на
горската земя държавна собственост винаги се определя в съответствие
със Съобщението на Комисията относно елементите на държавна помощ
при продажба на земя и сгради от публични органи. Българските власти
твърдят, че за да се провери дали цената, изисквана за горски парцел
държавна собственост при сделка за замяна, отговаря на пазарната, тя
следва да бъде сравнена с цената за други горски парцели, а не, както са
предложили жалбоподателите, с цените, постигнати при продажбите на
земя за застрояване. Техният основен аргумент е, че законът предлага само възможността да се изиска такава промяна на предназначението, но не
и законно право на такава промяна. Подкрепящите доказателства показват,
че само малка част от замените са последвани от промяна на предназначението на земята.
Считам, че ЕК правилно отчита тези доводи на българската държава
в своето решение, като постановява че промяната на предназначението на
земята не представлява държавна помощ. Такава промяна не е елемент от
фактическия състав по замяна на имотите. Това е така, защото последващата промяна на един недвижим имот предполага друго волеизявление на
административен орган. Още повече, че такава промяна е възможна само
ако законът я допуска.
В Решение (ЕС) 2015/456 на Комисията от 5 септември 2014 г. относно схема за помощ № SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) и
SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08),8 приведена в действие от Република България при замените на горска земя (нотифицирано под номер
сделките за замени никога не се използва реалната пазарна цена на горите държавна
собственост.
8

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241189/241189_1586611_527_2.pdf
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C(2014) 6207) се постановява, че държавната помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост в периода 1 януари 2007 г. – 27 януари
2009 г., неправомерно приведена в действие от Република България в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора, е несъвместима с вътрешния пазар и Република България трябва да възстанови от бенефициерите
несъвместимата помощ, предоставена при сделките за замяна. В срок от
осем месеца след уведомяването на Република България за решението,
страната ни следва да е изпратила нарежданията за възстановяване до
всички съответни бенефициери, като посочи точните суми на помощта, които трябва да бъдат възстановени. В срок от дванадесет месеца след уведомяването за решението Република България трябва да е привела в
действие възстановяването на помощта за всички съответни сделки за замяна.
Следователно, с решението ЕК изисква от българските компетентни
органи да предприемат действия по изчисляване размера на облагодетелстването в конкретните сделки, въз основа на което да започне процедура
по изпълнение на това публично държавно вземане от действителните бенефициери на помощта билò в пари, билò чрез връщане на имотите обратно в държавна собственост и владение. Към днешна дата публичното държавно вземане все още не събрано, а неправомерната държавна помощ е
отбелязана като невъзстановена в държавния бюджет9.
Възниква въпросът дали ДОПК дава изобщо законодателна възможност да бъде изпълнено това публично задължение, разбира се, в хода на
принудително изпълнение, тъй като очевидно доброволно изпълнение от
страна на бенефициерите едва ли е възможно.
Както вече бе споменато, Решенията на ЕК, с които се обявява дадено публично подпомагане за неправомерна държавна помощ, установяват вземания, които са публични държавни такива и се събират по реда на
ДОПК.. Публичното държавно вземане възниква по силата на закона, в този случай – нарушаване на императивните норми относно предоставянето
на държавна помощ, несъвместима с принципите на вътрешния пазар. Ак9

http://stateaid.minfin.bg/bg/page/483
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тът, въз основа на който може да се пристъпи към изпълнение – в случая
решението на ЕК, е декларативен акт, който би следвало да приведе в
действие диспозицията на правната норма, т.е. да направи вземането ликвидно и изискуемо. А за да бъде то такова, компетентният орган, който издава акта, следва ясно, точно и конкретно да е определил основанието,
адресатите на публичното вземане, както и действителния му размер. В
решението на ЕК (т. 7.1, озаглавена „Идентифициране на бенефициерите,
които трябва да възстановят помощта“), се постановява, че неправомерната и несъвместима помощ трябва да бъде възстановена от предприятията,
които действително са се възползвали от нея10. Когато обаче Комисията не
е в състояние да идентифицира в самото решение всички предприятия,
които са получили неправомерна и несъвместима помощ, това трябва да
бъде направено в началото на процеса на изпълнение на решението от
съответната държава членка, която следва да разгледа конкретното положение на всяко засегнато предприятие11. Комисията установява, че в конкретния случай тя не може да определи действителните бенефициери и задължава българската държава да направи това. По отношение на количественото определяне на помощта Комисията не е законово задължена да
определя точната сума, която трябва да бъде възстановена, особено когато не разполага с необходимите данни, които да ѝ позволят точно и вярно
да посочи размера на задължението. Вместо това е достатъчно в решението да се съдържа информация, която позволява на държавата членка да
определи без големи затруднения сумата, която подлежи на възстановяване12.
Изправени сме пред следната хипотеза: съществува влязло в сила
решение на ЕК за неправомерна държавна помощ, което е посочено сред
10

Решение на Съда от 21 март 1991 г. Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. Дело C-303/88. [цитирано, както и следващите, съгласно изписването в Сборник съдебна практика] – Италия/Комисия, C-303/88, Сборник, с. I-1433,
т.57; Решение на Съда от 29 април 2004 г. по дело Германия/Комисия (“SMI”),
C-277/00, Recueil, с. I-3925, т. 75.

11

Решение на Съда от 7 март 2002 г. по дело Италия/Комисия, C-310/99, Сборник,
с. I-2289, т. 91.

12

Решение на Съда от 12 октомври 2000 г. по дело Кралство Испания/Комисия,
C-480/98, Сборник, с. I-8717, т. 25, и Решение на Съда от 2 февруари 1988 г. по дело
Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV и други/Комисия, съединени дела C-67/85,
C-68/85 и C-70/85, Сборник, с. 219.
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изпълнителните основания в чл. 209 от ДОПК, но на практика българските
компетентни органи не биха могли да пристъпят към принудително изпълнение преди да извършат система от действия, вследствие на които да бъде определен действителният размер на задължението, както и неговият
адресат(и). В този случай публичният взискател в производството – държавата, е различен субект от издалия акта – ЕК, и този акт не би могъл валидно да бъде използван за започване на производство по принудително
изпълнение без да бъде изпълнено едно необходимо условие (conditio sine
qua non), което да завърши динамичния фактически състав по определяне
на публичното държавно вземане. За да може да започне, да се развие и
да приключи законосъобразно едно евентуално принудително изпълнение,
български компетентен орган трябва да издаде акт за установяване на
публично държавно вземане (АУПДВ) по силата на чл. 209, ал. 1 от ДОПК,
ако специален закон не предвижда друг акт за установяване на вземането.
Какъвто и да е видът на акта, той винаги трябва да е насочен към адресат –
конкретен бенефициер на това неправомерно публично подпомагане (надлежно индивидуализиран). В този акт следва да бъде определен и точният
размер на държавната помощ, която всеки един от бенефициерите неправомерно е получил, съответно усвоил. Специалният Закон за държавните
помощи (ЗДП) в чл. 38, ал. 3 постановява, че когато с решението на ЕК за
възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или,
съответно, на неправилно използвана държавна помощ, не са индивидуализирани получателите и размерът, който трябва да се възстанови, администраторът на помощ издава акт за установяване на публично вземане по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В случаите по чл. 38,
ал. 3 от ЗДП администраторът на помощ е длъжен да установи лицата, получатели на помощта, и размера на получената от всяко лице помощ, като
уведоми министъра на финансите за установеното и за предприетите действия за възстановяване съобразно сроковете, определени в решението на
ЕК. В акта за установяване на публично вземане по чл. 38, ал. 3 от ЗДП се
посочва и решението. Копие от решението на ЕК и актът за публично вземане по чл. 38, ал. 3 от ЗДП се връчват от администратора на помощ на
лицето, получило помощта, по реда на АПК. Актът за установяване на публично държавно вземане представлява индивидуален административен
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акт (ИАА) и подлежи на оспорване също по реда на АПК. Едва когато този
АУПДВ е станал окончателен, ще може да се пристъпи към принудително
изпълнение на решението на ЕК за възстановяване на неправомерната
държавна помощ, на този вид публично държавно вземане.
Помощта, която трябва да се възстанови съгласно решението,
включва лихва в подходящ размер, определен от Комисията. Лихвата е
дължима от датата, на която неправомерната помощ е била на разположение на бенефициера до датата на нейното възстановяване. Освен ако не е
предвидено друго в специално решение, лихвеният процент, който се използва при възстановяването на неправомерната помощ, е годишният лихвен процент, предварително определен от Комисията за всяка календарна
година. Изчислява се чрез прибавяне на 100 базисни пункта към едногодишната лихва на паричния пазар. При липса на тези стойности се използва тримесечната лихва на паричния пазар, а при липсата ѝ – процентът на
възвръщаемост на държавните облигации (чл. 9 от Регламент (ЕО)
№ 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на
Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на
член 93 от Договора за създаване на Европейската общност).
Друг въпрос, който представлява интерес тук, е свързан с давността.
Основната разпоредба, що се отнася до гражданските правоотношения, е
правилото, което се съдържа в чл. 110 от Закона за задълженията и договорите: „С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания,
за които законът не предвижда друг срок.“. Тъй като фокусът на настоящата разработка не е давността като правен институт, ще се огранича до споменаване на основните ѝ белези, които ще служат за основа на разсъжденията по отношение на публичните държавни вземания във връзка с предоставената неправомерна държавна помощ под формата на продажба на
земя и сгради от публични органи. Давността представлява законоуреден
срок, с изтичането на който за носителя на едно вземане се прекратява
възможността да бъде удовлетворено по принудителен начин от длъжника.
Погасителната давност е субективно право (от категорията на правопораждащите субективни права) на длъжника да откаже изпълнение на същестСтраница 541 от 574
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вуващо задължение. То се характеризира като материалноправно, непритезателно, правопрепятстващо, вторично насрещно право13, което се поражда след настъпването на изискуемостта на задължението14 и след изтичането на петгодишен или тригодишен срок. Задължението продължава
да съществува и длъжникът може доброволно да изпълни и след изтеклия
срок, като кредиторът е длъжен да приеме изпълнението, което се е трансформирало в естествено такова. За кредитора е погасено единствено
правото принудително да удовлетвори своята претенция. Давността не се
прилага служебно и се упражнява или чрез възражение от страна на длъжника до кредитора, или чрез предявяване на отрицателен установителен
иск по реда на общото исково производство15.
Съгласно разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1
януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да се плати
публичното задължение, освен ако със закон е предвиден по-кратък срок.
По този начин ДОПК установява на практика по-дълъг давностен срок от
този в ЗЗД с оглед началния момент на давността. Регламент 2015/1589 за
установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз установява още по-дълъг
давностен срок и от този в ДОПК. По силата на прякото приложение на регламентите на ЕС като вид актове, именно това ще са разпоредбите, които
дерогират правните норми, свързани с давността и в ЗЗД, и в ДОПК.
Следователно, по отношение на възстановяването на неправомерната държавна помощ, предоставена чрез продажба на земя/сгради от
публични органи, давностният срок, който ще погаси правото на принудително изпълнение, е десетгодишен (арг. от чл. 17 от Регламент ЕС
2015/1589). Давностният срок започва да тече в деня, в който неправомерната помощ е предоставена на бенефициера като индивидуална помощ
или като помощ по схема за помощ. Всяко действие, предприето от Коми13

