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Abstract

Presented by the author study examines in detail and
depth appearance and growth of ancient
constitutionalism in Athens and the Roman Republic
during its classical period III–II century BC.
The main focus is directed towards the study of public
institutions and their functions in the state
government. Special attention is paid also on the
activities of famous people who have contributed to
the formation and development of antique
constitutionalism, as well as – on important events in
the history of the Athenian Republic and Rome, left a
lasting impression in the public and political life of
their societies.

1. Увод.
Конституционализмът като
мощно идейно и политическо движение, насочено към установяване
и поддържане на конституционно
управление, т.е. такова управление,
чийто ценности и принципи са
фиксирани в една писана конституция, се появява в навечерието на
Новото време, за да се разгърне
през модерната епоха. Иначе казано: конституционализмът в собствен смисъл на думата е културен и
политически феномен на модерността.

Независимо от това обаче неговите цивилизационни корени са
много дълбоки, а началните прояви
на конституционализъм могат да
бъдат открити още през класическата Античност (Древна Елада и
Древният Рим). Особен интерес
представляват Атинската демокрация и нейното държавно управление през VI–IV век пр. Хр., а също
така „смесената конституция“ на
Римската република от нейния
класически период през III–II век
пр. Хр.
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2. Държавното управление
на Атинската демокрация (VI–IV
век пр. Хр.).
Античната демокрация, при
която всички свободни граждани
на равно основание участват в управлението на обществените дела,
се утвърждава постепенно в продължение на няколко века, за да
достигне своята кулминация през V
век пр. Хр. в древна Атина. Самото
понятие „демокрация“ произлиза
от съчетанието на думите demos
(народ) и kratos (власт), т.е. демокрацията означава „власт на народа“.
През един продължителен
период от време – от 508 г. до 322 г.
пр. Хр. – атинските граждани непосредствено участват в управлението на държавата, като сами вземат решенията, които засягат собствената им съдба. При това е необходимо да се отбележи, че въвеждането на демократично управление е съзнателен избор на атинските граждани, които се гордеят с
това. „Нашият държавен строй –
подчертава Перикъл в речта си при
погребението на първите паднали
в Пелопонеската война – се нарича
демокрация, защото той държи
сметка не за малцинството, а се
съобразява с интересите на мнозинството. При споровете между
частни лица всички имат, според
закона, еднакви права. Що се отнася
до зачитането в обществения живот, почит се отдава само на оня,
който се е отличил в едно или друго
отношение, и то не поради някакъв
произход, а поради своите способности“ [Тукидид: 125]. В контекста
на античната демокрация отделният гражданин се разглежда като

неразделна част от политическата
общност. Неговите действия по
общо правило са подчинени на интересите на държавата. Преуспяването на политическата общност в
най-висока степен зависи от активното участие на всички граждани в
обществените дела.
Първите източници на правна
уредба на обществения живот се
свързват с името на архонта Драконт, който през 621–620 г. пр. Хр.
създава начални образци на писана
закони. Няма съмнение, че неговото законодателство отбелязва началото на прехода към фиксирани
правни отношения в обществото.
Той установява Ареопаг като върховен и всевластен орган, чиито
членове се излъчват чрез жребий
от ограничена по своя състав класа
от едри земевладелци, които имат
правото да носят оръжие, докато
огромната маса от населението остава лишена от политически права.
Особен интерес представлява
наказателното
законодателство,
тъй като за пръв път там се прокарва разграничение между умишлено и непредумишлено убийство.
Правото да се преследват убийците
е ограничено до роднините на убития или членовете на неговата
фратрия. По-специално законите не
отменят кръвното отмъщение, но
го подчиняват на съответна съдебна процедура. Ако по-рано преследването и наказването на убийците
се извършва в частен порядък, то
сега това попада под надзора на
длъжностни лица. Нещо повече,
към съдиите се предявява изискването да направят публично достояние аргументите, които обосновават тяхното решение. Иначе казано:
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държавата вече установява правилата за възмездие и определя нормата на наказанието.
Античната традиция приписва на Драконт още закони срещу
безделието и кражбите [Монева,
2009: 42–43]. Частната собственост
се гарантира чрез строги санкции,
вкл. налагане на смъртно наказание за посегателство върху нея, като още през Античността се налага
мнението, че „тези закони са писани
не с мастило, а с кръв“. В историческата литература се отбелязва, че
суровостта на законите от онова
време свидетелства за тяхната примитивност.
Половин век по-късно се
предприемат нови реформи, насочени към облекчаване на участта
на основната маса от населението,
което потъва в дългове. „По всички
поля на Атика – пише Фридрих Енгелс – стърчали заложни стълбове,
на които било отбелязано, че даденият парцел е заложен на тоя и
тоя за толкова и толкова пари“.
Основната маса от населението изпада в тежко положение, а то поражда недоволство, заплашващо
целостта на държавата, която е на
прага на гражданската война
(stasis) [Мосе, Шнап-Гурбейон,
2016: 141]. Общественият конфликт е толкова драматичен и продължителен, че двете противостоящи си враждебни групировки са
принудени да сключат споразумение през 594 г. пр. Хр., с което се
възлага на архонта Солон да поеме
ролята на помирител и съответно
на ръководител на политическото
преустройство [Аристотел (1904):
3–4]. Солон предприема своеобразна революция, като обявява натру-

паните дългове за недействителни,
т.е. „трябвало да пострада собствеността на кредиторите в полза
на собствеността на длъжниците“… [Енгелс, 1967: 108–118].
Началото на демокрацията се
свързва с реформите на Солон, който премахва робството поради задлъжняване, като забранява даването на заеми, при които се залага сигурността на „тялото“ на една или
друга човешка личност. Той разделя гражданите на четири категории зависимост от плодовете на
техния труд по обработване на земята. Основното предназначение
на цензовото деление са политическите привилегии По-специално
привилегиите на отделните категории граждани се поставят в зависимост от техните задължения
пред обществото. Правата се разпределят по разреди, които съответстват на имущественото положение
на гражданите. Разширява се достъпът до заемане на обществени
длъжности, като критерият вече не
е произходът, а богатството на
кандидатите. Най-нисшата класа
граждани не могат да заемат обществени длъжности, но те се допускат до участие в събранията, на
които се обсъждат делата на държавата. Така се разрушава на практика аристократичният монопол
върху длъжностите. В историческата литература този развой на събитията се определя като „политическа революция“ [Hignett, 1967:
107; Монева, 2009: 49–50].
Наред с Ареопага Солон създава още една институция – Съвет
на четиристотинте – в чийто състав
влизат по сто човека от всяка фила
(родова племенна общност). Този
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демократичен съвет се явява своеобразна противотежест на аристократичния ареопаг. Освен това
Солон лишава Ареопага от значителна част от неговите съдебни
правомощия, като създава система
от съдилища, отличителна черта на
които са журитата, състоящи се от
хора, които произлизат от всички
обществени класи.
В своите реформи Солон се
придържа към умерена линия на
поведение, като дори в личния си
живот се придържа към правилото
„нищо излишно“. Показателно е обстоятелството, че той гледа на себе
си като „пътник между живота и
смъртта“, поради което не се
стреми към получаването на лични
изгоди от огромната власт, с която
разполага. Законите на Солон били
изписани върху дървени таблички.
Всеки гражданин е бил длъжен да
положи клетва, че ще се подчинява
на тези закони, които трябвало да
останат в сила през следващите десет години.
В резултат на реформите на
Солон се утвърждава идеята за
nomos-а, т.е. законите, разбирани
като писано право, които залягат в
основата на политическата общност. Полисът като историческа
форма на държавата достига до
разцвет тогава, когато отношенията между неговите членове и неговите институции започват да се определят от писани норми, т.е. когато политическата общност в определен смисъл става правова държава. Именно през епохата на Солон полисът се конституира като
политическа общност от свободни
и равни помежду си граждани. Индивидуалната свобода и гражданс-

кото равенство се обвързват с частната собственост, като политическите права стават съизмерими с
доходите. Оттук нататък следва, че
атинският полис се превръща в
първата държавна форма, която се
основава върху народния суверенитет: волята на народа се изявява
като основание на правото.
Приживе Солон е убеден, че
реформите му се приемат както от
богатите, така и от бедните. Всъщност и едните, и другите остават
недоволни, тъй като първите очакват да укрепят своите властнически позиции, а вторите се надяват да
постигнат преразпределение на
собствеността. В политическия живот на древна Атина се формират
две основни партии: едната обхваща тези, които в основни линии
подкрепят новата конституция на
Солон, докато другата обединява
онези, които не харесват нейните
демократични аспекти и се стремят
да се върнат към аристократичното управление от предходната епоха. По същество тези политически
партии изразяват фундаменталния
конфликт в тогавашното общество
между знатните – т.нар. евпатриди,
от една страна, и основната маса от
гражданството, от друга. Непрестанните борби между двете партии
ще доведе до установяването на
тиранията на Пизистрат през 546 г.
пр. Хр., която няма да приключи до
отстраняването от власт на неговия наследник тридесет и шест години по-късно. Интересно е да се
отбележи, че през този период на
политически сътресения и еднолична власт реформите на Солон
няма да бъдат отхвърлени и значи-
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телна част от неговите закони ще
останат в сила.
Демокрацията се стабилизира
и става трайно явление едва през
507 г. пр. Хр. под водачеството на
Клистен, който предприема нова
поредица от конституционни промени. Доколкото създадените от
Солон демократични институции
не дават очакваните резултати поради силата и влиянието на четирите фили, групирани въз основа
на кръвно-родствената връзка
между техните членове, дотолкова
Клистен се ориентира към създаването на нова политическа организация, като подразделя населението на сто деми, групирани в десет фили, т.е. общност, изградена
въз основа на териториалния
принцип. Отделните деми стават
основни административни единици, които изпълняват ролята на
местни граждански общини. Начело на всяка такава дема застава
старейшина – демарх, който завежда делата на своята община.
„Решаваща била вече – пише
Фридрих Енгелс – не принадлежността към родовите съюзи, а изключително местожителството;
не народът, а територията подлежала на разделение и в политическо отношение жителите се превърнали в прост придатък на територията…“ [Енгелс, 1967: 116]. В
този контекст границите на града
Атина се разширяват до пределите
на държавата, която обхваща цялата област Атика. По този начин
чрез прилагането на една изкуствена политическа география се
разрушава влиянието на старите
родове и фратрии. Десетте нови
фили получават названия по име-

ната на някои старинни герои на
Атика, а техните статуи се поставят
на съответния площад. В рамките
на отделните фили се осъществява
самоуправление, като в него на
равно основание участват аристократи и неаристократи, без разлика
на произхода или богатството.
На мястото на старата родово
деление се създава нова местна обност, което е основа не само на политическата, но и на военната организация на обществото. Поспециално войската се комплектува
по новите деми, като целта е да се
обезпечи пълният набор на всички
граждани, способни да носят военна служба. Това означава възстановяване на фалангата, която бездейства през всичките години на
тиранията. Никак не е случайно, че
атинската демокрация се определя
в историческата литература като
„хоплитска демокрация“ [Stockton,
1990: 21], тъй като хоплитите са
опълчението от имотни граждани,
които съставляват тежката пехота,
сражаваща се в плътен строй, известен като фаланга. Именно това
средно съсловие се явява не само
гръбнак на армията, но и опора на
една умерена демокрация. През
501–500 г. пр. Хр. се въвежда длъжността на стратезите в състав от
десет души. Показателно е обстоятелството, че първоначално стратезите се избират от всяка фила по
един, но впоследствие започват да
се избират от всички свободни
граждани, без оглед на принадлежността им към една или друга фила.
Учредява се и влиятелната колегия
на стратезите, чийто компетенции
не се ограничават само до военното

-7-

Георги БЛИЗНАШКИ

АНТИЧЕН КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ ...

дело, но се простират и върху други
сфери [Монева, 2009: 90–91].
Необходимо е да се отбележи,
че към средата на V век пр. Хр. цялото население на Атина съставлява 170 хил. души, заедно с жените и
децата, и 60 хил. роби. Свободните
хора, които се ползват с граждански права, наброяват някъде около
20–30 хил. души. Иначе казано: две
трети от цялото население на Атина са свободни граждани, докато
робите съставляват около една
трета от него. Едва 15 % от това население са свободни граждани от
мъжки пол, които разполагат с политически права. Наред с това
трябва да се подчертае, че значителна част от приходите на държавата произтичат от източници,
различни от производителния труд
на атинските граждани. Поспециално, наличието на богати на
сребро мини в югоизточната част
на Атика, притежавани от държавата и експлоатирани чрез робски
труд, осигуряват средствата за
много от начинанията на атинската
държава, като изграждането на
флот и завладяването на империя
[Finley, 1983: 16–59]. Остава открит
въпросът дали античната демокрация би могла да просъществува за
дълго време без робски труд и
чуждестранна експлоатация.
Политическата система на
древна Атина обхваща както представителни институции, така и
елементи на пряка демокрация.
Всяка една от десетте местни фили
излъчвала чрез жребий по петдесет
представители, навършили тридесет години, които влизали в състава на новия атински Съвет на петстотинте. Ежегодно съставът на съ-