Така ГОЛЕВА, Поля и ЧЕРНЕВ, Силви. За характера на погасителната давност. – Бюлетин на СЮБ, 1989, № 6, с. 24.

14

ВЕЛИНОВ, Любен. Погасителната давност по българското частно право.София, Фенея, 2008.

15

БЪЛГАРСКО гражданско процесуално право. 8. изд. Авт.: Ж. Сталев, А. Мингова, В.
Попова, Р. Иванова. София, Сиела, 2004.
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сията или от държава членка, която действа по искане на Комисията по отношение на неправомерна помощ, прекъсва давностния срок. Понятието
„всяко действие“ е много широко и може да включи в себе си голям набор
от възможности, с други думи, в неговия обхват влизат не само хипотези,
установени в националното законодателство (чл. 172 от ДОПК) или предприемане на действия по установяване на вземането или такива в хода на
едно започнало вече принудително изпълнение съгласно националните
правила, но и всеки друг акт, предприет от органите на съответната държава членка и/или на ЕК16. В решение Т-369/00 Département du Loiret срещу
Комисията жалбоподателят мотивира изтичане на давностния срок поради
невъзможността действие от страна на ЕК, предприето от нейна страна и
несъобщено на жалбоподателя, да го прекъсне. В решението се постановява, че Комисията не е длъжна да предупреждава потенциално заинтересованите лица, включително получателя на помощта, за мерките, които
предприема по отношение на неправомерна помощ, преди да започне административната процедура. Следователно самият факт, че жалбоподателят не е знаел за съществуването на исканията на Комисията за предоставяне на информация от френските органи, не води до лишаването им от
правна сила по отношение на него. Писмо, изпратено от Комисията преди
започването на административното производство с поискана допълнителна
информация от френските власти, представлява мярка, която прекъсва
десетгодишния давностен срок, въпреки че заинтересованите бенефициери не са били наясно за съществуването на такава кореспонденция. В този
контекст считам, че няколкото неуспешни обществени поръчки за независими оценители, проведени от МЗХ, последната от които е от октомври
2016 г., могат да се считат за действие, което прекъсва давностния срок и
започва да тече нов такъв. Още повече че в случая тези действия от страна на компетентните български органи са част от един сложен фактически
състав по установяване размера на вземането, който започва с избиране
на независим оценител.

16

За тълкуването на „всяко действие“ виж Дело T-369/00 Département du Loiret
(Франция) срещу Комисия на Европейските общности – https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0369(01)&from=BG
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Изтеклият срок на погасителната давност означава, че се възпрепятства възможността за принудително събиране на конкретното публично
вземане. Тогава задължението се превръща в естествено задължение на
бенефициера, който може да плати доброволно и след срока. То няма да
бъде недължимо платено и не следва да подлежи на връщане/прихващане
(чл. 174 от ДОПК).
Съгласно чл. 288 от ДФЕС решението е акт, задължителен в своята
цялост. Когато посочва адресати, то е задължително само за тях. Държава
членка, която е обвързана от решението на Комисията, е длъжна да го изпълни. Тук е възможно едно изключение – при наличие на извънредни обстоятелства, при които би било абсолютно невъзможно тя да изпълни решението за възстановяване. Според съдебната практика наличието на абсолютна невъзможност не може да се предполага. Върху държавата членка
стои тежестта да докаже, че се е опитала добросъвестно да възстанови
неправомерната помощ и сътрудничи на Комисията за преодоляване на
конкретните трудности.17 Съдилищата са потвърждавали нееднократно, че
държавата членка не може да се позове на правни норми от националната
си правна система, като например правила за давност18 или липса на правна уредба в областта на възстановяването19. Съдът на ЕС счита че задължението за възстановяване трябва да се изпълни независимо от икономическото положение на бенефициера. Финансовите затруднения на получателя на помощта не са доказателство за това, че възстановяването е невъзможно.20 Съдът посочва, че при подобни обстоятелства липсата на всякакви възвръщаеми активи е единственият начин, чрез който държава
членка може да докаже абсолютната невъзможност за възстановяване на
помощта21. В редица случаи държавите членки твърдят, че не са били в
състояние да изпълнят решението за възстановяване поради свързаните с

17

Дело C-280/95, Комисията срещу Италия [1998 г.] ECR I-259.

18

Дело C-24/95 Alcan Deutschland, ECR 1997.

19

Дело С-303/88 Италия срещу Комисията, цит.

20

Дело С-52/84 Комисията срещу Белгия. Достъпно от https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/ALL/?uri=CELEX:61984CJ0052

21

Дело C-499/99, Комисията срещу Испания [2002 г.] ECR I-06301.Достъпно от
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-499/99
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това административни или технически трудности (прекалено голям брой
бенефициери). Съдът последователно отказва да приеме, че тези трудности представляват абсолютна невъзможност за възстановяване22. И накрая,
опасението от непреодолими вътрешни трудности не може да оправдае
неизпълнението на задълженията на държавите членки съгласно правото
на Съюза23.
Контролът върху държавните помощи е характеристика на правото
на ЕС в областта на конкуренцията, неотменима част от принципа на свободна и лоялна конкуренция, защитен в първичното законодателство на
Съюза. Освен това, в контрола на държавните помощи честността е найестествената цел, която трябва да се преследва във всеки един момент и
правилата трябва ясно да са предназначени да възпрепятстват възможността конкурентите на бенефициера на помощта да са неоправдано ощетени и конкуренцията да бъде изкуствено изкривена. В продължение на
много години решенията на Комисията относно държавната помощ почти
не съдържат оценка на пазарното съперничество или са постановени без
да се отчитат детайлно нарушенията и ефекта на помощта върху конкуренцията. Въпросът вече не е дали има конкуренция или не, а доколко да се
приемат регулаторни ограничения на конкуренцията чрез предоставяне на
публично подпомагане, необходими за постигане на общественозначими
цели. Ограничаването на свободната конкуренция чрез държавните помощи е винаги въпрос на степен, основаваща се на детайлна съпоставка на
понятия като цел и желан резултат.

22

Дело C-280/95, Комисията срещу Италия, цит.

23

Дело C-6/97, Италия срещу Комисията [1999 г.] ECR I-2981.
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ЕФЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА
НА МИРОВОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПРИ НЯКОИ
СПОРОВЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Ас. д-р Михаил Матеев Матеев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Резюме: В статията се изследва помирителното производство и огледът на
място като процесуални форми на мировото правораздаване при разрешаването на спорове относно владението, границите, сервитутите и увреждането на недвижими имоти. Анализират се преимуществата на тези процесуални действия на мировия съд, в сравнение с подобни форми, прилагани
в съдопроизводството от общите съдилища.
Ключови думи: мирово правораздаване; помирително производство; оглед на място; искове за недвижими имоти; съдопроизводство.
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EFFECTIVE INSTRUMENTS OF JUSTICE
IN SOME REAL ESTATE DISPUTES
(BULGARIAN LANGUAGE)
Assist. prof. Mihail Mateev Mateev, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Abstract: The article examines the procedure of peaceful solution of the disputes and the view of the circumstantial check as processual forms of the peace
jurisdiction in resolving of civil disputes regarding the possession, the borders,
the servitudes and the harms of the real estates. In the text are analyzed the
advantages of these processual actions of the peace jurisdiction court and it is
made a comparison between similar forms applied in the jurisdiction of the common courts.
Keywords: peace jurisdiction; peaceful solution of the dispute; circumstantial
check; real estates claims; jurisdiction.
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Първият континентален европейски модел на мирово правораздаване е създаден в края на ХVІІІ в. във Франция и през ХІХ в. се реципира от
редица европейски държави. През 1864 г. Русия изработва свой специфичен модел мирови съд, който се въвежда от 1865 и съществува до 1917 г.
От 18801 до 1934 г.2 в България също функционират мирови съдилища.
ФРАНЦИЯ
Според Закон 16 от 24 август 1790 г., във всеки кантон3 на Франция
ще има един мирови съдия (juge de paix) и четирима заседатели – асесори
(des prud'hommes assesseurs), които ще се избират пряко и с абсолютно
мнозинство (само за съдиите) от жителите на кантона за срок от две години
и могат да бъдат преизбирани.
Мировият съд заседава в състав от мировия съдия и двама асесори.
В неговата компетентност са всички лични и имуществени искове с цена до
100 ливри (франка), както и (независимо от цената на иска) делата за:
(1) вреди, причинени на полята, плодовете и реколтата от хора и животни;
(2) изместване на граници на поземлените имоти, завладяване на земи,
дървета, межди, ровове и други заграждения, както и всички други владелчески искове;
(3) ремонти и поправки на наети къщи и ферми от наемателите;
(4) обезщетения на фермерите и наемателите за възпрепятстване на ползването на наетия имот;

1

Закон за устройство на съдилищата. (ДВ, бр. 45 от 28 май 1880, бр. 47 от 2 юни
1880 г.); Съдопроизводство по гражданските дела, които са подсъдни на мировите
съдии (ДВ, бр. 48 от 3 юни 1880 г.); Съдопроизводство по углавните дела, които са
подсъдни на мировите съдии (ДВ, бр. 49 от 1880 г.); Устав за наказанията, които мировите съдии могат да налагат (ДВ, бр. 51 от 11 юни 1880 г.).

2

Закон за устройство на съдилищата (ДВ, бр. 16 от 12 февруари 1883 г.); Закон за устройство на съдилищата от 1899 г. (ДВ, бр. 7 от 12 януари 1899 г.); Закон за устройство
на съдилищата от 1926 г. (ДВ, бр. 226 от 2 януари 1926 г. – притурка); Наредба-закон
за устройство на съдилищата (ДВ, бр. 182 от 12 ноември 1934 г. – притурка).

3

С декрет от 22 декември 1789 г. е въведено ново административно-териториално
деление на Франция на департаменти (départements), дистрикти (districts) и кантони
(cantons), като през 1790 г. страната е разделена на 4 649 кантона (всеки с площ около 4 кв. левги – т.е. около 100 кв.км и население средно по около 6 000 души), 542
дистрикта и 83 департамента.
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(5) изплащане на заплатите на работниците, надниците на прислугата и
изпълнение на други задължения по тези правоотношения;
(6) вербални обиди, сбивания, насилствени действия, за които страните не
подлежат на углавно наказание.
Мировият съдия и неговите асесори образуват т.нар. Примирително
бюро (Bureau de paix et de conciliation), към което спорещите страни са задължени да се обърнат за съдействие. Искове за съдебно разглеждане на
спора са били допустими само след безрезултатно провеждане на примирителна процедура, за което Бюрото се издава служебно удостоверение.
То е условие за допустимостта на исковата молба.
Всеки гражданин е имал правото да се обърне към мировия съдия и
да получи неговото съдействие безплатно. Системата на мировите съдилища се създава успоредно на съществуващите съдебни инстанции, като
задачата на мировите съдии е била чрез съвети и напътствия да съдействат на страните да разрешат обикновено възникващите лични и имуществени спорове.
Трябва особено да се подчертае, че въвеждането на предварителното примирително производство (préliminaire de conciliation) е действително
революционна иновация. Жорж Мартен отбелязва: „В предишните времена
нямаше недостиг на съдии за делата, които понастоящем са подсъдни на
мировите съдии. Но на никой магистрат не е било възлагано помирението
на страните, приятелското решение на съдебните дела. Ето това е новото
творение, благотворителното творение на този закон. […] Законът от
1790 г. конституира мировите съдии, следвайки буквалния смисъл на думата [фр. Paix – мир, примиряване, покой, обществено спокойствие – б.м. –
М.М.М.], с цел да се погасяват споровете и да се поддържа хармонията
между отделните хора. Някои от учредителите смятаха, че са положили
началото на епоха на съвършения мир и спокойствие [...] Един добър баща
на фамилията, държащ в ръцете си маслиновата клонка на мира, трябваше
да отстрани страстите и да гарантира завинаги обществения ред!“4

4

MARTIN, George. Les Justices de paix de France. Manuel pratique des juges de paix, précis raisonné et complet de leurs attributions judiciaires, extra-judiciaires, civiles, etc. Lyon,
Imprimerie d' Aimé Vingtrinier, 1859, p. 4.
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Практическите резултати от дейността на мировите съдилища във
Франция показват голямата им ефективност – през 60-те години на ХІХ в.
над 40% от заведените пред тях дела са приключвали със спогодба между
страните5, като благодарение на неформалните процедури на помирението
и умелото посредничество на мировия съдия страните са получавали бързо и окончателно решение. Голяма част от водените пред мировите съдилища дела са били свързани със спорове относно недвижими имоти – посесорни (за нарушено владение), негаторни (за граници на имоти), сервитутни (за водоползване и преминаване) искове и искове за направени от
арендаторите подобрения на ниви, пасища, гори и селскостопански ферми.
Типични и масови са били делата за причиняване на вреди на тези имоти –
от животни, от палежи по непредпазливост, от прекратено водоползване и
пр. Високата ефективност на предварителното примирително производство
по този тип дела има предимно икономическа основа. Страните са били
склонни да търсят и постигат спогодба, защото в противен случай е следвало да бъде постановено обжалваемо пред общите съдилища съдебно
решение. За разлика от действително безплатното и бързо съдопроизводство пред мировия съдия, апелацията пред съда на първата инстанция е
била свързана с почти непосилни за обикновения провинциален жител такси и разноски – за неизбежните експертизи, огледи, за адвокати, както и за
многократно пътуване до седалището на съда.
Освен на предварителното помирително производство, следва да се
обърне внимание и на рационалността на още едно процесуално действие
на мировия съдия, което е предвидено в чл. 41–43 от Кодекса за гражданско съдопроизводство от 1806 г. Това е т.нар. Посещение на място и оценка
(Visite des lieux et appréciation).
Кодексът предвижда, че мировият съдия може да направи оглед на
места, свързани с предмета на спора в два случая – (1) когато е необходимо да бъде установено състоянието на тези места и (2) да бъде направена
преценка на стойността на претърпените вреди.
5

POUMARÈDE, Jacques. La conciliation, la mal-aimée des juges. – In: École National de la
magistrature. Les cahiers de la justice, 2013, no. 1, р. 131. Достъпна на https://www.coursappel.justice.fr/sites/default/files/2018-05/Article_Poumarede.pdf, последно посетена, както и посочените по-долу, на 18 май 2019 г.
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В практиката на мировите съдии това се е налагало най-често при
спорове за граници на поземлени имоти, засадени дървета, поставени огради, прокопани ровове и канавки, вреди, причинени от хора или животни
на имота или на реколтата. При такива случаи, без да е извършено посещение на място, обясненията на страните и показанията на свидетелите са
се смятали за недостатъчни за постановяване на обосновано решение и
апелативните инстанции са отменяли като прибързани решенията на мировите съдии6.
Посещението на процесното място е следвало да бъде извършено
лично от мировия съдия. Той не е имал правото да делегира това действие
другиму, дори на вещо лице, назначено от съда. Смятало се е, че мировият
съдия трябва да направи огледа със собствените си очи – аргумент за това
е била сентенцията на Хораций: Segnius irritant animos demissa per aurem,
quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus (По-слабо въздейства върху разума
това което е достигнало през ушите, от това което е представено пред достоверния поглед на очите).
За общите съдилища Кодексът е предвиждал подобно процесуално
действие, наречено обаче Descentes sur les lieux – в буквален превод „спускане, десант върху местата“ (чл. 295), но при тях е било допустимо то да
бъде делегирано на отделен член на съда или на експерти, а и в практиката си съдиите от общите съдилища твърде рядко са допускали въпросния
„десант“ и не обичали да излизат от съдебните си зали.
Мировият съдия е трябвало предварително да уведоми страните за
деня и часа на огледа и да го извърши в тяхно присъствие. Те са имали
правото да посочват забелязаните от тях обстоятелства, които смятат за
важни за решаването на спора.
В случаите, когато изследването на процесното място е представлявало сложност или са се изисквали специални познания, мировият съдия е
могъл по своя преценка или по посочване от страните да назначи вещо лице, което да присъства на огледа и да даде своите заключения.