вета се обновявал изцяло, като нито един гражданин не можел да бъде излъчван за участие в неговата
работа повече от два пъти през живота си. По този начин значителен
брой граждани се запознавали с
обществените дела и придобивали
управленски опит.
Членовете на съвета полагат
клетва от 504/3 г. пр. Хр. насетне,
че ще „дават съвети относно това,
което е най-добро за държавата“.
Съветът на петстотинте, в който е
представена всяка част на Атика, се
превръща във върховен управленски орган на държавата. Всекидневното ръководство на дейността
на държавната администрация се
осъществява от девет архонти, които се намират под върховния надзор на Съвета на петстотинте. Самите архонти се излъчват за срок
от една година чрез хвърляне на
жребий. Съветът упражнява ефективен контрол върху дейността на
архонтите и другите служители,
като може да изисква отчети от тях
и съответно да им дава указания.
Съветът на петстотинте се
занимава и с външната политика
на страната, като води преговорите
с други държави и приема техните
пратеници. Във всеки случай съветът няма правомощия да обявява
война или да сключва договори,
тъй като тези въпроси са от компетенцията на Еклесията (Народното
събрание).
Показателно е обстоятелството, че Клистен прокарва своите
конституционни реформи чрез
одобрението на Еклесията, като по
този начин установява прецедент, а
демократичните преобразования
стават необратими. Така тази инс-8-
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титуция се утвърждава като върховната власт в държавата [Hornblower, 1992: 8].
Освен всичко друго Съветът
на петстотинте действа като орган,
който подготвя заседанията на
държавното народно събрание и
упражнява право на законодателна
инициатива. Всички предложения
от законодателен характер се обсъждат предварително, като съветът се произнася по тях.
Народното събрание като
върховен орган в държавата заема
централното място в атинската демокрация. Именно чрез народното
събрание demos-ът участва в управлението на държавата. Народното събрание е редовна среща на
свободните граждани, за да слушат,
да обсъждат и да се произнасят по
всички въпроси от обществено
значение. Всеки закон, приет от
събранието, започва с ритуалната
фраза: „Изглежда, че най-доброто
за народа е…“ Иначе казано: народното събрание олицетворява атинската демокрация.
Народното събрание създава
законите и се занимава с всички
съществени въпроси, които засягат
обществения живот: като се започне с продоволственото снабдяване
на населението, преминава се през
отбраната от външни врагове, за да
се стигне до изслушването на заявления за държавни престъпления, а
освен това разглежда и молби, които имат частен характер. В състава
на народното събрание влизат
всички свободни граждани от мъжки пол, които са политически дееспособни: младите хора стават пълнолетни на 18 години, след което в
продължение на две години пре-

минават военна служба, а след навършването на 20 години им се
разрешава да участват в политическия живот. Интересно е да се отбележи, че гражданите остават военнозадължени до навършването
на 60-годишна възраст. По време на
заседанията на народното събрание гражданите имат възможност
да изложат гледната си точка и да
се произнесат по провежданата политика.
Заседанията на народното
събрание се провеждат на Агората,
т.е. на главния градски площад,
който играе ролята на основно средище на целия обществен живот.
Този площад се намира на хълма
Пникс, разположен близо до Акропола, където се използва естественият амфитеатър за разполагане на
седящите слушатели по скалните
тераси. Мнозина от гражданите носели със себе си възглавнички, за
да си създадат удобство при сядане
върху неравната повърхност.
Атинското народно събрание
се събира периодично в строго определени срокове. На всеки девет
дни се провежда по една заседание,
или по четири заседания на 36 дни,
като годишно се свикват по 40 заседания. Заседанията не се провеждат във фиксирани дни, но не могат
да се свикват по време на религиозни празници или на „нещастни
дни“ за атиняните. Свикването на
гражданите на заседания се обявява чрез глашатаи, като дневният
ред се обявява предварително. При
настъпването на кризисни ситуации гражданите се оповестяват за
свикването на събранието чрез
тръбачи и запалването на огън на
открито.
-9-
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Участието в заседанията на
народното събрание се възприема
като граждански дълг. Но присъстващите на заседанията по общо
правило не са твърде много на
брой. Обичайна практика е гражданите да се струпват в народното
събрание при настъпването на
природно бедствие или в навечерието на предстоящи военни действия. През една по-късна фаза от
развитието на демокрацията – 395
г. пр. Хр. – се въвежда възнаграждение за посещение на събранието.
По това време демокрацията е в
упадък, поради което може да се
предполага, че са възникнали
проблеми с участието на гражданите. Понякога дори се е налага намесата на полицейски стражи в лицето на скитските стрелци, за да се
осигури присъствието на гражданите.
Обикновено народното събрание започва работа рано сутрин
чрез подаването на нарочен сигнал.
Най-напред се извършват религиозни ритуали, а едва след това се
пристъпва към работа. Не са редки
случаите, когато мнозина граждани
закъсняват за заседанието и прииждат след неговото откриване.
Доколкото няма изрично изискване
за кворум, освен при особени случаи, например обсъждане и гласуване на остракизъм, дотолкова закъсненията не съставляват някакъв съществен политически проблем.
Заседанията се ръководят от
десет длъжностни лица, излъчвани
чрез жребий, които се сменяли всеки ден. Обичайна практика е председателят да съобщава предварително изготвения от Съвета на пет-

стотинте дневен ред. Най-напред се
прочитат предварителните предложения на съвета. В случай на съгласие на мнозинството граждани
предложението бива утвърждавано
и става народно постановление.
Общите разисквания започват
с изказвания на по-възрастни и авторитетни граждани – т.нар. „мъдри старци“ – от които се очаква да
зададат правилния тон за дебатите.
Няма съмнение, че онези, които
дръзват да говорят пред многохилядно събрание, трябва да имат и
съответни ораторски умения. Още
повече, че ораторите често са освирквани от слушателите и дори
смъквани насилствено от трибуната. Показателно е обстоятелството,
че много от запазените антични
речи съдържат призиви да не се
прекъсват ораторите от тяхната
публика.
Постепенно в обществения
живот се утвърждава и налага фигурата на оратора, който е в състояние да обоснове и защити интересите на политическата общност. По
общо правило ораторите, които
вземат думата, се явяват добре
подготвени по разискваните въпроси. Най-често на оратор-ската
трибуна се изкачват атиняни, които вече са внесли предложение в
Съвета на петстотинте и от мястото на оратора разясняват своята
инициатива, като привеждат допълнителни доводи и аргументи в
негова подкрепа. Като стъпват на
ораторската трибуна, те слагат венец на главата си в знак на това, че
в този случай изпълняват обществена длъжност [Монева, 2009: 161–
163].
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През разглежданата епоха
постепенно се утвърждават определени изисквания към ораторите.
Те трябва да се придържат към темата на обсъждането, да не разсъждават по странични проблеми,
както и да не повтарят по няколко
пъти едни и същи доводи и аргументи. От ораторската трибуна не
бива да се произнасят ругатни и
обиди, да се тропа с крака и въобще
да се демонстрира непристойно поведение. Известен пример в обратна посока е демагогът Креон, когото нееднократно уличават в непристойно поведение от ораторската трибуна. За него Аристотел пише, че той „пръв започнал да крещи
от трибуната, използвайки ругателства и хули, за разлика от останалите оратори, които говорели
благоприлично“ [Aristotle: 67; Аристотел (1995): 24].
Публичните разисквания в
народното събрание придобиват
особено значение при атинската
демокрация. В случая става дума за
пряко народно управление, ръководено от мнението на ораторите,
които насочват политиката на
страната. Ние „се стремим – подчертава Перикъл в знаменитото си
надгробно слово – правилно да оценяваме или обсъждаме държавните
работи, тъй като вярваме, че не
речите могат да навредят на
действията, ами по-скоро ако не се
разисква това, към което трябва
да се стремим на дело“ [Тукидид:
125–126]. Много по-късно френският мислител от XVII в. Франсоа
Фенелон ще направи афористичното обобщение: „При гърците всичко
зависело от народа, а народът за-

висел от словото“ [Шаму, 2009:
251].
Интересна особеност на законодателния процес в древна Атина
е обстоятелството, че вносителят
на предложение, което се отхвърля,
тъй като имплицитно влиза в разрез с обществения интерес, рискува
до бъде глобен или дори подложен
на по-тежко наказание. Отделен
индивид, който последователно на
три пъти е осъждан поради това, че
предлага противоконституционни
закони, може да бъде лишен от
граждански права.
Повечето гласувания в народното събрание се осъществяват явно чрез вдигане на ръка, а решенията се вземат по волята на мнозинството. Този начин на гласуване ограничава работата на събранието
до светлите часове на деня. В аналите на историята, съставени от
Ксенофонт, е отбелязан случай, когато се постановява, че „решаването на въпроса се отлага за друго
заседание на събранието, защото
по това време вече става късно и не
могат да се различават вдигнатите ръце при гласуването“ [Ксенофонт, I. 7. 7].
При отделни процедури се
предвижда тайно гласуване. В тези
случаи се гласува чрез пускане в
урни на глинени плочки, върху които вотът се обозначава посредством отбелязване с креда. Този начин на гласуване по особено важни
въпроси – напр. остракизъм –
предполагат наличието на кворум
от най-малко 6 хил. души.
Съществен елемент от демократичното държавно устройство на
древна Атина е съдебната система.
Въздаването на правосъдие се въз- 11 -
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лага на система от народни съдилища, наричани от тях dikasteria,
т.е. „места на справедливостта“.
Отличителна черта на съдебната
система е обстоятел-ството, че съдилищата се намират изцяло и напълно под контрола на обикновените граждани. Превърнали се в
„господари на своя глас в съда“ –
пише Аристотел – обикновените
граждани станали „господари на
държавата“ [Aristotle: 50]. Народните съдилища разглеждат както
дела от общ характер, които засягат интересите на държавата, така
и дела от частен характер, които
засягат интересите на отделни
граждани.
Съдилищата по същество са
многобройни съдебни журита, като
в едни случаи делата се гледат от
501 съдебни заседатели, докато в
други случаи те са още по-обширни
по състав (1500 души), за да се
стигне до отделни дела, гледани от
2 500 съдебни заседатели. Съдебните заседатели по всяко дело се
определят в последния момент по
случаен принцип. По време на заседанието се отрежда еднакво време
както за ищеца, така и за ответника
с оглед излагането на техните позиции и гледни точки. Така се създават предпоставките за справедлив съдебен процес.
Съдебните състави разполагат с пълната власт да решават казусите, по които заседават, т.е. те не
само се произнасят по въпроса за
вината, но и налагат съответните
наказания. Всяко заседание по каквото и да е дело продължава един
работен ден, като това обстоятелство прави дейността на съдилищата изключително ефективна. Оби-

чайната практика е едно дело да се
разглежда през целия ден, като в
края на заседанието съдът се произнася по случая. Показателно е обстоятелството, че в състава на съдебните журита няма хора със специални правни знания. Разчита се
на познаването на законодателството от обикновените граждани,
които влизат в състава на едно или
друго жури. В случаите, когато законите са неясни или неопределени, съдебните заседатели действат
според неписаните закони и собствената си представа за справедливост. И всичко това е така, защото
през онази ранна епоха преобладава демократичната гледна точка,
според която най-добрият начин за
вземане на публични решения е
чрез участието на големи групи от
обикновени граждани.
По-късно, когато при управлението на Перикъл обемът на съдебните функции рязко нараства в
такива мащаби, че става невъзможно да се намерят достатъчно
съдебни заседатели, готови да
участват в дейността на съдилищата ден след ден, без някаква форма
на компенсация. В тази връзка е изготвен общ списък от 6 хил. души,
излъчени чрез жребий от отделните деми, от които впоследствие се
определят съдебните заседатели за
различните категории съдилища.
Въведено е и заплащане по три
обола за участие във всяко едно заседание [Аристотел (1995): 53]. По
този начин и по-бедните граждани
получават възможност да участват
в управлението на обществените
дела.
Отличителна черта на атинската демокрация е институтът на
- 12 -
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остракизма, въведен от Клистен с
конституционните преобразования
от 508/7 г. пр. Хр. Това е политическа мярка, насочена срещу лицата, които са придобили прекомерно
голямо влияние върху обществените дела. Тя е насочена срещу
евентуални опити за узурпиране на
властта и премахване на демократичното управление. Иначе казано:
опасенията от налагане на тирания
са били мотивът за въвеждането на
тази наказателна мярка.
Веднъж в годината ръководството на народното събрание поставя пред събралите се граждани
въпроса дали е необходимо остракиране, т. е. прогонване от родината на едно или друго лице. При положителен отговор на този въпрос
чрез вдигане на ръце се насрочва
след два месеца специално заседание, на което се гласува с чирепи,
т.е. глинени плочки, на които се отбелязва името на лицето, срещу което е повдигнато обвинението. В
гласуването трябва да участват
най-малко 6 хил. души, за да е налице валиден резултат. Онова лице,
чието име е посочено на най-много
чирепи при гласуването, трябва да
напусне Атина и да живее в изгнание за срок от десет години, т.е. изключва се от участие в политическия живот на страната, но запазва
правото си да се ползва от своето
имение. Допускало се остракиране
само веднъж годишно.
„Остракизмът не се е възприемал – по думите на Плутарх – като
наказание за лоши дела, той бил използван като благовидно название
за укротяване на гордостта и ограничаване на силата, станали
прекомерно обременителни за на-

рода“. На остракизъм са подлагани
единствено и само такива лица, които със „своята слава, знатен произход и сила на красноречието превъзхождат другите“ [Плутарх:
407–411]. Жертва на тази процедура стават изявени лидери с несъмнени заслуги пред държавата като
Аристид, Темистокъл, Кимон и Тукидит.
Показателен е случаят с Аристид, който заради личните си добродетели и благородни дела бил
наричан от своите съграждани
„справедливия“. Но дошъл и неговият ред да бъде обвинен и подложен на остракизъм. Когато гражданите подавали чирепите си против
него, един неграмотен човек се
обърнал към самия Аристид с молба да попълни на глинената плочка
неговото име. Удивеният Аристид
го попитал дали той му е направил
някаква злина. „Никаква – отговорил той – аз даже не го познавам,
но ми е досадно да слушам, че навсякъде го наричат справедлив“.
Аристид, който чул това, написал
на чирепа своето име, без да произнесе нито дума, и го върнал на непознатия гражданин. Напускайки
държавата, Аристид вдигнал ръце
и отправил молба до боговете, която гласяла: в никакъв случай да не
принуждават атинския народ да си
спомни за него. По стечение на обстоятелствата обаче, само след три
години, когато Ксеркс и неговите
персийци започват новата си кампания в Гърция, атиняните набързо
унищожават своето постановление
и поканват изгнаника да се завърне
в отечеството [Плутарх: 412].
Този институт многократно е
подлаган на критика. Още през ан- 13 -
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тичността Тукидит смята, че неговото въвеждане се дължи на „страх
и несигурност“, а Плутарх на свой
ред твърди, че той е възникнал поради „завистта и ревността, които са нещо естествено за демокрацията“. Съвременни историци намират, че остракизмът е напълно
неприемлив, тъй като е „толкова
вреден за държавата, колкото е
несправедлив към индивида“ и т.н.
Но в крайна сметка преобладава
мнението, че това е един полезен
институт, тъй като предотвратява
появата на бъдещи тирани, без да
допуска крайности с трагични последици. И това е така, защото – по
думите на проф. Доналд Кагън –
прилаганата процедура е добре
премислена и открита, като за остракизма се изисква висок кворум, а
снизходителната присъда и имунитетът, гарантирани на семейството
и собствеността на жертвата, успокояват страха от произволни действия. Иначе казано: този институт е
един отдушник, които позволява да
се избегне избухването на stasis, т.е
гражданска война, която преждевременно би разрушила величието
на древна Атина.
Успехът на остракизма се
подчертава от слабостта на подривните групи, докато законът остава в сила, от една страна, както и
от малкият брой прогонвания от
родината – известни са по-малко от
двадесет случая, от които само девет са сигурни, за период по-дълъг
от деветдесет години (от 508 до
417 г. пр. Хр.) – оказали се необходими за гарантиране сигурността
на държавата, от друга [Kagan,
1961: 393–401]. В края на споменатия период все по-рядко се прибяг-

ва към процедурата на остракизма,
тъй като интригите на фракциите
поставят под съмнение легитимността на този институт. По разбираеми причини остракизмът окончателно престава да се прилага
след олигархичния държавен преврат от 411 г. пр. Хр.
В годините след края на гръко-персийските войни за известно
време се засилва ролята на Ареопага при вземането на отделни решения в хода на бойните действия.
Реформите на Ефиалт от 462 г. пр.
Хр. рязко ограничават функциите
на Ареопага, разглеждан като бастион на консерватизма, и по същество го лишават от всички правомощия, които имат някакво политическо значение. Оттук насетне
Ареопагът действа единствено като съд по дела за предумишлени
убийства и религиозни престъпления. В своята пиеса от онова време
– „Евменидите“ – драматургът Есхил се изказва в подкрепа на предприетите преобразования. Така тези реформи откриват пътя за утвърждаването на радикалната демокрация в Древна Атина. В резултат на неговите реформи се въвеждат възнагражденията за осъществяване на публичните функции от
страна на архонтите. А това обстоятелство прави тези висши длъжности достъпни и за по-нисшите
класи от населението. Няма съмнение, че това е признание и за достойното поведение на тези граждани по време на продължителните
бойни действия.
Съратник и последовател на
политиката на Ефиалт е Перикъл,
който управлява Атина през втората половина на V век пр. Хр. в про- 14 -
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дължение на близо тридесет години. Той многократно е избиран и
преизбиран за стратег в периода от
443 до 430 г. пр. Хр. В това си качество участва в колегия от десет военни магистрати, които осъществяват върховното командване на
армията и флота. От тази позиция
Перикъл ръководи вътрешната и
външната политика на страната.
Под ръководството на Перикъл
Атина става „училището“ на древна
Гърция. В неговото обкръжение
влизат най-образованите личности
на епохата като Анаксагор, Херодот,
Зенон, Хиподам, Дамон, Фидий и
Софокъл. Продължителното пребиваване на Перикъл във властта
му позволява да доведе силата и
процъфтяването на древна Атина
до техния апогей. Навън атинската
държава се засилва. Вътре демокрацията се утвърждава [Мосе,
Шнап-Гурбейон, 2016: 186].
Перикъл завършва реформите по демократизация на държавата, като провежда последователно
линията за въвеждане на възнаграждения за осъществяването на
различни
публични
функции,
включително за различните категории обществени служители и съдебни заседатели. Тази реформа
обхваща всички длъжностни лица,
които служат на държавата вътре
или вън от нея: опълчението, флота и гарнизоните. Въобще въвеждането на възнаграждение за осъществяването на публични функции се превръща в отличителна
черта на неговите демократични
реформи. От особено значение е
въвеждането на възнаграждение за
съдебните заседатели, чрез което
изцяло и напълно се демократизи-

ра съдебната система. Няма съмнение, че тези реформи укрепват устоите на демократичния режим, а
провежданата политика донася на
Перикъл огромна популярност
[Bury, Meiggs, 1975: 217].
Перикъл превръща Атина в
икономически, политически и културен център на древногръцкия
свят. Той е всестранно развита
личност, като се отличава със своите ораторски способности. Много
обществени строежи се предприемат по неговото управление, които
разкрасяват града и придават величие на държавата. Още през Античността неговото управление
получава названието „златен век
на Перикъл“.
Продължителната
Пелопонеска война (431–404 г. пр. Хр.), водена за хегемония в древния свят,
нанася тежки поражения на всички
страни, които участват във военния конфликт. Особено тежки са
тези поражения за Атина, която губи войната: нанесени са страшни
опустошения в редиците на гражданите и цветът на атинското население загива. В резултат от поражението за период от година и
половина спартански гарнизон
окупира Акропола, а в държавата се
налага олигархичен режим. Тези
премеждия имат недълготраен характер и в крайна сметка демокрацията е възстановена отново.
Възстановяването на демокрацията идва да покаже, че този
тип управление с неговите ценности и принципи е пуснало здрави и
дълбоки корени в недрата на обществото. В резултат на конституционната реформа от 404/403 г. пр.
Хр. „народът – по думите на Арис- 15 -
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тотел – е поставил сам себе си за
върховен властител на всичко, и
управлява всичко чрез постановления и съдилища“ [Аристотел (1995):
34]. Същевременно законодателният процес (nomothesia) се усложнява, като се предвижда възможността постановленията на народното
събрание да се оспорват при необходимост тогава, когато влизат в
разрез с действащото законодателство. По този начин конституционната система на Древна Атина, изградена върху народния суверенитет се подчинява на идеята за върховенството на правото [Ostwald,
1986: 521].
Съществено нововъведение в
конституционната система е въвеждането на разграничение между
законите (nomoi) и постановленията (psephismata), приемани от народното събрание. Съгласно закон
от 403 г. пр. Хр. се предвижда, че
всички постановления трябва да
съответстват на съществуващите
закони. По този начин се установявала йерархия между общите и
постоянни норми на законите, от
една страна, и ограничените в своето времево действие норми на
постановленията, от друга страна.
Върху тази основа се утвърждават една нова процедура: graphe
paranomon, т.е. иск за обявяване на
незаконност на едно ли друго постановление. За разглеждането на
тези искове са конституирани за
всеки отделен случай специални
тела, известни като nomothetai (законодатели) в състав от 501, 1001
или 1501 души. Съставът се формира чрез жребий, като „законодателите“ се излъчват от списъка на
съдебните заседатели. Разглежда-

нето на предложенията протича
като съдебен процес, в хода на който думата се дава както на защитниците на промените в законите,
така и на техните противници. Тази
процедура се явява своеобразен вариант на съдебен преглед върху
законодателството.
Посредством процедурата graphe
paranomon се оспорват нормативни
актове, приети от народното събрание, като противни на закона
или като неконституционни. Всичко това означава, че народното
събрание може да приема постановления единствено в рамките на
установените закони, а съдилищата
разполагат с правомощието да поддържат законите. Самите закони
(nomoi), които съставлявали тъканта на неписаната Атинска конституция, са изписвани върху каменни колони и са излагани публично по достъпен начин. Така съдебната власт се превръща в „пазител на конституцията“. По всяка
вероятност тази процедура се въвежда и структурира като предпазна мярка срещу прибързаните решения, вземани от народното събрание под агресивното въздействие на демагозите. В литературата
тази процедура се разглежда като
прототип на контрола за конституционност върху законите [Sealey,
2007: 238–244].
Всеки атински гражданин е
могъл да предизвика дело, чрез което да оспори „конституционността“ на едно или друго постановление, прието от народното събрание
(graphe paranomon). Ответник по
делото е вносителят на постановлението, който трябва да го защитава в съдебния процес. По време
- 16 -
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на процеса оспореното постановление преустановява временно
своето действие. Ако се докаже в
хода на съдебния процес, че постановлението е „противоконституционно“, то се обявява за недействително. В такива случаи съдът налага наказание „глоба“ на вносителя на постановлението, ако то е оспорено в срок от една година. Когато съдът подкрепял постановлението, то оставало в сила и продължавало да действа [Lanni, 2009:
236–241]. Доколкото тези дела се
решават от огромни по своя състав
съдебни журита, дотолкова така се
гарантира, че този съдебен преглед
ще протече също така демократично, както и приемането на съответните актове, които са предмет на
прегледа.
Никак не е случайно обстоятелството, че процедурата graphe
paranomon се появява тогава, когато изоставят института на остракизма. И тази поява се предопределя от обстоятелството, че се налага
изобретяването на нов механизъм,
чрез който да се възпират отделни
политически лидери с оглед придобиването от тяхна страна на прекомерно голяма власт над народа
[Hansen, 1999: 205].
Началото на политическия
живот през Античността се поставя
в една специфична форма на ранната държава, каквато е полисът.
Всеки полис, независимо от неговия политически режим, си поставя
за цел да осъществи идеала за съвместен живот, регулиран от добри
закони. Тъкмо с античния граддържава е свързан основополагащият политически опит относно
всичко онова, което хората могат

да направят, за да постигнат справедливост и щастие. Благодарение
на разнообразието от политически
режими, в рамките на които точно
се определят взаимоотношенията
между държавата и нейните граждани, Античността ни завещава
прототипите на всички политически форми, появили се през следващите фази от развитието на световната история.
Животът на гражданина в полиса е единственият начин да се
води човешко съществуване изцяло с природата на нещата. По тази
причина полисът се явява политическа форма par excellence. Именно
такъв е смисълът на знаменитата
фраза на Аристотел, според която
„човек е политическо животно“.
Идеята за града-държава предполага публично пространство, където
гражданите разискват върху всичко, което засяга техните „общи дела“. Това е идеята за човека, който
контролира условията на своето
съществуване чрез човешко обединение. При античната демокрация
се постига най-високата степен на
тъждество между управляващи и
управлявани.
Полисът е синоптичен, тъй
като хората се познават помежду
си, а разискванията в народно събрание са публични и се провеждат
пред очите на всички. В този смисъл полисът познава единствено и
само взаимоотношения лице-влице, а това обстоятелство поддържа обществения живот в състояние на постоянно напрежение и
нажежаване. По силата на своя естествен динамизъм полисът се
оживява от два вида конфликти:
външната война срещу други гра- 17 -
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дове-държави и вътрешната война
между богати и бедни. Тези два типа конфликти следват един след
друг, за да доведат до разрушителната Пелопонеска война, в хода на
която древногръцките градоведържави изразходват своята мощ.
Истината относно полиса – подчертава Пиер Манан – е в неразделността между свободата и войната.
По тази причина античният полис
няма да се възроди през модерната
епоха като жизнеспособна политическа форма [Manent, 2001: 71–84].
Двамата велики политически
мислители на антична Атина –
Платон (427–347 г. пр. Хр.) и Аристотел (384–323 г. пр. Хр.) – внасят
ценен принос в учението за държавата. Всеки от тях по свой начин
осмисля и разисква ролята и мястото на държавата в обществения
живот.
Древногръцкият
мислител
Платон, създал известната си школа под названието „Академия“, отхвърля идеята за демокрацията, тъй
като според него при този политически режим мнозинството бедни
граждани потиска малцинството
богати граждани. Освен всичко
друго атинската демокрация осъжда на смърт и екзекутира неговия
учител Сократ през 399 г. пр. Хр.
Той създава собствена концепция
за идеалната държава, според която „корабът на държавата“ трябва
да се управлява от философите –
„синовете на идеите“ – които „познават истината“. Идеята за справедливостта е централна тема в неговото творчество. Тази идея засяга хармонията както в държавата,
така и в душата на човека. Справедливостта обвързва всички хора

и превръща общността от граждани в политическо единство. В
крайна сметка това означава всеки
гражданин да изпълнява онази работа, за която е най-добре подготвен.
Платон пише и издава своята
знаменита книга „Държавата“ (372
г. пр. Хр.) във времена на тежка
криза за полисната демокрация,
когато атинската държава се раздира от вътрешни противоречия и
междуособици. Самото написване
на тази книга се разглежда от покъсните изследователи на неговото
творчество като акт на отчаяние.
Противоречията между обществените класи са достигнали до крайни форми на противопоставяне.
„Колкото и малка да е държавата –
пише Платон – в нея има две враждуващи помежду си държави. Едната е държавата на бедните, а другата – на богатите. А във всяка една от тях има много други. Ако ги
нападнеш като една държава, би
сбъркал напълно. Ако пък нападнеш
на държава като на много държави, като принадлежащото на едните даваш на другите, например
парите, властта и самите хора, ти
ще имаш много съюзници и малко
врагове“ [Платон (1974): 166–167].1
Иначе казано: вътрешните противоречия между бедни и богати са
достигнали до такава степен на
развитие, че непрестанните конфликти между тях поставят под заплаха самото съществуване на държавата като политическо единство.