6

THOMINE-DESMAZURES, Pierre J. Commentaires sur le Code de procédure civile. Tome
Première. Caen, Mancel, 1832, р. 15. Достъпна на https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k9609899z/f16.double
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Разпоредбата на чл. 42 от Кодекса дава право на мировия съдия
след приключване на огледа да произнесе решението си на място, без да
напуска оглеждания обект, в присъствието на страните. Съставянето на
протокол от посещението и оценката не е било задължително, когато делото е било от категорията на необжалваемите решения, но съдията е бил
длъжен да отрази в мотивите на решението си направените по време на
огледа констатации и, ако е назначил вещи лица – техните заключения,
имената им и полагането от тях на клетва. Когато решението по делото е
било обжалваемо, съдебният секретар (le greffier) е бил длъжен да състави
протокол, в който също да бъде отразено полагането на клетва от вещите
лица. Протоколът е трябвало да бъде подписан от съдията, експертите и
съдебния секретар.
Посещението на място и оценката (Visite des lieux et appréciation) е
не само процесуална възможност, предвидена в Кодекса за гражданското
съдопроизводство – то става рутинна дейност в практиката на френските
мирови съдии, на която се отдава особено внимание и значение, тъй като
има очевидни преимущества пред класическите доказателствени способи и
средства – обясненията на страните, показанията на свидетелите и дори
писмените доказателства, които, макар и не толкова често както днес, понякога са били представяни при разглеждането на делото.
На първо място, това е възможността съдията лично и непосредствено да констатира процесните факти и обстоятелства, а не да разчита на
възприемането и възпроизвеждането на тези факти и обстоятелства от
трети лица (свидетели, експерти, длъжностни лица, съставящи протоколи,
актове и пр. документи) или субективните обяснения на страните по делото, които неизбежно изкривяват обективната истина билò поради пристрастност, билò поради недостатъчна компетентност и добросъвестност, билò
поради определени свои личностови качества (недостатъчна наблюдателност, лошо зрение, неграмотност или др.п.). Разбира се, и самият съдия би
могъл да изкривява обективната истина поради същите причини, но във
всички случаи в по-малка степен, а и това няма да може да бъде прикривано зад заключенията на вещите лица и другите „събрани по делото писмени и гласни доказателства“.
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Така организираното Посещение на място и оценка (Visite des lieux et
appréciation) променя функцията на вещите лица в съдебния процес. Ако
трябва да бъдем по-точни, прави вещите лица такива, каквито би трябвало
да бъдат по замисъла на всички процесуални закони, а именно – съветници
на съда, които на базата на своите специални знания могат да направят
искания от тях анализ на представените факти или да установят такива
факти, каквито не са достъпни за обикновено възприемане от човека. За
съжаление, в практиката на професионалните общи юрисдикции вещите
лица често установяват факти и обстоятелства, които съдията би могъл и
би трябвало лично да възприеме и установи. Задължението на мировия
съдия във Франция лично да извършва огледа и забраната да делегира
това действие на когото и да е, дори и на вещото лице, го лишава от удобната в личен план възможност да прехвърли своята работа на вещото лице, както и да си измие ръцете при едно несправедливо решение с „установените от представените по делото протоколи и актове факти“.
Не на последно място, съществено преимущество на института Посещение на място и оценка (Visite des lieux et appréciation) е свързано с
бързината на процеса. Мировият съдия е могъл направо от съдебната зала
да вземе със себе си страните и да отиде на процесното място, където успоредно на огледа, който извършва, той продължава изслушването на доводите на страните и, след като си изясни релевантните за делото факти и
обстоятелства, на място, без да се връща в съдебната зала, би могъл да
постанови своето решение. Няма нужда от многобройни съдебни заседания, предварително запознаване със заключенията на вещото лице и куп
съдебни актове, които струват време и усилия както на съда, така и на
страните.
РУСИЯ
На 20 ноември 1864 г. Александър II утвърждава с указ 4 закона: Устройство на съдебните места, Устав за углавното съдопроизводство, Устав
за гражданското съдопроизводство и Устав за наказанията, налагани от
мировите съдии7 (известни като Съдебните устави от 1864 г.).

7

Учреждение судебных мест; Устав уголовного судопроизводства; Устав гражданского
судопроизводства; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
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Според авторите на руската съдебна реформа мировите съдии и
техните Общи събрания е следвало да разрешават основната маса от
граждански спорове и наказателни дела – тези с относително ниска цена на
иска или за маловажни престъпления и простъпки: „Мировите съдии се
създават за да разглеждат малоценни искове, възникващи предимно между
небогати хора, и следователно целта на това учреждение е да осигури на
мнозинството от населението един съд близък, бърз, евтин и възможно
справедлив. В делата от този род бързото решаване на спора е изключително важно за всеки, най-вече за човека, който се издържа от труда си; то
представлява единствената надежда за възтържествуване на истината,
защото, ако бъдат подчинени тези дела на формалния съдебен ред, при
който разноските по производството и загубата на време често биха превишавали самата стойност на иска, това би преградило на бедните хора,
живеещи само от ежедневния си труд, всякакъв път за търсене на техните
права. Това са аргументите разглеждането на делото при мировия съдия
да бъде най-просто, изключително в устна форма, без ограничаващите
процедури и срокове и без всякакви такси, а съдията, при разглеждане на
подсъдните му дела, да бъде освободен от всякакви формалности.“8 [акцентът мой – М.А.А.]
Трябва да се допълни и още един много важен за правораздавателната практика аргумент: бързината на това съдопроизводство е наложителна не само за да удовлетвори желанието на страните за бързо решаване на спора им, но и обективно – за да могат своевременно да бъдат събрани необходимите доказателства, които в противен случай просто не биха
се запазили и това би обезсмислило самото дело. В това отношение мировото правораздаване има неоспоримо преимущество пред традиционното
общо правораздаване, защото мировият съдия има възможност още в деня, в който му бъде заявен искът, да направи оглед на процесното място и
лично да констатира фактическата обстановка, което е невъзможно при
формалната процедура със закрити заседания по доказателствата, поста-

8

Протокол на комисията за съставяне на Основни положения на УГр.С от 27 август
1862 г., с. 9, цит. по СУДЕБНЫЕ уставы 20 ноября 1864 года, съ изложениемъ разсужденiй на коихъ они основаны. 2. доп. изд. Санкт-Петербург, Типографія втораго отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи, 1867. Т. 1, с. 84.
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новяване на определения за оглед, назначаване на вещи лица, внасяне на
депозит за разноските и пр.
Важен аспект на замисъла на мировото правораздаване е неговата
достъпност за хората. Обикновено тази достъпност се отчита в близкото
разстояние до съдебната зала, което действително минимизира разноските, необходимото време и усилия на страните по делото, свидетелите, вещите лица и самите съдии.
Достъпността на мировия съдия има и още един важен аспект. Мировият съдия живее и работи пред очите на настоящите и бъдещи участници в своите процеси – в тяхното село или градче (или в относително близко
съседство). Това съставлява известна гаранция че съдията, познавайки
добре местния бит и обичаи, ще има по-добър подход към участниците в
процеса и ще може да разчита не само на формалните доказателства, но и
на видяното лично от него, а това ще му позволи по-лесно да установи
същността на спора и действителната фактическа обстановка.
Като част от местното общество той, дори и да иска, трудно ще може
да играе ролята на недостъпния магистрат в черна тога, и дълги години да
скрива своя непрофесионализъм или недобросъвестност зад фактическата
си анонимност, своите недостатъци в работата и неправилни решения зад
страхопочитанието, което всява съдът, а ще бъде принуден да работи за
постановяване на такива решения, които да му позволят да върви с гордо
вдигната глава.
Съдебните устави от 1864 г. обаче не се ограничават само до структурни промени. Реформата е комплексна. Тя съгласува съдоустройството и
процесуалното право: „Съдоустройството и съдопроизводството, гражданското и наказателното, се намират в толкова тясна връзка помежду си, че е
невъзможно да се регламентира нещо фундаментално в едното, без да се
вземе предвид другото. Правилата на съдопроизводството определят
средствата за възстановяване на силата на нарушените закони, в съдоустройството се установяват властите и органите, с които тези средства се
привеждат в действие. Независимо от това в съдоустройството се посочват
форми и процедури, които трябва да служат като гаранция на правосъдието, а в уставите на съдопроизводството – гражданското и наказателното, се
съдържат указания за това устройство, което следва да бъде предоставено
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на съдебната власт за осъществяване на правосъдието по установените
начала и правил.а.“9
Макар и в чисто правно-технически план Уставът за гражданското
съдопроизводство и Уставът за углавното съдопроизводство да представляват самостоятелни закони, фактически те са били разработвани, издадени и представляват структурна част от един комплексен и единен законодателен акт от четирите закона, който руските юристи наричат обобщено
Съдебните устави от 1864 г.
Комплексният подход при разработването и приемането на Съдебните устави от 1864 г. коренно различава съдебните реформи в Русия от
съдебните реформи във Франция и в другите европейски държави, които
реципират френското законодателство.
В самата Франция реформата на съдоустройството (1790 г.) и тази
на съдопроизводството (1806, 1808 г.) са разделени с период от близо 20
години. Съответните законодателни актове са разработвани в различни
исторически и политически епохи, от различни комисии, от хора с различни
представи и идеи. Затова между тези актове неизбежно съществуват множество противоречия, терминологични различия, непълноти, разлики в систематизацията на материята, редица процесуални норми са включени и в
съдоустройствените, и в материалноправните закони и обратно10, което
затруднява тяхното прилагане и налага честото им изменение и допълнение с оглед съгласуването им. Дори и в законодателството на държавите,
които по една или друга причина са реципирали в една или друга степен
френското законодателство (включително и България), проблемите продължават. Руският законодателен подход обаче позволява да се избегнат в
голяма степен тези неудобства. Двата процесуални закона са съгласувани
помежду си и със Закона за съдоустройството, ползват една и съща терминология, систематизация, логически конструкции. В сравнение с руските
съдебни устави, смятаните за образцови френски кодекси определено оставят поле за усъвършенстване.

9

Судебные уставы 20 ноября 1864 года, съ изложениемъ разсужденiй на коихъ они
основаны, цит., Т. 3, с. VІ.