[1] Вж. В по-късното свое съчинение („Закони“) Платон отбелязва, че „междуосо-биците“
между бедни и богати са „причината за всички злини“.
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В този контекст Платон определя единството като „най-висше
благо за устройството на държавата“. По-специално Платон задава
въпроса: „А има ли по-голямо добро
от това, което я обединява и прави
единна?“ И обратното, в същия риторичен стил той пита: „Имаме ли
ние по-голямо зло за държавата от
онова, което я разкъсва и прави
много държави от една?“ [Платон
(2007): 231].
Факторите, които допринасят
за укрепване на единството на
държавата са гражданското възпитание, гражданското образование и
гражданската религия. Тези фактори предопределят както характера
на отделните граждани, така и техния съвместен начин на живот. Те
насърчават взаимното зачитане и
взаимното уважение между гражданите. Общуването в удоволствията и скърбите – подчертава Платон – свързва гражданите: „това е
висше благо за държавата“. И още:
„уподобихме – казва той – една благоустроена държава на тяло, което изпитва скръб или удоволствие
от една своя част“ [Платон (2007):
235]. Младите хора от най-ранна
възраст трябва да се възпитават и
обучават заедно с оглед на бъдещия им съвместен живот като
граждани на държавата. В лицето
на всеки друг, когото среща, добрият гражданин на идеалната държава вижда „брат или сестра“. Идеалната държава се нуждае от религията като политически мит за обосноваване и поддържане на своето
единство.
В представите на Платон найголямото зло за държавата е частната собственост, тъй като тя про-

извежда социалното неравенство и
се явява източникът на непрестанните конфликти между бедни и богати. Различията в собствеността
водят до там, че „един мъкне в собствената си къща всичко, което
може да получи от другите, а пък
друг също влачи друго в своята собствена къща“. Оттук по-нататък
следва, че притежанието на различни блага създава за отделните
граждани „особени лични удоволствия и скърби“. Въобще и изобщо
частната собственост – по думите
на Платон – е причината за покварата на нравите [Платон (2007):
236].
Премахването на частната собственост е радикалното решение за
преодоляването както на различието между индивида и обществото,
така и на вътрешните разделения в
държавата. Но доколкото самата
държава се основава върху разделението на труда в обществото и
произтичащата от него социална
диференциация, дотолкова премахването на частната собственост
се оказва на практика една невъзможна за решаване задача. В покъсно свое произведение – „Закони“
(след 364 г. пр. Хр.) – Платон заема
значително по-умерена позиция по
въпроса за частната собственост.
По-специално той вече призовава
не за последователно въвеждане на
обществената собственост, но за
равномерно разпределяне на частната собственост. Иначе казано,
Платон се отказва от постулатите
на идеалната държава, такива каквито са описани в „Държавата“, и
предлага по-реалис-тичната версия
на идеята за „втората най-добра“
държава, изложена в съчинението
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„Закони“ [Платон (2007): 252]. В този контекст ограничаването на
частната собственост е само възможна мярка, но не и модел за реално държавно устройство [Козловски, 1998: 37–38].
Аристотел, който е ученик на
Платон, създава собствена школа,
известна като „Лицей“. Много често
той бива апострофиран по време на
лекциите си с възражението, че се
отклонява от учението на своя велик предшественик и учител, на
което той дава знаменития отговор: „Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа!“ Във всеки случай
Аристотел работи и твори в поспокойни времена. Неговата книга
„Политика“ е написана в периода
335–323 г. пр. Хр., който е найплодотворният в живота му. По
същото време Александър Велики
завоюва Източния свят. В тази книга се обобщава и систематизира
държавното управление на 158 полиса.
„Всяка държава – пише Аристотел – представлява някаква общност и всяка общност е възникнала
заради някакво благо (защото всички правят всичко заради това, което смятат за благо), явно е, че
всички общности се стремят към
някакво благо, а най-вече и към найвисшето се стреми тази, която е
най-висша и обхваща всички останали. Това именно е така наречената държава или политическата
общност“ [Аристотел (1995): 3–6].
Въз основа на встъпителните
думи на Аристотел към неговото
знаменито съчинение и последвалите разсъждения по темата държавата може да се определи като
общност на общностите, т.е. тя е

всеобхватна
общност,
която
включва в себе си всички други
общности и подразделения в обществото (семейство, род, племе,
занаят, професия и т.н.). Наред с това държавата е политическа общност, която организира живота на
всички граждани и ръководи техните съвместни начинания. Отделните граждани са единствено и само част от цялото, на което те
трябва да се подчиняват и при дадени обстоятелства да се жертват
за него.
В представите на Аристотел
държавата е автаркия, т.е. самодостатъчна общност, защото удовлетворява всички потребности на
своите граждани, живеещи на определена територия. Територията
на полиса трябва да бъде напълно
обозрима и добре разпределена, за
да задоволи автархичната общност
с всичко, от което тя се нуждае за
своя живот. Градът трябва да е лесно достъпен, за да може да служи
като пазарно място за околността, но и
лесно защитим от военна гледна точка.
Най-сетне държавата е висшата общност на съвместен човешки живот, тъй като пред нея се
поставя най-високата възможна
цел, а именно: да гарантира щастието на своите граждани, т.е. да им
осигури добър и справедлив начин
на живот. Самата държава се разглежда като жив организъм, който
може да расте, да процъфтява и дори да загине.
Необходимо е да се отбележи,
че Аристотел заема значително поумерена позиция спрямо частната
собственост. Трудът, основан върху
частна собственост е по-производителен и по-ефективен, тъй като
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„хората – подчертава той – няма да
отправят упреци един към друг, а
ще преуспеят повече, понеже всеки
постоянства в собствения си участък“. Още повече, че е „невъзможно
да се опише колко повече наслада
носи мисълта, че нещо е твое собствено – не напразно всеки изпитва
любов към самия себе си, а ни го е
дала природата“. Въобще „всички
обичат, така да се каже, всичко
свое“[Аристотел (1995): 33].
Аристотел разработва успешно проблема за формата на държавата, респективно – за формата на
държавното управление. „Държавното устройство – поддържа Аристотел – е една организация на ръководните длъжности в държавата –
по какъв начин са разделени, кой
държи властта в държавата и
каква е целта на всяка една общност“. Оттук по-нататък следва, че
от такива позиции „трябва да се
разгледат най-добрите закони и
тези които подхождат най-добре
на устройствата, защото законите трябва да се определят – и всички те се определят – според държавното устройство, а не държавното устройство според законите“.
В крайна сметка самото държавно
устройство се предопределя от начина на живот на съответната политическа общност [Аристотел (1995):
101–102, 195].

Особено ценен принос на
Аристотел в политическата наука е
неговата класификация на формите
на държавата, основана върху два
взаимосвързани критерия: количествен и качествен. Първият критерий (количествен) засяга броя на
лицата, които упражняват властта
при определено държавно устройство – един, неколцина или мнозина,
докато вторият критерий (качествен) е свързан с целта, която се
преследва при съответната форма
на държавно управление и която
трябва да се осигури чрез него. Доколкото истинската цел на политическата общност е щастието на
нейните граждани, а самата тя се
конституира с оглед на общото
благо, дотолкова могат и трябва да
се различават „правилни форми на
държавни устройства“, които служат на общото благо на своите
граждани, и „изродени форми на
държавни устройства“, които действат единствено в полза на самите
управляващи. Ако двата критерия
се съчетаят, то се очертава класическият каталог на трите „правилни“ държавни форми: монархия,
аристокрация и полития, наред с
трите „извратени“ държавни форми, а именно: тирания, олигархия и
демокрация.
В отговор на въпроса относно
най-добрата форма на държавата
Аристотел дава следния отговор:
„След като смятаме обаче, че има
три правилни устройства, то найдоброто от тях трябва да бъде управляваното от най-добрите, а
такова е това устройство, в което
е станало така, че един човек, цял
род или едно множество превъзхождат по добродетели остана-

[] Преводачът на Аристотел е превел текста като „държавно устройство“, но видно
е, че тук става въпрос за формата на държавно управление. В тази връзка, с цел да
се запази тъждествеността на преводния и
цитирания текст, навсякъде по-нататък изразът „държавно устройство“ при позоваването на това съчинение да се разбира като „държавно управление“ (бел. ред.).
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лите, като едни граждани умеят
да се подчиняват, други – да управляват предвид на най-желания начин на живот. И понеже в началото
беше показано, че добродетелта на
човека и на гражданина в идеалната държава неизбежно е една и съща, то ясно е, че човек става добродетелен по един и същи начин и поради едни и същи предпоставки, поради които би могла да се основе
държава, управлявана от аристокрация или царска власт, така че и
възпитанието, и навикът, които
правят един човек добър, ще бъдат
почти едни и същи като тези, които правят добър един държавник и
един цар“[Аристотел (1995): 98]
В по-нататъшния ход на своето изложение (Книги IV и V) Аристотел отделя особено внимание на
смесването на елементи и принципи от различни форми на държавно
управление. Това смесване има за
последица укрепване на дълготрайността на институциите и засилване на тяхната съпротивителна мощ срещу евентуален насилствен преврат. В такъв контекст найстабилна се оказва една смесена
форма на държавно управление от
демократични и олигархични елементи. При тази смесена форма, която той е склонен да определя като
разновидност на политията, защото „тази смесица взима под внимание само богати и бедни, богатство
и свобода“ [Аристотел (1995): 115].
Иначе казано: Аристотел се стреми
да съчетае крайностите на богатството и бедността, като и двата елемента запазват своята жизнеспособност. Единствено и само смесената форма на държавно управление може да се насочи едновремен-

но към богатите и бедните, богатството и свободата, т.е. да събере заедно идеологиите на олигархията и
на демокрацията. Основната грижа
на Аристотел е утвърждаването на
умерени мъже в сърцевината на
държавата, които показват естествена склонност към добродетелта.
По този начин той насърчава едновременно демократичния идеал
на споделената свобода и олигархичния идеал за предоставяне привилегии на богатството [Lintott,
2003: 152–166].
През следващите векове се
утвърждава разбирането, че Аристотел имплицитно поддържа смесването на елементи и принципи от
трите правилни форми на държавно управление. Идеята за смесването на различни елементи и принципи, която само е загатната при
Аристотел, ще се превърне като
„теория за смесеното управление“ в
постоянно развиван топос в римското и средновековното мислене за
властта [Вебер-Шефер, 2009: 39].
3. Конституцията на Римската република от класическия
период (III–II век пр. Хр.)
Древните римляни са разбирали по-добре от всички други народи през Античността как да организират човешкия живот, като
това знание се предава от едно поколение на друго. Те оказват въздействие върху хода на човешката
цивилизация преди всичко и найвече с техния богат политически
опит и изключителна административна ефективност [Robinson, 1932:
1–2].
Възходът на Римската република, учредена през 509 г. пр. Хр.
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след прогонването на царете, се
свързва по несъмнен начин с установеното в древния Рим държавно
управление, намерило своята форма в една смесена конституция. Тази конституция ще просъществува
и ще се видоизменя в продължение
на близо пет века, като през това
време древният Рим ще израсне от
малък град до метрополията на една огромна Средиземноморска империя. Еволюцията на това държавно управление преминава през
поредица от политически сблъсъци
и сътресения.
Начело на родово-племенната
римска община стои Сенат, сиреч
съвет на старейшините от всичките
триста рода. В състава на Сената се
привличат хора със знатен произход – патриции. Като родоначалници те са наричани „бащи на държавата“. Сенатът обсъжда всички
въпроси, които се решават окончателно от народното събрание. То се
събира по курии (общини), откъдето идва и името му – куриатни комиции. Покрай другите важни въпроси тук се избира и царят, който
изпълнява функциите едновременно на военен вожд, върховен
жрец и понякога на върховен съдия.
В римската монархия няма
закон за предаване на властта по
наследство. Царят се избира от народното събрание (с известно участие на Сената). Повечето римски
царе не са в родствени отношения
помежду си. Те са най-често чужденци, като не са свързани със Сената. Благоприятна последица от
това положение на нещата е отстраняването на съперничеството
между сенаторите и съответно ста-

билизирането на Сената като обществена институция. Легендата
разказва, че веднъж, когато един от
царете не могъл да постигне съгласие със Сената, заявил: „Аз съм ви
избрал, сенатори, не за да ме управлявате мен, а за да бъдете в моето
обкръжение“ [Эверет, 2014: 39–41].
След установяването на републиката начело на държавата са
поставени двама консули, избирани за срок от една година. Те разполагат с широки правомощия по
осъществяване на imperium-а в
държавата както в мирно време,
така и по време на война. Тази нова
магистратура е съществено нововъведение в държавното устройство на древния Рим. Двамата консули управляват съвместно, като всеки един от тях можел да наложи
вето върху действията на другия.
Няма съмнение, че тази дуалистична магистратура е въведена в действие като предпазна мярка срещу
евентуални опити за възстановяване на монархията. При настъпването на извънредни обстоятелства
публичната власт се съсредоточава
в едни ръце: назначаван е диктатор
с неограничена власт за срок от
шест месеца.
Историческият опит показва,
че с отделни изключения дуалистичната магистратура във върха на
държавата проработила неочаквано добре. И това е така, защото хората призовани да заемат поста на
консули са възпитани в дух на
здрав разум и самоконтрол. По общо правило те са готови да подчиняват индивидуалните си амбиции
на общото благо. А освен това обичаят изисква те да се вслушват в
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разумни и смислени съвети [Robinson, 1932: 29–32].
По онова време населението
се дели на две основни категории:
патриции, които съставляват висшето знатно съсловие от позаможни и влиятелни граждани, и
плебеи, които са свободни хора, извоювали си право на частна собственост върху земята, но в ранната
епоха остават политически безправни.
През времената на Ранната
Република в Рим се наброяват
приблизително петдесет и три патрициансики родове (gentes), съставляващи едно затворено общество и включващо не повече от хиляда семейства. В рамките на тази
общност съществува неголям вътрешен кръг от най-могъщите родове. Патрициите съставляват някъде
около една десета от всички римски граждани. Понякога отделни
плебеи се обръщат към могъщите
патриции за защита и помощ, като
върху тази основа възникват отношения на зависимост – „клиентела“. Връзките между патрона и
клиентелата се смятат за свещени и
нерушими.
Още през епохата на царската
власт през VI век пр. Хр., когато
Сервий Тулий включва плебеите в
състава на римския народ (populus
Romanus), всички граждани годни
да носят оръжие са разделени на
пет категории в зависимост от
икономическото им състояние.
Всяка от тях формира определен
брой войскови единици от по сто
човека (центурии). Освен разделя-