10

Например съдебната клетва, която е процесуален институт, е уредена в Code civil –
чл. 1357–1365.
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Както в Устава за гражданското съдопроизводство, така и в Устава за
углавното съдопроизводство материята е структурирана в Общи положения и Книги. Книгите се делят на Раздели, Разделите се делят на Глави, а
Главите – на Отделения. И в двата устава Първата книга е посветена на
производството пред мировите съдии и Общите им събрания, Втората книга – на реда на производството в общите съдебни места (окръжните съдилища и съдебните палати), а Третата книга – на особените производства. В
Устава за гражданското съдопроизводство е включена и Четвърта книга –
за охранителните производства. В рамките на първите две глави на двата
устава изложението е в логическата последователност: подсъдност → образуване на производството → разглеждане на делата → постановяване на
решение (присъда) → задочно производство и задочно решение (присъда) → въззивно обжалване, преглед и отмяна на решението (присъдата) →
изпълнение на решението (присъдата) → разноски. И двата устава представляват нормативни актове със значителен обем – Уставът за гражданското съдопроизводство включва 1460 члена, а Устава за углавното съдопроизводство – 1254.
Трябва да се обърне внимание на един особено важен, според мен,
момент. Според съставителите на съдебните устави съдопроизводството
пред мировия съдия е следвало да се провежда въз основа на същите начала както пред общите съдилища, само с някои отклонения, произтичащи
от устройството на мировите съдилища и естеството на делата пред тях.
Но „за да бъдат облекчени мировите съдии при изпълнението на своите
длъжности и за да стане по-достъпен за страните редът, установен за съдопроизводство в мировите съдилища, настоящата книга [става въпрос за
Книга І от УГрС, но е валидно и за Книга І от УУглС – б.м. – М.М.М.] е съставена по такъв начин, че да представлява нещо подобно на отделен кодекс за съдопроизводството. С тази цел в настоящата книга се регламентират всичките отделни фази на съдопроизводството, като са включени
дори и някои такива правила, които дословно повтарят съдържащите се в
частта за съдопроизводството в общите съдилища“ 11.

11

Обяснителна записка към Устава за гражданското съдопроизводство от 1863 г., ч. 1,
с. 5.
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Уставът за гражданското съдопроизводство предвижда, че на мировите съдии са подсъдни искове12:
1) по лични задължения и договори и за движими вещи с цена на иска до 500 рубли;
2) за обезщетения за вреди с цена на иска до 500 рубли или такива,
при които цената на иска не може да бъде предварително известна;
3) за лични обиди и оскърбления;
4) за възстановяване на нарушено владение (когато не се оспорва
правното основание на владението);
5) за вещни права върху чужда вещ (лични и поземлени сервитути).
Изключение от ограничението за цена на иска до 500 рубли е предвидено за случаите, когато и двете страни се съгласят да отнесат спора си
за решаване пред мировия съдия, макар цената на иска да е по-голяма.
Както се вижда, предметната компетентност и на руския мирови съдия предопределя че значителна част от отнесените към него дела са също така по посесорни, негаторни, сервитутни и деликтни искове за недвижими имоти. Макар и нормативната уредба да е усъвършенствана, принципно няма различия в съдопроизводството и процесуалните действия на
руския и на френския мирови съд по тази категория дела.
В Устава за гражданското съдопроизводство е обособена отделна
глава – V. „Доказателства“, като в Отделение 6 са регламентирани „Оглед
на място и заключение на вещи лица“.
Огледът на място в гражданския процес е регламентиран по подобен
начин както френското Visite des lieux et appréciation – извършва се лично
от мировия съдия, с участието на двама достоверни свидетели, поканват
се и страните, но отсъствието им не е пречка за провеждане на процесуалното действие. При необходимост се привличат вещи лица.
БЪЛГАРИЯ
Руската нормативна уредба за гражданското съдопроизводство на
мировия съд, включително и текстовете за огледа и заключенията на вещи
лица, дословно е преведена и включена в текстовете на българските за12

Чл. 29–31 от УГр.С.
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кони за мировия съд от 1880 г.13 Обаче практическите резултати при
решаването на посесорни, негаторни, сервитутни и деликтни искове за
недвижими имоти са не така положителни както във Франция и Русия, което показва че не е достатъчно само да се реципира една добра за времето
си нормативна уредба. Основната причина за това, според мен, е организационна. Ограничените финансови възможности на българската държава
позволяват за цялата страна да бъдат осигурени едва 128 до 153 съдийски
щата за мировите съдилища през периода 1887–1934 г.14. Мирови съдебни
райони има само в 92 населени места, с твърде голяма територия и население15. Закономерно и натоварването на мировите съдии е била непосилно: така например един мирови съдия е разгледал и решил средно по 2 994
дела през 1895 г. и 3 420 различни дела през 1896 г.16. При това положение
българските мирови съдии са имали твърде малко възможности билò да
помиряват страните, билò да правят лично огледи на място. Това става и
причина за постепенното неглижиране и фактическото премахване както на
помирителното производство в правораздаването по гражданските дела,
така

и

на

лично

извършвания

от

съда

оглед.

13

Вж. СѪДОПРОИЗВОДСТВО по гражданскитѣ дѣла, които сѫ подсѫдни на мировитѣ
сѫдии. ОТДѢЛЕНИЕ VI. Приглѣдъ на мѣстото и заключение на вѣщитѣ людье. – В:
Годишен сборникъ отъ закони на Българското княжество, приети от ІІ ОНС. София, Държавна печатница, 1886, с. 72–73 – [членове 90–95] „90. Приглѣдъ на мѣстото,
съ участието или безъ участието на вѣщи людье, става или по просбата на една отъ
странитѣ, или по усмотрѣнието на мировийтъ сѫдия.
91. Приглѣдътъ се извьршва отъ самийтъ мировий сѫдия при двама достовѣрни
свидѣтели и тѫжащитѣ се, които се призоватъ словестно или съ призовки.
92. Не идваньето на тѫжащитѣ се на приглѣдътъ не го спира, и отсѫтствующитѣ се
лишаватъ отъ правото да се тѫжѭтъ на дѣйствията на мировийтъ сѫдия по извьршаваньето на приглѣдътъ.
93. Мировийтъ сѫдия може по просбата на тѫжащитѣ се или по свое усмотрѣние, да
поиска заключението на вѣщитѣ людье за такъвъ предмѣтъ за оцѣнката или за разглѣжданьето, на който сѫ необходими особни свѣдѣния.
94. Вѣщи людье се избиратъ на число отъ единъ до трима, по взаимното съгласие на
тѫжащитѣ се; ако ли се тѣ не съгласѭтъ, тогава се назначаватъ отъ мировийтъ
сѫдия. Отводитѣ имъ се допущатъ по сѫщитѣ правила за отводитѣ на свидѣтелитѣ.
95. За приглѣдъ на мѣстото и за показанията на вѣщитѣ людье се съставя протоколъ,
който се подписва отъ мировийтъ сѫдия, отъ тѫжащитѣ се, отъ свидѣтелитѣ и отъ
вѣщитѣ людье. Въ случай на безграмотность на нѣкого отъ означенитѣ лица, то се
забѣлѣжва въ протоколътъ.“

14

Данните са от „[Шестдесет] 60 години българско правосъдие 1878–1941 г. Юбилеенъ
сборникъ. София, Министерство на правосъдието, 1941. Диаграма V.

15

Територията на един мирови район е средно около 741 кв.км. и население около
25 000 души.

16

КАБЛЕШКОВ, Антон. За деятелността на нашите съдилища през 1896. – Юрид. списание, Год. 9, 1897, № 3-4, с. 125.
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НИЩОЖНОСТ
НА ДОГОВОРНАТА ВЪЗНАГРАДИТЕЛНА ЛИХВА
ПОРАДИ НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ
(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
Петър Стефанов Топуров,
докторант по гражданско и семейно право
Институт за държавата и правото при БАН, България
Резюме: Статията изследва случаите, при които договорната клауза за
възнаградителна лихва в договора за заем се приема за нищожна поради
противоречие с добрите нрави. Съдилищата определят два критерия за
преценка валидността на подобна клауза – нейното съотношение със законната лихва и наличието на обезпечения. Статията критикува този подход, предлагайки комплексен анализ на договорната връзка за прогласяване нищожността на договорната клауза за възнаградителна лихва.
Ключови думи: договор; договорна лихва; договор за заем; нищожност на
договора; добри нрави.
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INVALIDITY OF CONTRACTUAL INTEREST
CLAUSE INFRINGING GOOD MORALS
(BULGARIAN LANGUAGE)
Petar Stefanov Topurov,
PhD student in Civil and Family Law
Institute of State and Law at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Abstract: The article examines the cases in which the contractual interest rate
clause in the loan agreement is considered to be void due to a conflict with good
morals (boni mores). The courts set out two criteria for verifying the validity of
such a clause – its proportion to statutory interest rate and the existence of debt
securities. The article criticizes this approach by offering a complex analysis of
contractual relations in order to proclaim the void of the contractual interest rate.
Keywords: contract; contractual interest rate; loan agreement; void of the contract; good morals (boni mores).
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І. УВОД
В областта на договорните отношения царува принципът, че страните могат свободно да определят съдържанието на сключения между тях
договор. Разпоредбата на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите 1
обаче поставя граници на тази свобода – доколкото уговореното съдържание не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави2.
Тази статия изследва случаите, при които договорно уговорената
възнаградителна лихва излиза извън тези граници, което от своя страна
води и до най-тежката предвидена в закона санкция, а именно нейната нищожност. В следващите редове ще бъдат разгледани въпросите в кои случаи може да се приеме че е налице тази нищожност.

ІІ. НИЩОЖНОСТ НА УГОВОРЕНАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ
ВЪЗНАГРАДИТЕЛНА ЛИХВА
1. Относно договорната възнаградителна лихва
1.1. Договорната възнаградителна лихва съставлява граждански
плод. Тя е цена, която се дължи за ползването на предоставена от насрещната страна по договор парична сума или други заместими вещи за определено в договора време. Задължението за заплащане на договорната
възнаградителна лихва има периодичен и акцесорен характер3. Определя
се съобразно размера на заетата сума и продължителността на ползването
ѝ. То може да възникне както въз основа на гражданско, така и въз основа
1

2

3

ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., в сила от 1 януари 1951 г., посл. доп., бр. 42 от 22
май 2018 г. [към 14 май 2019 г. – бел. ред.] Оттук насетне – ЗЗД.
В Решение № 1095 от 23 декември 1999 г. на ВКС по гр.д. № 611/99 г., II гр.о., и в Решение № 378 от 18 май 2006 г. на ВКС по гр.д. № 315/2005 г., II гр.о., се приема, че това са и единствените граници пред свободата на страните да определят размера на
договорната лихва.
Понятието е формулирано въз основа на най-характерните белези, които следните
автори дават за възнаградителната лихва: КОЖУХАРОВ, Александър. Облигационно
право. Общо учение за облигационното отношение. Нова редакция и допълнения
Петко Попов. София, Юриспрес, 2002, с. 175; КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел. Облигационно
право. София, Сиби, с. 228; СТАНЕВА, Анна. Някои въпроси на задължението за лихва. – Български законник, 1995, № 3, с. 9–14; ГОЛЕВА, Поля. Облигационно право.
София, Нова звезда, 2015, с. 94; МАРКОВ, Методи. Облигационно право. 10. изд. София, Сиби, 2018, с. 48; ТОРМАНОВ, Захари. Проблеми на паричното задължение –
възнаградителна лихва. – Пазар и право, 1998, № 4, с. 15–20.
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на търговско правоотношение4. Договорната възнаградителна лихва следва да се различава от лихвите, които имат обезщетителен характер5.
1.2. Същевременно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗЗД предвижда
правомощие за Министерския съвет да определя императивна горна граница на договорната лихва. Такава е била определена с Разпореждане
№ 1238 на МС от 25 юни 1951 г.6, съгласно което размерът на договорната
лихва е не повече от 5.5%. Впоследствие то е изменено с Постановление
№ 5 на МС от 18 януари 1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и фирмите7, което определя само размера на законната лихва. По-късно Разпореждане № 1238 е отменено с Постановление № 72 на МС от 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута8.
Наличието на нормативно установена горна граница на договорната
лихва обаче не е непознато на българското право. Дори е имало закони
против лихвоимството, като някои от нарушенията на установените с тях
забрани са били въздигнати в престъпления9. От своя страна чл. 573, ал. 2,
изр. 2 от отм. ЗЗД10 е установявал, че договорната лихва в никакъв случай
не може да бъде по-голяма от „дванадесеть на стоте годишно“.
1.3. Трябва да бъдат направени и следните уточнения – на първо
място, за нищожност на подобна уговорка може да се говори при договора
за заем, уреден в ЗЗД, на следващо – при договора за заем, който сключва
заложна къща с клиент, но и при договорите за потребителски кредит по
4

5

6
7

8
9

10

АНТОНОВА, Анета. Лихвата по търговското право. – Търговско право, 1998, № 4,
с. 16–22.
СТАНЕВА, Анна. Цит. съч.; АНТОНОВА, Анета. Цит. съч.; Решение № 156 от 7 юли
2016 г. на Варненския апелативен съд (ВнАС) по в.н.о.х.д. № 204/2016 г., достъпно на
https://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/N-204-2016.htm – последен достъп на 20
май 2019 г.
Обн., Изв., бр. 52 от 29 юни 1951 г., изм., ДВ, бр. 6 от 1991 г., отм., ДВ, бр. 33 от 1994 г.
ДВ, бр. 6 от 22 януари 1991 г., изм., бр. 18 от 5 март 1991 г., бр. 71 от 30 август 1991 г.,
бр. 89 от 29 октомври 1991 г.
ДВ, бр. 33 от 19 април 1994 г., отм., ДВ, бр.42 от 5 юни 2012 г.
Вж. ДИКОВ, Любен. Курсъ по гражданско право. Томъ III: Облигационно право. Обща
часть. София, Придворна печатница, 1934, с. 69–70; МЕШКОВЪ, Г. Т. и МЕШКОВЪ,
Кл. Т. Нарѫченъ сборникъ по Закона за задълженията и договоритѣ. Томъ II. София,
Кооперативна печатница „Гутенбергъ“, 1936, с. 679–688.
ДВ, бр. 268 от 5 декември 1892 г., в сила от 1 март 1893 г., доп., бр. 31 от 10 февруари
1904 г., отм., бр. 275 от 22 ноември 1950 г., в сила от 1 януари 1951 г.
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ЗПК. Към момента нормативно ограничение на договорната възнаградителна лихва съществува по отношение дейността по предоставяне на парични заеми по занятие, обезпечени със залог върху движими вещи, установени с Наредба за дейността на заложните къщи11. В чл. 18 от нея е уредено изрично, че максималният месечен размер на лихвите по заемите не
може да е по-голям от три на сто. От 23 юли 2014 г. е в сила и изменение
на разпоредбата на чл. 19, ал. 4 от Закона за потребителския кредит12, което определя петкратния размер на законната лихва по просрочени задължения като максимална граница, до която може да се уговаря годишен процент на разходите по договорите за потребителски кредит.
Съдилищата приемат че, дори и процесният договор за потребителски кредит да е сключен преди посоченото изменение на разпоредбата на
чл. 19 от ЗПК, съдържащите се в него уговорки с прекалено високи лихви
(многократно по-високи от законната лихва за забава) са неравноправни по
смисъла на ЗЗП (позовавайки се на препращането на чл. 24 от ЗПК) и противоречат на добрите нрави, поради което са нищожни13. Приема се, че
именно съществуващият обществен морал преди извършването на посочените законодателни промени е обосновал предприемането на изменението на чл. 19, ал. 4 от ЗПК, което да ограничи възможността икономически
по-силният участник в оборота да налага на по-слабия в договора между
тях условия, при които да реализира необосновано висок приход, водещ до
извод за липса на полагане на грижа на добрия търговец. Заемодателят
трябва да преценява платежоспособността на всички свои клиенти и да не
прехвърля риска от неизпълнението на сключваните от него договори на
малкото платежоспособни длъжници, което от своя страна води до значителен приход, надхвърлящ разходите за дейността му, обичайната печалба, която се полага при такива случаи, без да предоставя каквато и да е
допълнителна престация отвъд заема.

11

12

13

Приета с ПМС № 40 от 18 февруари 2009 г., oбн., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2009 г., в
сила от 27 февруари 2009 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г.
ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., в сила от 12 май 2010 г., посл. доп., ДВ, бр. 51 от 19 юни
2018 г., в сила от 1 юли 2018 г. Оттук насетне – ЗПК.
Решение № 253 от 23 ноември 2018 г. на ОС – Кюстендил по в.гр.д. № 131/2018 г.;
Решение № 250 от 22 ноември 2018 г. на ОС – Кюстендил по в.гр.д. № 281/2018 г.;
Решение № 144 от 23 февруари 2018 г. на ОС – Варна по в.т.д. № 1580/2017 г.
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Укоряващият подобни действия обществен морал е довел до нуждата от изменение на съществуващата правна уредба, като съдилищата приемат, че целта на законодателя е създаване на правило за поведение, което да гарантира баланс между интересите на потребители на небанкови
кредити и професионалните заемодатели.
1.4. Съдебната практика приема, че търговските сделки или отделни
техни клаузи също могат да бъдат обявени за нищожни – чл. 26, ал. 1, пр. 3
от ЗЗД с оглед изричното препращане на чл. 288 от ТЗ. Предвид това
чл. 430, ал. 2 от ТЗ не може да обоснове възможността да бъде уговаряна
безгранична по размер възнаградителна лихва по търговска сделка 14.
В правната теория се застъпва становището, че подобно разрешение
противоречи на духа на търговското право и дори при уреждане на максимална граница на договорната възнаградителна лихва от страна на Министерския съвет, тя не би следвало да се прилага на основание чл. 288 от
Търговския закон15 спрямо клаузите на сделка, по която и двете страни са
търговци или ако заемателят е търговец. Посочват се следните аргументи:
лихвата между търговци се дължи дори и когато не е уговорена; възможно
е уговарянето на лихви върху лихви; търговците могат да уговорят висока
неустойка без възможност за намаляване и със скорошен падеж16.
По отношение на гореописаното становище биха могли да се направят няколко уточнения. Безспорно, равенството в максимално допустимия
размер между договорните възнаградителни лихви по граждански договори
и договори между търговци не би било в синхрон с принципите на търговското право. Подобна постановка обаче не бива да се абсолютизира и да
води до извод за невъзможност принципно да бъде нормативно регламентирана максимална граница и по отношение на сделките, по които и двете
страни са търговци или само заемателят има такова качество. Трябва да се
приеме, че подобна граница би следвало да бъде определена, но тя да бъде значително по-висока от тази, която се прилага в гражданските правоотношения. Дори и спрямо търговец уговарянето на прекомерна възнагради14