нето на гражданите по имуществен
признак, се предприема и разделяне на Рим на териториални триби.
При новото политическо устройство особено влияние придобиват
центуриатните комиции (comitia
centuriata), в които решаващо значение има имущественото състояние, докато събранията по курии
(comitia curiata) постепенно загубват предишната си тежест, макар че
родовата аристокрация запазва ръководните си позиции. В основата
на тези реформи е заложено разбирането, че внимателни и премислени решения могат да се вземат само
от онези, които имат какво да губят. Никой не се лишава от правото
на глас, но при гласуването найвлиятелни са тези, които са найзаинтересовани държавата да бъде
в най-добро състояние [Эверет,
2014: 60].
Реформите на Сервий Тулий
имат огромно значение, тъй като
той слива патрициите и плебеите в
единен народ. Никак не е случайно
обстоятелството, че тази реформа
се определя като „политическа революция“, тъй като по този начин
„бил разрушен древният обществен
строй, почиващ на лични кръвни
връзки“, и вместо него било създадено „ново, истинско държавно устройство, основано върху териториалното деление и имуществени
различия“ [Енгелс, 1967: 128].
Периодът на Ранната република (V–III век пр. Хр.) е време на
ожесточена борба между съсловията. В основата на конфликтите от
онази епоха стоял аграрният въпрос, т.е. въпросът за разпределението на земята. Тъй като земята била особен вид богатство, а земеде-

[] Населението, което не притежавало никакво
имущество формира шеста категория – т. нар.
пролетарии (бел. ред.).
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лието – основно занятие на населението, аграрният въпрос пораждал
всички искания на плебса. Освен
това патрициите продължавали да
заемат всички висши длъжности в
гражданската и военната магистратура, докато плебеите, които
най-сетне станали граждани, т.е. на
тях вече не се гледало като на чужди елементи, се ползвали най-вече
от правото си да проливат кръв за
римската държава. Затова плебеите
се стремели преди всичко към политическо равноправие.2
През 494 г. пр. Хр. плебеите
предприемат радикални действия,
като се оттеглят с оръжие в ръка –
т.нар. secessio, т.е. отделяне – на
Свещената планина и заплашват, че
ще създадат нов град. Из града излиза дълъг човешки поток, като
шествието наподобявало евакуация. Хората носели със себе си запаси от храна за няколко дни. В резултат на това населението на Рим
се съкращава наполовина. Това се
счита като форма на масов протест
– своеобразна обща стачка – който
няма аналог в дотогавашната история.
Отдалечаването на голяма
част от въоръжените граждани от
града поставя държавата в катастрофално положение. Управляващите кръгове се оказват в изолация от
народа, а Сенатът – напълно недееспособен. Така патрициите са
принудени да водят преговори с
плебеите и да им направят отстъпки. В хода на преговорите се стига

до съгласието да се създаде нова
магистратура – народни трибуни
(tribuni plebis), които придобиват
правото да спират всички решения
на патрицианските магистрати, като изрекат думата veto, т.е. забранявам.
Задачата на народните трибуни е да защитават интересите на
плебеите в пределите на градското
землище. Плебеите полагали тържествена клетва (lex sacrata), че
винаги ще се подчиняват на своите
трибуни и ще защитават техния
живот, а този, който навреди на
трибуните, ще бъде обявен за прокълнат (homo sacer). Лицето, обявено за прокълнато, може да бъде
убито от всекиго и по всяко време,
без никакви последствия, тъй като
изпълнява „свещена задача“. Всеки
се страхувал да не попадне в числото на „прокълнатите“. Този страх
покривал народните трибуни с невидимата и заедно с това ненакърнима броня на неприкосновеността.
Тази броня позволява на народните трибуни да защитават
плебеите от богатите и облечените
с власт, а също така от несправедливите решения на един или друг
магистрат. Народните трибуни
предоставят на плебеите подкрепа
(auxilium). А това на практика означава, че всеки народен трибун може
да се намеси в определено дело и да
спаси обикновения гражданин от
присъда [Эверет, 2014: 108–109].
Един от способите за укрепване на властта на консулите и Сената се състоял в пълната конфиденциалност на тяхната дейност,
т.е. те не давали никаква информация за своите начинания. При изс-

[2] Тук и по-нататък в изложението историческите факти и сведения са заимствани
преди всичко от университетския учебник в
превод от руски: [Бокщанина, Кузищена,
1976].
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лушванията в Сената не се водели
никакви отчети, а консулите скривали решенията на Сената и дори
ги измисляли.
Към средата на V век пр. Хр.
под натиска на плебеите правителствените учреждения са принудени
да прекратят практиката по укриване на сведения относно своята
дейност. На Авентинския хълм,
който се превръща в символ на
плебейското движение, се създава
архив за всички официални документи – „така че нищо от това, което се върши, да не минава покрай
тях“ [Эверет, 2014: 111].
Все по същото време конфликтът между патрициите и плебеите се превръща в основен вътрешнополитически проблем, с който се сблъсква Републиката. Поспециално, класата на патрициите
предприема действия против достиженията, завоювани от плебеите,
и се преобразува в единствена наследствена „каста“ с монопол върху
властта. Историкът Тит Ливий
описва как един консервативен политик заявил: „Вие сте избрани за
трибуни, а не за врагове на Сената“.
Драматични събития се разиграват към средата на V век пр.
Хр., когато патрициите под натиска
на плебеите са принудени да създадат комисия от десет души
(decemviri), които да изпишат основните закони и съдебните правила. До тогава длъжностните лица
раздавали правосъдие, като се ръководели от обичаите, които в значителна степен били вече остарели.
При това съдебните магистрати
често злоупотребявали, като тълкували по своему обичайното пра-

во, което не било обнародвано и не
можело да бъде проверено.
В този контекст системата на
държавно управление преустановява своята дейност, като за срок от
една година не са избрани консули
и трибуни. Комисията от децемвири, която разполагала с неограничена власт, проявила склонност
към злоупотреби, в резултат на което общественото възмущение довело до ново оттегляне на въоръжения народ на Свещената планина
(449 г. пр. Хр.).
В крайна сметка патрициите
са принудени отново да отстъпят,
като били обнародвани писани закони, изписани на дванадесет медни плочи и изложени на централния площад в Рим – форума. Законите на Дванадесетте таблици
оказват огромно въздействие върху по-нататъшното развитие на
римското общество и право. Старото обичайно право е заменено от
писани закони, които утвърждават
и освещават частната собственост,
робството и неравноправието между патриции и плебеи, между патрони и клиенти, респ. между свободни и роби. Ноторно известна
станала една от разпоредбите на
единадесетата таблица, съгласно
която не се допускали бракове
между патриции и плебеи. Благодарение на Дванадесетте таблици
правилата за правораздаване стават относително открити и достъпни за цялото общество. Историкът Тит Ливий описва Дванадесетте таблици като „източник на цялото публично и частно право“.
През същата 449 г. пр. Хр. консулите Валерий и Хораций прокарват още три закона в полза на пле- 26 -
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беите: потвърждава се неприкосновеността на народните трибуни;
осъденият от патрицианският магистрат на смърт или на телесно
наказание римски гражданин получава право на обжалване (ius
provocationis) пред народното събрание. Това право било разглеждано като гаранция за римската
гражданска свобода [Bringmann,
2007: 45]. А освен всичко друго,
решенията на плебейските събрания получават силата на закон, задължителен и за патрициите. Важно завоевание на плебеите е ограничаването на лихвения процент
върху заемите.
Пет години по-късно (444 г.
пр. Хр.) плебейският консул Канулей прокарва закон – Lex Canuleia,
по силата на който се допускат забранените по-рано бракове между
патриции и плебеи. Този закон има
голямо обществено значение, тъй
като извежда плебеите от положението на парии, браковете с които
били смятани за унизителни. Така
пада едно съществено сакрално
препятствие за заемане на държавни длъжности [Покровский, 2004:
127]. Най-сетне, по този начин са
създадени предпоставките за сливане на богата плебейска върхушка
и патрициите в едно съсловие.
Едно важно искане на плебеите – за заемане на висши длъжности – e удовлетворено отчасти, тъй
като патрициите правят така, че
представителите на плебеите да
могат да бъдат избирани не за консули, а за военни трибуни с консулска власт. Като ответна мярка редица години след това консули не
са избирани, а начело на управлението застават военни трибуни,

които се избират не само измежду
патрициите, но и между богатите
плебеи. През 443 година пр. Хр. е
въведена нова длъжност – двама
цензури, за каквито може да се избират само патриции. Те се избират
на всеки две години, като изпълняват своите задължения за срок от
осемнадесет месеца. На тях се възлага задачата да поддържат списъците на римските граждани, а освен
това те имат грижата и за съблюдаването на правилата на нравствеността в личния и обществения
живот. Достигането до тази длъжност се смята за връх на кариерата.
През периода от 80-те до 60те години на IV век пр. Хр. Рим се
превръща в арена на остри стълкновения и опасни за патрициите
вълнения на заробваните длъжници. Според преданието, плебеите
начело с народните трибуни Секстий и Луциний не сложили оръжие
в продължение на десет години и
през 367 г. пр. Хр. патрициите са
принудени да отстъпят. Постигнато е по-справедливо разпределение
на обработваемата земя, а освен
това частично е решен и дълговият
въпрос. Особен закон отнема консулската власт на военните трибуни, а вместо тях започват да се избират двама консули, единият от
които непременно трябва да бъде
плебей. Следващата година – 366 г.
пр. Хр. – се смята за епохална, тъй
като тогава за първи път е избран
консул от плебейски произход: Луций Секст Латерний. Оттогава насетне започват да избират и по десет народни трибуни, т.е. броят на
защитниците на народа е увеличен
два пъти. Същевременно обаче революционните инстинкти на народ- 27 -
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ните трибуни постепенно са подчинени на колективната воля на аристокрацията [Oakley, 2004: 21].
Своеобразна отстъпка от страна на опозицията е създаването на
длъжността на претора (prætor), като тази длъжност се заема само от
патриции. По своето положение преторът се явява заместник на консулите, който действа като върховен
магистрат в Рим, когато консулите
се занимават с военни дела, което се
случвало твърде често. По този начин основно задължение на претора
е да осъществява градското правосъдие.
Никак не е случайно обстоятелството, че през същата тази година Марк Фурий Камил, който се
нагърбил с постигането и осъществяването на историческия компромис между патрициите и плебеите,
взема инициативата за построяването на храма Конкордия, тъй като
новото законодателство слага край
на опозиционното движение [Эверет, 2014: 154–155].
През 326 г. пр. Хр. плебеите
извоюват много важна реформа:
според закона на трибуна Петелий
заробването за дългове (nexum)
сред римските граждани и членовете на семействата им е премахнато. Оттогава насетне римският
гражданин отговаря за задълженията си само със своето имущество.
По този повод Тит Ливий написва в
своята история: „простият народ
отново получи своята свобода“.
Съществена роля в борбата
между патриции и плебеи изиграват реформите на Апий Клавдий,
който освен всичко друго остава в
историята със своята знаменита
сентенция: „Всеки е ковач на собст-

вената си съдба“. В качеството си
на цензор през 312 г. пр. Хр., той
включва в състава на Сената ония
магистрати, чиито бащи били освободени роби. Върховният орган на
управление в Рим се попълва с нови хора, чиито предци били роби.
Апий Клавдий покровителства
плебеите, които се занимават със
занаяти и търговия: по негово
предложение римските граждани,
които нямат поземлена собственост, може да гласуват не само в
градските териториални окръзи,
но и в селските, сиреч политическото им влияние нараства. Основната цел на неговите реформи е да
въвлече плебеите в обществения
живот и да ги ангажира с обществените дела.
Няколко години по-късно неговият секретар на име Гней Флавий, който става висш държавен
служител, обнародва по внушение
на своя патрон секретно ръководство по съдопроизводство – „съдебните формули“ (legis actionis). По
този начин съдебното производство най-сетне действително става
изцяло и напълно открито и достъпно за обществеността. Освен това той оповестява на форума списъка на дните, когато било възможно отговорните фактори да се
занимават с държавните дела, както и дните, през които могат да заседават съдилищата, а също така и
дните, когато членовете на Сената
могат да се срещат с членовете на
народното събрание. Неговите действия предизвикват недоволството
на патрициите, но нямало връщане
назад: станалото явно не могло вече да бъде тайно [Эверет, 2014:
159–160]
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Апий Клавдий остава в историята и с неговите строителни начинания: пътища, храмове, канализация и акведукти. Именно по негова инициатива се построява първият акведукт, по който в Рим постъпва изобилие от питейна вода,
която по-рано често не достигала.
Така се осигурява вода и за многочислени обществени бани и красиво оформени фонтани. Течащата
прясна вода става символ на цивилизования градски живот в античния свят.
През 300 г. пр. Хр. са приети
закони, които допускат в състава
на жреческите колегии на авгурите
и понтифиците да се избират плебеи. Най-после през 287 г. пр. Хр.
отново е потвърдено, че плебисцитите – решенията на плебейските
събрания – са законни и задължителни за всички граждани, в това
число и за патрициите (закон на
диктатора Хортензий). По този начин „държавата в държавата“, какъвто е плебейският съвет (concilium plebis), окончателно се присъединява към официалната държава
и се интегрира в нея. Една нова категория народни събрания получават реална власт: трибутните комиции. Същата тази 287 г. пр. Хр. се
смята за последна в дългогодишната борба на плебеите с патрициите
за политическо равноправие.
Задоволяването на основните
искания на плебеите спомага за
консолидацията на римското общество: съсловните борби, които
разкъсват и отслабват отвътре
римската държава, вече стихват.
Постигнато е помирение между
враждуващите интереси, като това
става без никакво кръвопролитие.