15
16

Решение № 144 от 23.02.2018 г. на ОС – Варна по в.т.д. № 1580/2017 г., позовавайки
се на Решение № 88/22.06.2010 г., постановено по т.д. № 911/2009 г. на ВКС, ТК, I т.о.
ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., посл. доп. ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г. Нататък – ТЗ.
ТОРМАНОВ, Захари. Цит. съч.
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телна лихва би могло да доведе до накърняване на добрите нрави и принципите за справедливост и недопускане на неоснователното обогатяване.
Не бива да се слага знак за равенство между различните видове търговци – така едноличният търговец би бил еднакво третиран с акционерните
дружества, които по своето естество изискват по-голям капитал и кумулират повече имущество, както и с дружеството с ограничена отговорност,
чийто съдружник при сключване на сделка със значително неравновесие в
престациите би загубил само вложеното в дружеството, но не и своето
лично имущество.
Във връзка с ограничението за намаляване на неустойката по търговски сделки с Тълкувателно решение № 1/2009 г. ОСТК на ВКС приема,
че автономията на волята на страните да определят свободно съдържанието на договора, и в частност да уговарят неустойка, е ограничена от разпоредбата на чл. 9 от ЗЗД в две посоки: съдържанието на договора не може да противоречи на повелителни норми на закона, а в равна степен – и
на добрите нрави. Ограничението се отнася както за гражданските, така и
за търговските сделки – аргумент от чл. 288 от ТЗ. Възможността да се уговаря лихва върху лихвите също не би следвало да е безгранична. Подобна
уговорка също би могла да бъде нищожна при твърде завишен размер на
лихвите върху лихви.
Систематично тълкувайки уредбата на Търговския закон, може да се
направи извод, че добрите нрави се приемат като граница на договорната
свобода и при търговските сделки. Като примери могат да се посочат
чл. 70, ал. 1, т. 4 in fine; чл. 303а, ал. 1, изр. 2; чл. 303а, ал. 2, изр. 2;
чл. 309а, ал. 3, изр. 1 in fine; чл. 341, изр. 1 от ТЗ. Противното би имало обратен ефект и би довело до опасност новообразуваните търговски предприятия да са поставени в по-лошо положение спрямо икономически посилните и вече утвърдени търговци, които биха могли да налагат твърде
тежки условия на своите неопитни съконтрагенти, което би ги поставило в
непрекъсната опасност от преустановяване на търговската им дейност и
правото би се оказало безсилно срещу подобно недобросъвестно договорно поведение.
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1.5. Други автори приемат, че основният лихвен процент, определен
от БНБ по реда на чл. 35 от ЗБНБ, представлява законната възнаградителна лихва, но при заеми между търговци приложение намира разпоредбата
на чл. 10, ал. 2 от ЗЗД, която не определя максимален размер на договорната възнаградителна лихва и тя може да бъде договаряна свободно между търговци, без възможност за намаляването ѝ, като подобно искане се
счита за неоснователно17.
На практика липсата на изрична уредба в чл. 10, ал. 2 от ЗЗД мотивира заемодателите често да определят очевидно несъразмерно високи
лихви – от порядъка на 200% годишно18, а по отношение на договорите за
потребителски заеми се установяват случаи, при които годишният процент
на разходите достига над 900%19. Затова следва да се приеме че, дори и
при липса на установена от МС горна граница на договорната възнаградителна лихва, съдът би могъл да я обяви за нищожна поради противоречието ѝ с добрите нрави на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 9 от
ЗЗД. Приемането, че липсва горна граница за уговарянето на възнаградителна лихва, би довело до нарушаване на основни принципи на нашето
гражданско право – справедливост, добросъвестност и недопускане на неоснователното обогатяване.
2. За добрите нрави20
Както вече бе посочено, в областта на договорните отношения царува свободата на договарянето. Тя обаче не е безгранична. Нейни ограничители се явяват добрите нрави и императивните правни норми. Добрите
нрави са морални норми, които съществуват в съвременното общество, и
на които законът придава правно значение, като последиците от накърняването им е приравнено на противоречие със закона. Дали има засягане на

17

18
19
20

АТАНАСОВА, Стефка. Свободно ли е договарянето на лихви. – Пазар и право, 2002,
№ 2, с. 16–25.
Решение № 253 от 23 ноември 2018 г. на ОС – Кюстендил по в.гр.д. № 131/2018 г.
Решение № 170 от 2 ноември 2018 г. на ОС – Русе по в.т.д. № 283/2018 г.
По-подробно за добрите нрави у ГРОЙСМАН, Симеон. Понятието „добри нрави“ и
въпросът за идентифицирането на защитавания от правото морал. – В: Theo noster.
Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. София, Унив. издат., 2014, с. 344–366.
За накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на договорите вж. у
ДИМИТРОВ, Мирослав. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. София, Сиби,
2013. 304 с.
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добрите нрави следва да бъде преценено конкретно, съобразно установените по делото юридически факти, обуславящи спорното правоотношение.
Накърняване на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД е
налице, когато се нарушава правен принцип, който може и да не е законодателно изрично формулиран, но спазването му е проведено чрез създаване на други разпоредби, част от действащото право. Такива са принципите на справедливостта, на добросъвестността в гражданските и търговските взаимоотношения и на предотвратяването на несправедливото облагодетелстване21. Нарушението им, водещо до явна нееквивалентност на
насрещните престации, целящо необосновано високо обогатяване, поражда нищожност на сделката или конкретната уговорка между страните22. Това от своя страна нарушава и договорното равноправие23. Противоречие с
добрите нрави има тогава, когато със сделката се договарят необосновано
високи цени24, третират се неравноправно икономически по-слабите участници в оборота или се използва недостигът на материални средства на
един субект за облагодетелстване (или дори само създаване на такава
възможност) на друг25.
3. Кога е налице нищожност
на уговорената между страните
възнаградителна лихва?
3.1. Поначало договорната възнаградителна лихва следва да бъде
уговорена в договора ясно и разбираемо, като за нищожност на подобна
клауза може да се говори при прекомерност на същата26. Прекомерността
може да се прояви както в изрично уговорен висок процентен размер на
лихвата, така и в уговарянето на такъв начин на заплащане на дълга 27, съобразно който платената лихва се явява прекомерна с оглед размера на
21
22
23
24

25
26
27

Решение № 4 от 25 февруари 2009 г. на ВКС по т.д. № 395/2008 г., I т.о.
Решение № 452 от 25 юни 2010 г. на ВКС по гр.д. № 4277/2008 г., IV гр.о.
Решение № 3811 от 12 декември 2016 г. на РС – гр. Пловдив, по гр.д. № 2899/2016 г.
Решение № 253 от 23 ноември 2018 г. на ОС – Кюстендил, по в.гр.д. № 131/2018 г.;
Решение № 108 от 16 март 2017 г. на ОС – Плевен, по в.гр.д. № 995/2016 г.
Определение № 901 от 10 юли 2015 г. на ВКС по гр.д. № 6295/2014 г., ІV гр.о.
Определение № 125 от 16 март 2018 г. на ВКС по в.т.д. № 2807/2017 г.
Решение № 80 от 3 април 2017 г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС) по в.т.д.
№ 70/2017 г.; Решение № 196 от 30 юни 2017 г. на ПАС, по в.т.д. № 227/2015 г.
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целия дълг, срока на издължаване и предоставените обезпечения. В правната теория се провежда разграничение и между случаите на нищожност
на договорната възнаградителна лихва и тези, при които е налице прекомерност, която да послужи като основание за нейното намаляване при установяване на хипотезата на крайна нужда по чл. 33 от ЗЗД28.
3.2. Според преобладаващата част от съществуващата съдебна
практика страните биха могли да уговорят възнаградителна лихва и над
размера на законната лихва29. Същевременно преценката дали има накърняване на добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД е поставена в
зависимост от съотношението между размера на уговорената възнаградителна лихва и размера на законната лихва за забава, като се отчита и дали
вземанията на кредитора са обезпечени или не.
Приема се, че за да се прецени дали конкретна клауза противоречи
на добрите нрави, съдът следва да формулира правило, което да съответства на вътрешната потребност на почтения човек и което се споделя от
по-голямата част от хората в обществото, като за тази цел се отчитат разрешенията, дадени в отменени закони, които уреждат подобна материя,
като например законите против лихвоимството от 31 март 1931 г., от 30
юли 1933 г. и от 14 август 1946 г., както и Постановление № 5 от 18 януари
1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и
фирмите. Трябва да се подкрепи позицията, че социологическият подход,
свързан с установяване на споделяните от по-голямата част от хората в
обществото морални възгледи, се критикува с основание. Установяването
на подобни данни е на практика невъзможно по всяко конкретно дело, като
преценката на съдията следва да бъде извършена въз основа на политикоюридически подход, т.е. дали конкретната уговорка съответства на системата от морални представи, вложена от законодателя в съдържанието на
правната система, и с правните принципи и политическите идеи, заложени
в Конституцията30.

28
29

30

МАРКОВ, Методи. Цит. съч., с. 48.
Така и ГОЛЕВА, Поля. Цит. съч., с. 97, цитирайки и Решение № 1285 от 9 юли 2002 г.
на ВКС по гр.д. № 2173/2001 г., V гр.о., в което се приема, че страните по договор за
заем могат свободно да уговарят размера на възнаградителната лихва.
Така ГРОЙСМАН, Симеон. Цит. съч.
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3.3. Съобразно съществуващата съдебна практика уговорената клауза за възнаградителна лихва при необезпеченост на вземанията на кредитора се приема за нищожна поради накърняване на добрите нрави, ако
надвишава трикратния размер на законната лихва31. Същевременно, ако
вземанията на кредитора са обезпечени, за нищожна се приема договорна
възнаградителна лихва, която надвишава двукратния размер на законната
лихва32. Като аргумент за отчитане наличието на обезпечения се посочва,
че при учредена ипотека тя обезпечава и вземанията за лихви, съответно
рискът да не бъдат върнати заетите суми е по-малък33.
Отчитането на вида обезпечение трябва да се подкрепи при преценката дали уговорката накърнява добрите нрави или не, тъй като на практика размерът на възнаградителната лихва се съотнася с обезпечеността на
вземанията на кредиторите. Съдебната практика обаче не приема вида
обезпечение като критерий, който влияе на тази преценка34. Клаузата относно договорната възнаградителна лихва се приема за нищожна, доколкото надвишава два пъти размера на законната лихва. Различните обезпечения обаче в различна степен биха могли да намаляват риска за невръщане
на заетата сума. Трябва да се уточни, че преценката за нищожност на уговорката следва да бъде извършена с оглед на фактите към момента на
сключване на сделката35 и съдът би трябвало да направи това при всеки
отделен случай съобразно дадените обезпечения, техния вид и каква част
от вземанията на кредитора обезпечават, съответно дали е налице свръхобезпеченост на вземанията на кредитора.
В този смисъл при учредена ипотека следва да бъде преценено каква е била стойността на имота към момента на сключване на договора,
каква част от вземанията на кредитора се обезпечават и дали те са частично, напълно или свръхобезпечени. При поето задължение за поръчителст31
32