Политическият елит е отворен за
присъединяване на т.нар. „нови хора“ (homines novi), т.е. става дума за
хора, които се издигат поради своите заслуги в служба на държавата
[Bringmann, 2007: 45]. Патрициите
и плебеите престават да бъдат различни съсловия, тъй като върхушката на плебса се обединява с патрициите и образува нова смесена
аристокрация: нобилитет (от nobilis
– благороден, знатен), която се състояла от едри робовладелци и земевладелци. Заможната прослойка
римски граждани, свързани с търговията и занаятите, образува конническото съсловие. Всички останали спадат към плебса – свободни
селяни, дребни занаятчии и търговците.
Новата римска аристокрация
съществува подобно на корпорация, обединена около държавата.
Нобилитетът и конничеството образуват господстващата класа на
земевладелците и робовладелците,
която противостои на свободните
дребни собственици – плебса. Доколкото и едните, и другите противостоят на безправната робска
маса, дотолкова те имат общи интереси.
Периодът V–III век пр. Хр. е
време на непрестанни войни и териториална експанзия. Войните от
онази епоха превръщат Рим във
военна държава. Големи или малки
военни кампании се провеждат
почти всяка година. Успехите на
плебеите в борбата с патрициите
стимулират завоевателната политика на Рим и влият положително
върху римската боеспособност.
Римляните привикват към начин
на живот, при който постоянно са
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готови за нападение. Сред римските граждани се формира жестока
култура на жертвоготовност в името на родината. Към края на този
период Рим завладява целия Италийски полуостров, като много
градове стават негови съюзници и
придобиват статуса на общини от
римски граждани, но без правото
на гласуване (civitates sine suffragio).
Така се появява човешки ресурс,
който позволява на Рим да запази
своето могъщество във военно
време. В своята външна политика
Древният Рим става проводник на
принципа „разделяй и владей“.
Държавното управление на
Римската република от нейния
класически период (III–II век пр.
Хр.) е описано като „смесена конституция“ от известния историк
Полибий, който се явява непосредствен свидетел на събитията от
онова време. Попаднал в Рим като
заложник през 167 г. пр. Хр., той
живее във висшето общество на
Древния Рим в продължение на цели седемнадесет години (167–150
г. пр. Хр.), като това обстоятелство
му позволява да опознае отблизо и
в подробности не само държавните
институции и техните взаимоотношения, но и главните действащи
лица на политическата сцена на
епохата. Разсъжденията на Полибий относно конституцията на Рим
се отнасят до периода, определян
като „златен век" в развитието на
Републиката.
По онова време политическите кризи от епохата на ранната
Римска република отдавна са останали в миналото. „Но с най-добри
нрави и с най-голямо вътрешно
съгласие – пише историкът Гай Са-

лустий – римският народ преживял
периода между Втората и Третата Картагенска война (Салустий, 1.
11. 2), като така ситуира „доброто
старо време" на несъмнено вътрешно единение и крупни външни
завоевания между 200 и 146 г. пр.
Хр. През онази епоха древният Рим
се превръща в огромна териториална държава.
Възможно е границите на този период да се разширят, без да се
нарушава логиката на древните
автори, като времето на „златния
век" обхване периода от Втората
пуническа война (218–201 г. пр.
Хр.), към който момент вече са отмрели старите съсловия, до трибуната на Тиберий Гракх (133 г. пр.
Хр.), когато класовите борби се
разгарят наново [Трухина, 1986:
8]. Този период се определя също
така „като класическа фаза във
функционирането на римската
конституция“ [Millar, 1984: 1–19].
По онова време на относително
спокойствие конституцията на републиката работи гладко, като различните обществени конфликти
намират своето решение в рамките
на установения политически и
правов ред.
Полибий свързва възхода на
Римската република с нейната конституция, разбирана като начин на
организация и функциониране на
римските политически институции, като пише: „Читателите на
съставената от мен история ще
извлекат от нея най-прекрасни и
полезни уроци само тогава, когато
узнаят и разберат по какъв начин и
по силата на какви държавни учреждения римляните в продължение на непълни петдесет и три го- 30 -
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дини покориха почти цялата обитаема земя и я подчиниха на своето
безразделно господство: по-рано
нямаше нищо подобно на това“
(Полиб., 6. 1. 3). Пуническите войни
се превръщат в решаваща схватка
за световно господство. Победата
на Римската република в Пуническите войни полага основите на
нейната обща доминация в Средиземноморския свят. При това Полибий разисква смесената римска
конституция с оглед на „реалностите“ на държавното управление
и неговото функциониране, а не
сътворява едни или други „митове“
за най-добрата форма на управление.
Републиканската
конституция на Древния Рим е резултат на
естествено развитие на нещата, а
не е продукт на замисъла на отделен законодател. При това тя черпи
своята сила от противоречията и
сътрудничеството на елементи, които си съперничат. Тази конституция е от категорията на т.нар. „неписани" конституции дотолкова,
доколкото обединява в себе си различни източници: като се започне с
правните правила на Дванайсетте
таблици и други юридически закони, премине се през обичаите и
традициите, за да се стигне до добрите нрави, поддържани от обществения морал и гражданската религия. Една такава конституция,
която не е изцяло фиксирана и
формално определена, не може да
не бъде вътрешно противоречива и
да не предизвиква спорове [Lintott,
2004: 7].
При „смесената конституция“ на Римската република се съчетават елементи от основните

чисти форми на държавата, а
именно: монархия, аристокрация и
демокрация. Зад отделните елементи на смесената конституция се
групират обществените класи и
съсловия (патриции, конници и
плебеи), които са характерни за тогавашното римско общество. По
такъв начин се балансират интересите на различните обществени
класи и съсловия, които посредством създаваните от тях самите политически институции участват в
управлението на делата на държавата.
Смесената конституция на
Древния Рим спира естествения
кръговрат на формите на управление, като преодолява обществената
неустойчивост и стабилизира държавните институции на страната.
Ако древногръцкият законодател
Ликург установява посредством
размишление една форма на управление за Спарта, която не е
проста и не е еднообразна, но съединява всички преимущества на
най-добрите форми на управление,
то древните римляни при устройството на своята собствена държава
си поставят същата тази цел, но я
постигат не по пътя на разсъждението, а чрез многочислени войни
и усилия, като опознават и усвояват полезното за себе си при найкрайни превратности на съдбата
(Полиб., 6. 10. 6–14).
Историческа заслуга на Полибий е, че той е първият мислител,
който прави опит да постави политическото поведение на древните
римляни в концептуална рамка.
Учението за смесената конституция е част от общата политическа
теория на Античността, ориенти- 31 -
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рана към създаване на условия за
пълноценна реализация на личността в една държава с трайно и
устойчиво политическо устройство. Приноса на Полибий се състои в
прилагането на това учение към
държавното управление на Римската република.
Основните елементи на държавното управление в контекста на
смесената римска конституция са:
народът, който се изявява чрез народните събрания и трибуните на
плебса; Сенатът, който приютява
аристокрацията; и консулите, които се избират за ограничен период
от време, за да действат от името
на държавата.
Отделните елементи на държавата имат различно предназначение: консулите въплъщават в себе си монархическия елемент, Сенатът – аристократическия елемент, а народът – демократическия
елемент. Всички функции на държавата са така равномерно разпределени между отделните нейни
елементи, че е трудно да се определи каква точно е формата на управление. „На практика – пише Полибий – ако ние съсредоточим вниманието си върху властта на консулите, държавата ще ни се види
напълно монархическа и царска, ако
ли на Сената – аристократическа,
ако накрая някой вземе под внимание само положението на народа,
той навярно ще признае римската
държава за демокрация“ (Полиб., 6.
11. 11–13). При това държавно управление се изключва възможността един или друг елемент да
доминира над останалите, като така се постига вътрешна стабилност, която препятства естествения

цикъл на конституционната промяна от една форма на управление
към друга [Fritz, 1954: 155–183,
220–257].
Измежду трите елемента на
смесената конституция най-спорна
е ролята на народа във вземането
на политическите решения. Няма
съмнение че това, което Полибий и
неговите съвременници смятат за
„демократично", е твърде различно от всякакви модерни дефиниции. Самият Полибий не е привърженик на радикалните концепции:
„Не може да се нарече демокрация
държавата, в която цялата народна маса има власт да прави
всичко каквото си пожелае или
каквото ѝ хрумне." (Полиб., 6. 4. 4).
Затова той пледира за умерена демокрация, а тя предполага отговорно население, което в своите
начинания се ръководи от интересите на държавата.
Доминира гледната точка, че
Римската република първоначално
е аристокрация, а след 111 година
пр. Хр. се превръща – по думите на
Теодор Момзен – в олигархия
[Моммзен, 1994: 619]. В този смисъл съвременни автори отбелязват, че демократичният елемент на
смесената конституция съществува, но неговото значение не може и
не трябва да се надценява: волята
на Римския народ намира израз
единствено и само в контекста на
разделенията вътре в олигархията,
чиито фракции водят борба помежду си за овладяване на политическата власт в държавата
[North, 1990: 3-21]. Наред с това не
трябва да се забравя, че демократичният елемент е здраво вкоренен в републиканската традиция
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на Древния Рим. Още един от бащите на Републиката – Публий Валерий Публикола – в качеството си
на консул прокарва закон, с който
обявява за sacer (т.е. за прокълнато) всяко лице, което заговорничи
с цел да установи тирания, подлежащо на това основание на унищожение, а неговата собственост –
на отнемане [Ливий: 70].
Народът, който обхваща свободните граждани, съставлява демократичния елемент в държавното управление. Участието на народа в осъществяването на държавните функции – според Полибий – е
„твърде влиятелно“. И това е така,
защото „Единствено Народното
събрание в държавата има правата да отдава почит и да наказва...“
(Полиб., 6. 14. 4). Между другото,
само чрез наградите и наказанията
– отбелязва Полибий – се поддържат царствата и свободните държави, и най-общо казано: цялото
човешко съществуване. „Защото
там, където или се пренебрегва
разликата между двете, или, макар
и да се схваща, се прилага зле, там е
невъзможно да се водят добре обществените дела. Та възможно ли е
добрите и лошите граждани да бъдат зачитани с равни почести?“
(Полиб., 6. 14. 5).
Участието на обикновените
граждани в управлението на делата на държавата е извоювано в резултат на продължителни битки
през ранната фаза от развитието на
Републиката. „Силата на народа –
пише големият познавач на епохата Теодор Момзен – се заключава в
масата, в редовете на която има
вече немалко именити и заможни
хора“ [Моммзен, 1994: 210]. Имен-

но през онази ранна епоха въоръженият народ на два пъти оттегля
подкрепата си за републиката чрез
оттегляне на един или друг хълм,
съответно през 494 и 287 г. пр. Хр.,
за да принуди аристокрацията да
направи политически отстъпки и
да предприеме социални реформи.
И двете политически кризи са разрешени в полза на нисшите класи,
но аристокрацията изнамира нови
средства, за да укрепи и поддържа
своето господство.
Конкретните правомощия на
народа са очертани в книга 6 на
„Всеобща история" от Полибий по
следния начин: избор на магистрати (награда с почест); произнасяне
на присъди за тежки наказания,
включително смъртно наказание;
приемане или отхвърляне на законопроекти; одобряване на международни договори, сключени от
Сената или магистратите, окончателно произнасяне по въпросите
на войната и мира [Полибий: 15].
Народът осъществява своите
публични функции преди всичко и
най-вече чрез два вида народни
събрания: центуриатна комиция
(comitia centuriata) и трибутна комиция (comitia tributa), наричани
още „голямо" и „малко" събрание.
Наблюдава се определено разделение на функциите между двата вида събрания: ако центуриатната
комиция избира висшите магистрати (претори, консули и цензори),
то трибутната комиция се произнася по кандидатурите за понисши длъжности (квестори, курулни и плебейски едили и народни трибуни). Съдебните процеси за
налагане на наказания се водят
пред „малкото" събрание, докато
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произнасянето на смъртни присъди е от компетенцията на „голямото" събрание. Освен това двете
събрания се конституират по различен начин и се придържат към
различни процедури.
Римските граждани първоначално се подразделят по центурии
(за военни цели) и по триби (за
граждански цели). Центуриите се
изграждат въз основа на имуществен ценз, който разделя гражданите на пет категории, докато трибите се организират въз основа на
териториалния принцип (създават
се четири градски и тридесет и една селски триби). По-късно с оглед
на тези разделения се формират и
двете народни събрания – центуриатната комиция и трибутната
комиция – като при гласуванията
съответно всяка центурия и всяка
триба имат по един глас. В литературата се отбелязва, че организацията и дейността на трибутната
комиция са по-демократични от
тези на центуриатната комиция
[Трухина, 1986: 27]. Във всеки случай начинът на гласуване и в двете
събрания несъмнено дава предимство на по-заможните граждани,
които най-често са едри поземлени
собственици. В крайна сметка решенията се вземат от малцинството на онези, които имали правото
да гласуват [Bringmann, 2007: 39].
Центуриатните комиции се
свикват от висшите длъжностни
лица – консулите – извън градските черти на Рим: на Марсово поле.
Всички римски граждани дават
общо 193 центурии, а най-богатите
– от първа класа – дават 98 центурии, сиреч повече от половината.
Гласуването става по центурии, ка-

то всяка една има един глас. Гласува се по строго определен ред: найнапред центуриите от първа класа,
после от втора, трета и т. н. Когато
за дадено предложение се получават над 50 % от гласовете, гласуването се прекратява, а предложението се превръща в закон. При подобен ред на гласуване всички въпроси се решавали от 98-те центурии от първа класа, сиреч от найбогатата част от римското гражданство. През втората половина на
III век пр. Хр. е прокарана демократична реформа относно центуриатните комиции. В резултат на тази реформа всяка една от петте категории граждани излъчва еднакъв брой центурии – 70, като по
този начин центуриите стават общо 373 (5 класи по 70 = 350 + 18
коннически центурии + 5 центурии
на занаятчиите и пролетариите).
В хода на борбата между плебеи и патриции важно държавно
значение придобиват събранията
на плебеите по териториални окръзи – триби (римската територия
се деляла на 35 териториални окръга – триби, от които 4 градски и
31 селски). Първоначално трибутните събрания се състоят само от
плебеи и са свиквани в противовес
на чисто патрицианските събрания
по курии. Засиленото политическо
значение на плебеите повишава
държавния авторитет на трибутните плебейски събрания. Според
законите от 449 г. пр. Хр., а след това и от 287 г. пр. Хр. решенията на
трибутните плебейски комиции се
признават за закон, задължителен
и за патрициите. В трибутните комиции започват да участват и патриции, а този вид народно събра- 34 -

Studia Iuridico-Historica, 2016, No 5

I. ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

ние към II век пр. Хр. става основен
и решаващ в държавата. Трибутните комиции, свързани по своя произход със събранията на плебейските маси, от самото начало се отличават с демократичния си характер: независимо от състава на населението всичките 35 триби имат
по един глас и се ползват с еднакви
права.
Народните събрания са овластени със суверенни правомощия, но те не разполагат с политическа инициатива. Единствено висши магистрати могат да насрочват
заседания на едно или друго народно събрание. Няма предварителен график за работата на комициите, но трябва да се има предвид,
че не могат да се свикват на заседание две народни събрания по
едно и също време. Гражданите се
известяват за свикването на народното събрание 24 дни преди
гласуването. Когато се свиква народно събрание за произвеждане
на избори на магистрати, тогава то
започва своята работа с молитва.
По време на заседанията гражданите стоят прави и не обсъждат по
същество въпросите от държавно
значение, а се произнасят по направените от председателстващия
магистрат предложения, като изразяват своята воля чрез гласуване. Иначе казано: гражданите могли единствено и само да гласуват с
„ДА" или „НЕ" по предложенията,
направени им от магистрата.
Обикновените граждани обсъждат едни или други въпроси от
държавно значение на т.нар. конции (condones), т.е. събрания, свиквани от комициалните магистрати,
които понякога протичат твърде

бурно, но там се разменят само
мнения, без да се вземат решения.
Друга институция, посредством която народът участва в управлението на делата на държавата, са народните трибуни. Тази институция възниква в резултат на
първото „отделяне" на въоръжения народ на Свещената планина
през 494 г. пр. Хр., предизвикано от
масовото разоряване и задълбочаващото се задлъжняване на нисшите класи и съсловия. Плебеите
издигат искания за заличаване на
дълговете, преразпределение на
земята и осигуряване на възможност да избират свои магистрати. В
крайна сметка аристокрацията отстъпва, като дълговете се опрощават, свободата на заробените се
връща, а плебсът се поставя под
закрилата на двама трибуни
(tribuni) и трима едили (ædili), които се избират от плебеите всяка
година. Поради общата клетва на
плебеите да защитават своите
представители, личността на народния трибун започва да се разглежда като свещена и неприкосновена. Въобще годината 494 пр. Хр. е
изключително важна в историята
на държавата и демокрацията
[Монтанели, 2007: 4].
Единствено и само плебеите
гласуват в трибутната комиция тогава, когато се избират народни
трибуни. Благодарение на своята
лична неприкосновеност народните трибуни могат да прехвърлят
своята защита над обикновените
римски граждани чисто и просто
като поставят своята ръка над тях,
като така потвърждават своята
помощ (аихiliит). По-късно броят
на народните трибуни, които се
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утвърдили като защитници на
гражданските свободи, нараства на
десет души. Стига се дотам, че се
приема постановление, съгласно
което народният трибун никога не
може да нощува извън града, а вратите на неговия дом винаги трябва
да остават отворени – денем и нощем.
Народните трибуни разполагат с правото на veto спрямо действията на различни длъжностни
лица, което Теодор Момзен определя като „мигновено действаща и
непреодолима принудителна сила“
[Моммзен, 1994: 224]. Постепенно
изначалната власт за налагане на
вето върху актове на едни или други магистрати при защитата на отделни индивиди прераства в общо
право на вето. Достатъчно било
народен трибун да се появи пред
свикано събрание или дори пред
Сената, за да парализира всякаква
публична дейност чрез своята sacrosanctitas, т.е. свещеност и неприкосновеност.
Освен това народните трибуни придобиват власт да председателстват заседания на трибутните
комиции и дори на Сената, както и
да предлагат мерки, които при
одобрение стават закони.
През „златния век" в развитието на Римската република народните трибуни действат съгласувано със Сената и се изявяват като негови представители пред
трибутните комиции. В по-късни
времена амбициозни народни трибуни не само защитават правата на
нисшите съсловия, но вземат инициативата за крупни политически
и икономически реформи. Няма
никакво съмнение обаче, че „Вя-

рата в идеалите, из която произтича както цялото могъщество,
така и цялото безсилие на демокрацията, е била по най-тесен начин
свързана в умовете на римляните с
народния трибунат.“ [Моммзен,
1994: 256].
Сенатът олицетворява аристократическия елемент в държавното управление. Това е институцията, която заема централното
място в конституционната схема
на смесената форма на управление.
Конституционните му правомощия
били ограничени, но неговото неформално влияние върху обществените дела било огромно [North,
2010: 266–267].
Съставът на Сената наброява
около 300 сенатори, като тази
длъжност е пожизнена. През ранната епоха на Републиката сенаторите се назначават от консулите, а
от 312 г. пр. Хр. това правомощие
се възлага на цензорите. По общо
правило Сенатът се състои от бивши комициални магистрати, които
се внасят в сенатския списък
(album senatorium) от цензора. По
изключение от правилото се допуска цензорът да добави към недостигащото число сенатори почтени граждани от конническото
съсловие, т.е. да произведе за сенатори частни лица, заобикаляйки
изискването за заемане в миналото
на изборна магистратска длъжност.
Така или иначе, факт е че сенатор може да бъде човек, който е
достатъчно заможен, за да посвещава цялото си време на държавата, като неговите финансови и други интереси по никакъв начин не
трябва да препятстват безприст- 36 -
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растното осъществяване на публичната му функция. Статусът на
сенаторите е диференциран в зависимост от изборните длъжности,
които те са заемали през предходната си кариера. Сенаторите имат
едновременно право да участват в
пренията (ius sententiae dicendae) и
право да участват в гласуванията
(ius sententiae ferendae).
Общественият престиж на сенатора се определя с понятието
„достойнство" (dignitas). Сенаторското достойнство се поддържа
с големи разходи за представителни нужди. Всеки сенатор задължително разполага с къща в Рим, организира разкошни приеми за гости и си създава подобаваща свита.
Обикновено сенаторите са наметнати със светли тоги и носят златни пръстени като знак за тяхното
достойнство. В социално отношение Сенатът съставлява твърде
еднородна маса: в сенатската курия заседават изключително богати едри земевладелци. [Трухина,
1986: 31–32].
Известно е, че заседанията на
Сената се провеждат в различни
храмове, където има курия, т.е. заседателна зала, като сенаторите
сядат върху груби дървени пейки,
където пребивават твърде често от
ранна утрин до късен мрак, а курията не се затопля дори и през зимата. Заседанията на Сената започват с ритуални религиозни форми,
а след това консулът или друг
председателстващ магистрат представя материята, по която търси
съвет. Той последователно питa за
мненията на отделните сенатори
по установен ред, започвайки с
най-висшия член на Сената (prin-

ceps senatus), който обикновено е
бивш цензор, след което се преминава по списъка към следващите
бивши цензори, бивши консули и
т.н. Обичайна практика е по-първите членове на Сената да изразяват гледната си точка по-обстойно
и по-продължително, а младшите
членове да са по-сдържани, като
най-често заявяват своето съгласие с някои от предходните оратори. Приканеният да говори сенатор
изразява своето мнение по предмета на дискусията, но може да говори и по други теми и проблеми.
Показателен е примерът с Катон
Старши, който в годините преди
Третата пуническа война завършва
всичките си речи в Сената с думите: „И все пак Картаген трябва да
бъде разрушен!". Когато консулът
получи достатъчно мнения по обсъждания въпрос, тогава той прекъсва разискванията и Сенатът
преминава към гласуване.
Самото гласуване става чрез
разделяне, като сенаторите, които
подкрепят предложението, отиват
на една страна, а останалите, които
му се противопоставят, отиват на
друга страна. Това е известно като
гласуване с „краката“ („pedibus in
sententiam ire“). Ако предложението
е прието и надлежно обявено, Сенатът излъчва комисия, която от
негово име му придава необходимата форма и го обнародва. В случай че народен трибун прекъсне
процедурата и наложи вето върху
предложението, Сенатът може да
приключи своето гласуване, а резултатът се разглежда като израз
на определено мнение [Geer, 1950:
63–64].
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Във властта на Сената – съгласно твърдението на Полибий – е
преди всичко разпореждането с
държавната хазна, тъй като той
има грижата както за всички приходи, така и за всички разходи в
държавата (Полиб., 6. 13. 1). В частност Сенатът определя сумата,
която се отпуска за военната хазна
на консулите, а заедно с това дава
разрешение за набиране на армия
и определя нейните размери. Сенатът разпростира своя контрол
върху военната сфера и поради обстоятелството, че поставените начело на легионите пълководци
постоянно се нуждаят от неговата
подкрепа, за да постигнат целите
на започнатата кампания. Сенатът
е всевластен в сферата на международните отношения. „Също така,
- пише Полибий – ако трябва да се
изпрати посланичество до някои
[държави - б. пр.] вън от Италия,
било за примирие, било за прикана,
било, кълна се в Зевс, за да се даде
нареждане или за приемане в подчинение или за обявяване на война,
това е грижа на Сената. Също така по отношение на дошлите в Рим
пратеници, Сенатът решава как да
бъдат приети те и какъв отговор
да им се даде“ (Полиб., 6. 13. 5–7).
Статусът на една новозавоювана
територия окончателно се определя от комисия от десет сенатски
легати, които действат заедно с
победоносния пълководец.
През „златния век" от развитието на Републиката Сенатът разглежда и наказателните дела, тъй
като комисиите от съдебните заседатели се назначават единствено и
само из средата на сенаторите. Освен това, курията е първата инс-

танция, в която се обсъждат проектите за магистратски актове. Посредством постановления на Сената
се регулират основните въпроси,
свързани с администрацията в
Италия [Трухина, 1986: 30].
Епохата на „средната република", която се явява класическа
фаза във функционирането на конституцията, се определя както от
античната, така и от модерната историография като „сенатски век".
И това е така, защото в Сената се
обсъждат темите и проблемите,
свързани с всекидневното управление на държавата. Самият
Полибий отбелязва, че „Всички тези неща са под контрола на Сената,
народът няма никакво отношение
към тях. [...] ако човек е дошъл в
Рим по време, когато консулите
отсъстват, то политическото управление би му изглеждало като
изцяло аристократическо. В това
именно са убедени и мнозинството
елини, така както и царете, защото техните въпроси се решават
почти изключително от Сената.“
(Полиб., 6. 13. 9).
„Ако по форма властта принадлежи на гражданството –
обобщава Теодор Момзен – то на
дело от нея се ползва Сенатът: нему принадлежи решаващото влияние върху законодателството и
върху изборите на длъжностните
лица, а също така и ръководството
по управление на публичните дела“
[Моммзен, 1994: 258]. И това никак не е случайно, защото Сенатът
е постоянно и неизменно тяло, заседанията му са чести, а неговите
членове са назначавани до живот.
А освен това: по начина на своето
съставяне Сенатът включва най- 38 -

Studia Iuridico-Historica, 2016, No 5

I. ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

добрите и най-опитните умове на
общността [Robinson, 1932: 204]. В
този контекст дейността на Сената
се ръководи от 25–30 сенатори от
най-висок ранг.
Всички актове на Сената започват с официалната формула:
Senatus Populusque Romānus („Сенатът и римският народ“), съкращавана като S. P. Q. R. и обозначаваща
носителя на висшата власт в Римската република. Този акроним се
изписва на монетите, а освен това е
поставян върху щандартите на
римските легиони. Самата тази
формула – отбелязва иронично
Карл Маркс – подсказва, че в древния Рим никога не е съществувал
друг антагонизъм, освен този между Сената и народа.
Консулите
олицетворяват
монархическия елемент в държавното управление. Двамата консули,
избирани всяка година, разполагат
с върховната власт едновременно
по гражданските и по военните
въпроси в държавата. В мирно време те възглавяват гражданската
администрация [Pina Polo, 2011:
3]. Докато не тръгнат в поход начело на легионите, те са – по думите на Полибий: „пълновластни господари на обществените дела.
Всички останали членове на управлението са им подчинени и изпълняват техните нареждания.“ (Полиб., 6. 12. 2–4).
В Древния Рим заемането на
повечето публични длъжности е
достъпно за всички граждани. Съставна част от „римския мит“ е идеята, че всеки гражданин може да
достигне до високо положение и да
заеме отговорна длъжност единствено благодарение на собствените