33
34

35

Решение № 906 от 30 декември 2004 г. на ВКС по гр.д. № 1106/2003 г., II гр.о.
Решение № 378 от 18 май 2006 г. на ВКС по гр.д. № 315/2005 г., II гр.о.; Определение
№ 901 от 10 юли 2015 г. на ВКС по гр.д. № 6295/2014 г., ІV гр.о.
Решение № 906 от 30 декември 2004 г. на ВКС по гр.д. № 1106/2003 г., II гр.о.
Цитираното Определение № 901 от 10 юли 2015 г. на ВКС по гр.д. № 6295/2014 г., ІV
гр.о. само посочва, че пример за обезпечение може да бъде наличието на учредена
ипотека.
ПАВЛОВА, Мария. Гражданско право. Обща част. София, Софи-Р, 2002, с. 510–511.
Това се споделя и в съдебната практика. Вж. напр. Решение № 1121 от 29 май 2015 г.
на Софийския апелативен съд (САС) по в.гр.д. № 1879/2014 г.
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во следва да се има предвид дали поръчителят е един или са няколко, какво е било имуществото им към момента на сключване на договора, съответно каква част от вземанията на кредитора обезпечават. При учреден
залог също трябва да бъде преценено какъв е видът на залога, както и характерът и стойността на имуществото, което обезпечава вземането.
Видно от гореизложеното, различните обезпечения гарантират по
различен начин и обем своевременното удовлетворяване на кредитора,
поради което не би било справедливо поставянето на точни параметри за
нищожност на уговорената възнаградителна лихва без отчитане на особеностите на конкретния случай.
3.4. В друго решение на ВКС се приема, че няма установен универсален критерий за преценка кога договорената лихва е неморално висока и
надхвърля границите на нравствено допустимото. Посочено е, че този въпрос се решава конкретно за всеки отделен случай, като се съобразят всички обстоятелства по делото – не само нейният размер, но и размерът и валутата на предоставения капитал, срокът на ползването; обстоятелствата,
при които е било поето задължението за лихва, нейната функция, както и
всички други условия и обстоятелства по договора, които евентуално биха
имали значение за размера ѝ36.
В други съдебни решения се допълва, че естеството на задължението също следва да бъде отчетено, както и възможността кредиторът да се
обедни от предоставянето в заем на вещи, свързана с ръста на нарастване
на цените на основните материални ценности (например златото и недвижимите имоти) през конкретния период, курсът на основния лихвен процент
на БНБ, респ. тримесечният LIBOR37 за съответния вид валута, и др., като

36

Решение № 1359 от 11 март 2009 г. на ВКС по гр.д. № 15/2007 г., IV гр.о. Същевременно Определение № 29 от 6 януари 2015 г. на ВКС по гр.д. № 3947/2014 г., III гр.о.,
не допуска касационно обжалване по въпроса – „[…] заем, обезпечен с ипотека, която като учредена за едно лихвоносно задължение, обезпечава и вземането за лихви, при което с оглед на добрите нрави като неморална следва ли да се приеме
възнаградителна лихва, която надвишава двукратния размер на законната такава?“, с аргумента че правилността на изводите на въззивния съд не може да бъде
проверявана в производството по допускане на касационно обжалване.

37

London Interbank Offer Rate – усреднен лихвен процент, използван като референтен
курс за определяне лихвата при различни банкови операции.
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се посочва, че приложение би могло да намери Тълкувателно решение № 1
от 15 юни 2010 г., постановено по тълк.д. № 1/2009 г. по описа на ОСТК38.
Изводите на горецитираната съдебна практика трябва да бъдат подкрепени. Те позволяват на съдията да извърши конкретна преценка за накърняване на добрите нрави без да го поставят пред изначално определени и ограничени параметри (обезпечеността на вземанията на кредитора и
съотношението между размерите на законната и на възнаградителната
лихва), които сякаш не се интересуват от особеностите на всеки отделен
случай. Затова, с оглед съществуващата уредба, съдът следва да извърши
преценка въз основа на комплексни данни, с които разполага в конкретния
случай, сред които и посочените по-горе.
3.5. В по-старата арбитражна практика е застъпено и становището,
че договорната възнаградителна лихва не може да бъде намалявана 39. Подобна позиция обаче не може да бъде споделена. Липсата на възможност
за намаляването, съответно за обявяването за нищожна на договорната
клауза, с която е уговорена договорната възнаградителна лихва, логично
би довела до злоупотреби и несправедливо обогатяване за сметка на икономически по-слабата страна в правоотношението. Напротив, законодателят изрично е ограничил в чл. 9 от ЗЗД свободата на договаряне с добрите
нрави.
3.6. Споделя се и мнението, че в случая нито законът, нито добрите
нрави биха могли да послужат като обективен критерий за определяне на
горна граница на договорната възнаградителна лихва 40. Действително,
добрите нрави сами по себе си не определят конкретен обективен критерий, въз основа на който да бъде прието дали една уговорка е нищожна
или не. Те обаче позволяват на съда да прецени особеностите на съответния случай. Това, както бе посочено по-горе, е и правилният подход, тъй
като определянето на изрично изброени критерии би имало обратен ефект.
Обективността произтича от нуждата съдът да обоснове накърняването на

38
39
40

Решение № 59 от 26 март 2018 г. на ПАС по в.гр.д. № 714/2017 г.
Решение по МАД № 26/2001 г., постановено на 30.10.2002 г.
ФЕТИ, Невин и ВЪЛКОВ, Владимир. Ограничен ли е размерът на лихвата по договора
за заем съгласно действащото право? – Пазар и право, 2003, № 7, с. 27–32.
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добрите нрави чрез прилагане на политико-юридически подход, а не социологически или идеологически41.
3.7. В съдебната практика се среща и становището, че уговореният
процент на договорна възнаградителна лихва не е абсолютен критерий за
преценка дали има накърняване на добрите нрави или не.
Оттук, дори и на пръв поглед малък процент, при съобразяване върху каква сума се изчислява той, уговореният размер на неустойка, както и
предоставените обезпечения, може да се достигне до извод за нищожност
на клаузата за възнаградителната лихва поради начина на изчисляването
ѝ. Така се приема, че ако е уговорено главницата да бъде погасена само с
последната вноска по заема и неустойката се изчислява върху цялата
главница, за заемодателя няма риск да не получи дължимото му се възнаграждение за ползването на предоставената парична сума. Неустойката в
тези случаи води до неоправдано обременяване на заемателя, както и до
получаване на много по-голяма сума от страна на заемодателя в сравнение с възможните вреди от неизпълнение. Това е свързано с нарушаване
на принципите за справедливост и предотвратяване на неоснователното
обогатяване поради нееквивалентност на престациите.
Крайният извод на съда е, че нищожността на договорната възнаградителна лихва може да произтича не само от начина на изчисляване, но и
на плащане. Така, ако страните уговорят плащането на главница само с
една или само с няколко вноски, това накърнява принципа за справедливост.
Въпросът е много интересен и подлежи на допълнително анализиране в отделен текст. Съществуващата съдебна практика приема, че има нищожност при погасяване на главницата само с една или няколко вноски.
При повече от 2-3 вноски за главница съдът най-вероятно ще остави искането за установяване на нищожност без уважение.
Подобно уговаряне на плащането на главницата на практика би могло да доведе до сума за възнаградителна лихва, по-голяма от половината
размер на главницата. В тези случаи заемополучателят би бил поставен
пред невъзможност да заплати част от главницата (и с това да намали лих41

ГРОЙСМАН, Симеон. Цит. съч.
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вата) преди да погаси размера на лихвата, изчислен върху (почти) цялата
главница. Подобна договорна обвързаност съдебната практика определя
като „[…] спирала на задълженията на заемополучателя, при която, дори
и да бъде платена сума, той винаги ще остава да дължи, ако не погаси
напълно цялата главница, възнаградителната лихва и уговорената неустойка.“42
Трябва да се подкрепи позицията, че подобна договорна практика
нарушава принципа за добросъвестност. Такава уговорка води до значително неравновесие в правата и задълженията на страните, при което дори
и най-малкото неизпълнение на задължение по договора би довело до понасяне на тежки икономически последици за по-слабата страна. С оглед на
това, дори и при на пръв поглед малък размер на договорната възнаградителна лихва, ако начинът на заплащането ѝ води до нарушаване на посочените правни принципи, тя следва да бъде приета от съда за нищожна
поради накърняване на добрите нрави.
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свободата на договарянето не е безгранична. Независимо от липсата на нормативно установена горна граница на договорната възнаградителна лихва при договорите за заем, трябва да бъде подкрепена съдебната
практика, която приема че съобразно особеностите на конкретния случай е
възможно да се констатира, че така уговорената между страните договорна
възнаградителна лихва е нищожна поради противоречие с добрите нрави.
Не бива обаче да се споделя становището че критериите, въз основа на
които може да бъде направен подобен извод, могат да бъдат само (1) съотношението между размера на законната лихва за забава и на договорната възнаградителна лихва, и (2) наличието или липсата на обезпечение.
Принципът за справедливост изисква диференциран подход, който
дава възможност да се преценяват особеностите на всеки конкретен случай, и то не само въз основа на тези два критерия, а и на цялостна преценка на съществуващата договорна връзка. Така принципите на нашето договорно право биха били гарантирани в най-голяма степен.
42

Решение № 80 от 3 април 2017 г. на Пловдивския апелативен съд (ПАС) по в.т.д.
№ 70/2017 г.; Решение № 196 от 30 юни 2017 г. на ПАС, по в.т.д. № 227/2015 г.
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