си способности, заслуги и енергия.
Но тези длъжности не са били платени, поради което те са заемани
преди всичко и най-вече от заможни граждани. И това е така, защото
на длъжността на магистрата се
гледа не като на служба, а на почест (honor). Оскърблението на
един или друг магистрат се смята
за оскърбление на самия народ, поради което съставлява тежко престъпление: crimen laesae majestatis.
Магистратурата е йерархично
изградена, а това означава че отделен човек твърде рядко може да
бъде избран на по-висока длъжност, ако преди това не е заемал
по-нисши длъжности. По време на
своята обществена кариера римският политик преминава наймалко 4–5 пъти през избори, а поддържането на популярност сред
народа изисква участие в организацията на различни игри и други
благотворителни акции. Заедно с
разгръщането на системата на магистратурата в римското общество
изпъкват отделни семейства, чиито членове са достигнали до висшите републикански длъжности. В
много от тях се установява семейна
традиция, по силата на която децата вървят по стъпките на бащите,
посвещавайки се на политическа
кариера. Тези семейства се ползват
с особена почит в римското общество, а заедно с това техните интереси ги сближават едно с друго
[Покровский, 2004: 128].
Кариерното развитие традиционно следва „стълбата на почестите“ (cursus honorum), която
преминава през следните длъжности: квестор (quæstor), едил
(ædile), претор (prætor), консул
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(consul), цензор (censor). Честолюбивите млади хора, които се стремят към върховете на властта,
трябва да овладеят ораторското
изкуство в родината си и изкуството на военачалници в провинцията. И това е така, защото политиката и войната били неразделна част
от живота на римските граждани.
Срокът на пълномощията на
длъжностните лица, с изключение
на цензорството, е една година.
Отделно лице може да заема само
една длъжност, а по време на мандата не може да се кандидатира за
друга длъжност. Няма съмнение, че
краткият мандат се явява гаранция
срещу всякакви опити за изграждане на хегемонистична властова
база. Още древните автори са
склонни да виждат в краткия едногодишен мандат на римските магистрати основанието за своята
свобода („libertatis originem“).
Преизбирането на същата
длъжност се позволява само след
интервал от десет години, но в
случая на консулството се допуска
изключение от това правило по
време на война, когато се предпочита опитен пълководец да се запази на поста за няколко години.
Друг начин да се заобикаля това
изискване е продължаването на
военния imperium отвъд обичайния срок, докато нормално избраният негов наследник встъпва своевременно в изпълнение единствено и само на гражданските си
функции. Длъжностното лице, което се ползва от такива продължени
пълномощия, се нарича проконсул
(proconsul) или пропретор (proprætor). Първоначално до продължаване на пълномощията се стига

при извънредните обстоятелства
на войната, но по-късно се намира
за удобно да се прибягва към проконсули и пропретори с оглед управлението на провинциите.
Произходът на консулската
институция има своите корени в
царската власт „Вместо един пожизнен цар – твърди Теодор Момзен – се назначават двама за една
година, които се наричат пълководци (prætores) или съдии
(iudices), или просто съдругари
(consules)“ [Моммзен, 1994: 205–
206]. Оттук по-нататък следва, че
републиката се отличава от монархията единствено и само с оглед принципа на колегиалността и
ежегодната смяна във върха на
държавната йерархия.
Консулите разполагат с една
всеобхватна власт, обозначавана
като imperium, която има аурата на
общо ръководство по всички въпроси, свързани с res publica. Наред
с това imperium-ът се допълва от
т.нар. auspicium, т.е. те са могли да
се консултират с боговете относно
хода на държавните дела. Това са
двете идеологически предпоставки, върху които се основават смисълът и значението на римската
конституция. Нещо повече: те предопределят бъдещите конституционни промени, свързани със
структурирането и стратификацията на публичната власт [Beck,
2011: 79–80].
Обстоятелството, че консулите осъществяват auspicia publica
(„публични гадания“) дава повод да
се смята, че тяхната власт има божествен произход. На това основание патрициите дълго време претендират, че консулите трябва да
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се излъчват единствено и само от
техните среди. В резултат на второто „оттегляне“ на въоръжения
народ през 287 г. пр. Хр. се приема
т. нар. Lex Hortensia, съгласно
който поне единият от двамата
консули трябва да бъде плебей.
Между другото, чрез този закон се
слага край на практиката в народното събрание да се внасят единствено и само предложения за закони, които предварително са получили одобрението на сенаторите [Abbott, 1901: 52].
Своята власт консулите упражняват – според легалните формули на
епохата – както „те преценяват, че
това съответства на обществения
интерес и с оглед на тяхното собствено усмотрение“. Иначе казано:
от тях се очаква да направят найдоброто в полза на res publica
[Lintott, 2004: 94]. Двамата консули
се контролират взаимно, като всеки от тях има право да се вмесва в
сферата на дейност на своя колега.
За да се избегнат дребнавите разпри двамата консули се редуват всеки месец при упражняването на рутинните публични функции.
Imrerium-ът на консулите се
символизира от сноповете с пръчки (fasces), носени от дванадесет
ликтори, като при военни действия в сноповете с пръчките се поставят брадви, които напомнят на
подчинените им, че те разполагат
с неограничена власт, включително върху живота и смъртта.
Консулите разполагат с политическата инициатива в държавата. Те свикват Сената и народните събрания на заседания, като
предлагат дневния ред и внасят
официалните предложения за об-

съждане. По тази причина именно
консулите са автори на повечето
от постановленията на Сената
(senatus consulta) и на много от законите (leges), приемани от народните събрания. Освен това, консулите разполагат с върховната административна власт в държавата,
тъй като те привеждат в изпълнение взетите от Сената и народните
събрания решения. По този повод
Полибий пише: „Те са тези, които
дават наставления относно спешни действия на Сената“, а освен
това: „що се отнася до всички държавни дела, които се решават от
народното събрание, те са тия,
които трябва да се погрижат за
тях“ (Полиб., 6. 12. 5).
Краткият едногодишен мандат на консулите е съществено ограничение върху тяхната власт, но
той се явява необходима гаранция
срещу всякакви опити за узурпация на imperium-а в Републиката.
При изтичане на техните пълномощия консулите свалят от себе си
символите на властта и ги предават на своите наследници, като използват думите на ритуалната
формула: „Ние направихме каквото
можахме, нека тези след нас направят повече“.
В конституционната история
на Древния Рим се наблюдава неотклонна тенденция към отслабване на изпълнителната власт.
Матрицата на цялата власт е царя,
който държи в ръцете си тези функции, които по-късно са осъществявани от Сената, събранията, както и от йерархията на административни и съдебни длъжностни лица.
Най-напред от царя, а по-късно от
консулите, правомощия непрес- 41 -
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танно са откъсвани чрез учредяването на нови органи на управление. По-нататък изпълнителната
власт е отслабена чрез постепенното въвеждане на поредица от
съществени външни ограничения.
Отделните политически институции по необходимост си взаимодействат при осъществяването
на публичната власт. „Обясних – отбелязва Полибий – по какъв начин
са разпределени държавните функции сред всяка една от тези политически форми. А сега ще поясня по
какъв начин, ако искат, те биха
могли да си противодействат или
съдействат помежду си“ (Полиб., 6.
15. 1).
В качеството си на пълководци консулите разполагат с неограничена власт по време на военна
кампания, но за да постигнат своите цели те имат нужда от съдействието и подкрепата на Сената. „Явно е – пише по-нататък Полибий –
че за войската му трябва непрекъснато да се изпращат продоволствия. Без съгласието на Сената не
може да му се изпрати нито храна,
нито дрехи, нито пари, така че намеренията на вождовете остават
неосъществими, ако Сенатът съзнателно предпочете да му пречи и
да му се противопоставя. Дали
плановете и решенията на стратезите ще се осъществят, това
зависи от Сената“. Освен това: „В
негова власт [на Сената] е да изпрати друг стратег, когато изтече
едногодишният срок на неговата
длъжност, или да го назначи отново. Също така Сенатът има власт
да почете успехите на стратега с
подобаваща пищност и да ги възвеличи, или напротив – да ги омало-

важи и унизи. Защото така наречените при тях триумфи, чрез които значимостта на извършените
от стратезите дела се представя
пред очите на гражданите, не могат да се проведат както подобава, а понякога и изобщо да се направят, ако Сенатът не се съгласи и не
отпусне необходимите за това
средства“ (Полиб., 6. 15. 4–8).
„И най-важното – продължава той – когато дава оставката си,
консулът е задължен да се отчете
за своите дела пред народното
събрание. Така че ни най-малко не е
безопасно за стратезите да пренебрегват дължимото уважение
спрямо Сената и Народното събрание“ (Полиб., 6. 15. 5–6). Макар че
на теория консулите търсят единствено и само съветите на Сената,
на практика актовете на Сената
(senatus consulta) се възприемат от
тях като задължителни за изпълнение. На свой ред Сенатът няма
обичай да изисква от сложилите
пълномощията си пълководци финансови отчети.
Така или иначе, факт е че „Сенатът на своя страна, макар да
притежава толкова голяма власт,
най-напред в обществените си дела
е принуден да се съобразява с мнението на народа и да взима под
внимание народното събрание“
(Полиб., 6. 16. 1–2). В същата степен и народът се намира в зависимост от Сената и е „задължен да
се съобразява с него в държавните
и частните дела“ (Полиб., 6. 17. 1).
Полибий дава едни примери на делово сътрудничество, а модерните
историци дават други, като подчертават значението на клиентелизма в отношенията между нота- 42 -
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билите и плебеите, от една страна,
и отношенията на приятелство
(amicitia) между лица и фамилии в
средите на нобилитета – от друга.
В най-ново време по-специално се
поддържа тезата, че личните взаимоотношения на клиентелизъм
или на взаимно обвързване чрез
приятелство предопределят в една
или друга степен политическото
поведение на гражданите. Във всеки случай необходимостта от сътрудничество и взаимодействие
между институциите е характерна
черта на римското държавно управление [North, 2010: 269–270].
В политическата култура на
Римската република се утвърждава принципът на concordia, според
който овластените магистрати
трябва да се придържат към мяра
на сдържаност в интерес на политическата хармония. Ако магистратите пренебрегват това мълчаливо споразумение или скъсват с
приетото като прецедент, негативната власт осъществявана от народните трибуни, а понякога дори
само заплахата от нейното прилагане, е напълно достатъчна, за да
накара един или друг висш магистрат да отстъпи [Brennan, 2004:
56].
При кризисен развой на събитията в Древния Рим се установява диктатура. Колегиалната
власт на консулите се преобразува
в еднолична и абсолютна власт,
поверявана временно на диктатор
за срок от шест месеца с цел не да
подкопае, но да защити Републиката. Единството на властта е отличителната черта на диктатурата,
която обаче е ограничена по време
и с оглед на своята цел. Цялата

власт в държавата е поверявана на
изтъкнат гражданин, известен със
своите способности и привързаност към Републиката, от който се
очаква да се справи с твърда ръка с
надвисналата външна опасност
или настъпилите вътрешни безредици.
Теодор Момзен разглежда
диктатурата като „интегрална
част от републиканската конституция“ [Mommsen, 1887: 135].
Диктатурата се явява своеобразно
временно възкресяване на царската власт с цялата ѝ мощ, като неизбежна необходимост при настъпването на извънредни обстоятелства, които поставят под заплаха
самото съществуване на политическата общност. Няма съмнение,
че въвеждането на тази извънредна магистратура през епохата на
Ранната република е проява на политически реализъм, като в продължение на няколко века се прибягва към установяването на общо
76 диктатури. Властта на диктаторите е пълна и неограничена, като
техните заповеди не е могло да
бъдат оспорвани под каквато и да
било форма. След отпадането на
извънредните обстоятелства, предизвикали установяването на една
или друга диктатура, диктаторът
преустановява своите действия, а
институциите на държавата се
връщат към нормалния режим на
тяхното функциониране [Nicolet,
2004: 263–278].
Доколкото римляните са народ, който непрекъснато воюва, би
могло да се очаква че животът в
града наподобява този във военен
лагер, подчинен на строга дисциплина. Но точно обратното важи за
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Републиката: в рамките на града
действията на магистратите са
стриктно обвързани от публичното
право. Imperium-ът на висшите магистрати съдържа в себе си потенциалната възможност да прибягват
към физическа принуда (coer-citio)
с оглед упражняването на тяхната
функция по поддържане на обществения ред. Като антитеза на тази
мярка възниква институтът на
т.нар. provocatio, който бихме могли да обозначим като „зов за помощ" от страна на гражданите към
техните народни трибуни. В крайна
сметка конфликтът между тези две
сили, при който победата е почесто на страната на гражданите,
има съществено значение за конституционното развитие на Римската република [Lintott, 2004: 94].
Голямото предимство на смесената конституция е, че тя прави
гражданите от всички класи и съсловия съпричастни към делата на
държавата. Докато в дни на изпитания „общата опасност ги подбужда към единодушие и взаимопомощ", в спокойни времена има
нагласи гражданите да стават „необуздани и високомерни", като
именно тогава може да се види
„как тази държава намира изцеление в самата себе си“. Иначе казано, смесената конституция извлича своята сила от конфликтите и
сътрудничеството на сили, които
си съперничат. И това става възможно благодарение на обстоятелството, че „след като такава е способността на споменатите политически форми както да си вредят
една на друга, така и да си съдействат, тяхното единство е адекватно на всякаква критична ситу-

ация, така че е невъзможно да се
изобрети по-добра политическа
система“ (Полиб., 6. 18. 1–8).
Необходимо е най-сетне да се
подчертае, че смесената конституция на Римската република от класическата фаза на нейното развитие е най-високото постижение на
античната държавност. Възходът
на Републиката в различните сфери
на обществения живот е найдоброто доказателство за предимствата на нейното държавно управление. Макар и от олигархичен тип,
това управление създава условия
за участието на всички граждани в
делата на държавата. И това е така,
защото за древните римляни държавата е res publica, т.е. хората се
обединяват в политическа общност, за да работят заедно в името
на едно общо дело. Нравственият
императив, който поддържа обществения морал и доминира в общественото мнение, гласи: „Благото на народа е върховен закон“
(Salus populi suprema lex esto).
Никак не е случайно обстоятелството, че главната цел във възпитанието и образованието на младите
хора е формирането на гражданска
и воинска доблест. Затова гражданските добродетели през онази далечна епоха са на висока почит, а
политическата кариера се основава
не само и не толкова върху произхода и материалното състояние, но
се гради преди всичко и най-вече
върху заслугите и постиженията на
отделните граждани.
Велики мислители като Марк
Тулий Цицерон, Николо Макиавели и
Шарл-Луи Монтескьо продължават
делото на Полибий, като размишляват върху предимствата и недос- 44 -
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