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Not surprisingly, one can say that without attention to the 
captivity and slavery the studies of all pre-modern societies 
hardly would have achieved considerable accomplishment. 
Along with this, however, as regards the monitoring of as-
pects about the fate of the war-captives in the early Byzantine 
era, it looks as if there are enough things to add. The very 
moment of those caught up in enemy’s hands, apart from not 
such a large number of publications specifically concerning 
the problem, is usually passed by. The starting point, in an 
attempt to explore the issue of captives and slaves in the 
down of the Early Medieval epoch in the Eastern Mediterra-
nean and its surroundings is related to the state of the source 
basis. Due to the nature and the long term impact of well 
known legal compilations in the time of Emperor Justinian I, 
the lavish clues in Digest XLIX.15 provide an opportunity for 
inflicting additional touches. 
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Едва ли може да бъде изнена-

дващо твърдението, че без нужното 
внимание върху проблемите на 
пленничеството и робството, из-
следванията, отнасящи се до ан-
тичните и средновековни обще-
ства, не биха имали достатъчна 
пълнота и задълбоченост. 
Несъмнено, опитите за проучване 
на случващото се с пленниците в 
края на Античността и зората на 

Средновековието в района на Из-
точното Средиземноморие и при-
лежащите му терититории, са в 
пряка зависимост от състоянието 
на изворовата база и информатив-
ността по отношение на специфич-
ната тематика в  достигналите до 
наши дни писмени паметници. В 
тази връзка, поради особеностите 
им, ранновизантийските правни 
компилации от времето на импера-
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тор Юстиниан I (527–565) предос-
тавят чудесна възможност за раз-
гръщане на изследователските 
инициативи. В тях се откриват ре-
дица решения и правни положения, 
отнасящи се до пленени войници и 
похитени от врага цивилни.  

 
*  *  * 

 
        При всичките забележими и по-
трудни за улавяне интерполации и 
редакторски намеси върху събра-
ните по-ранни текстове, съблюда-
ването на основните принципи и 
следването на римската правна 
традиция е повече от отчетливо 
откроимо в Юстиниановите Диге-
сти [Перетерский, 1956: 50–74, 
78–92; Кофанов, 2004: 12–24; 
Honoré, 2006: 1–47; Honoré, 2010: 
8–45; 79–109]. Титул 15-ти от 49-та 
книга, отнасящ се до пленниците, 
статуса им, както и условията, и 
възможностите за връщането им от 
плен, не прави изключение.   
        Сред най-честите случаи, при 
които имперските поданици губят 
свободата си през ранновизантийс-
ката епоха, са при залавянето им на 
бойното поле и при разоряването 
на провинциите по време на вра-
жеските нахлувания. Не само ши-
рокомащабните и продължителни 
бойни действия, но и по-скромните 
по време и размах сблъсци, наред с 
варварските грабителски набези 
имат опустошителен ефект върху 
засегнатите области. Превземането 
и плячкосването на градовете, 
унищожаването на околните им по-
малки поселищни структури и раз-
грабването на извънградските 
имения е съпроводено с разпръс-
ване, избиване и отвличане в плен 

на населението в тях. Попадането 
жив в ръцете на врага не винаги е 
предпочитаният изход. Оцелелите 
имперски поданици обаче са може-
ли да разчитат да бъдат откупени и 
да се завърнат обратно в родината. 
Съгласно правото на postliminium, 
хора (и собственост), попаднали 
във вражески ръце по време на 
война, възръщат статуса, предхож-
дащ пленяването, щом стъпят от-
ново в пределите на Империята 
или бъдат върнати посредством 
военни действия, на добра воля, по 
договор и/или чрез откуп.1 В най-
общ план правото на postliminium е 
валидно и при война, и по време на 
мир, като завърналия се пленник 
си възвръща статуса, обществената 
позиция, отношенията и договоре-
ностите, в които се е намирал, все 
едно никога не е бил във вражески 
ръце [D. XLIX. 15. 5; D. XLIX. 15. 12;  
D. XLIX. 15. 12. 6] Изключенията са 
най-вече за предатели, дезертьори, 
доброволно отказали да се сража-
ват, оставяйки се да бъдат залове-
ни и такива, които са се договорили 
под клетва с неприятеля [D. XLIX. 

                                                 
1 За правото на postliminium виж. Buckland, 
1908: 304–311. Макар че поне от времето 
на Втората пуническа война (218–202 пр. н. 
е.) съществува идеята, че за римски легио-
нер е недостойно да преживее загубата на 
бойното поле и да се остави да бъде зало-
вен жив от врага [Wickham, 2014: 74–147], 
от Маркоманските войни (166–180 сл. Хр.) 
насетне и особено след средата на III в. в 
късноримското общество не може да става 
и дума за „окичване с петно на срам“ на 
пленени в битка войни или отвлечени от 
врага цивилни [Levy, 1943: 159–176; 
Lenski, 2008: 80–109; Lenski, 2011: 185–
198]. 
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15. 4; D. XLIX. 15. 17; D. XLIX. 15. 19. 
4, 7–8]2.   

Към момента на съставяне на 
49-та книга на Дигестите, в нача-
лото на втората четвърт на VI в., 
Требониан и членовете на огла-
вяваната от него комисия са изпра-
вени пред проблем, който не е сто-
ял по същия начин за предшестве-
ниците им от епохата на Републи-
ката и периода на Принципата. 
Той е свързан с последствията, ко-
ито настъпват за брака и отноше-
нията между партньорите при по-
падането на единия от тях във 
вражески ръце. Съгласно класиче-
ския римски принцип, при плен 
бракът се счита за приключил, така 
както е и при развод или смърт [D. 
XXIV. 2. 1; D. XLIX. 15. 12. 4]. Освен 
това, доколкото може да се съди от 
неколкократните уточнения, възс-
тановянето на брачните връзки и 
съжителство при връщане на пле-
нения не става автоматично и бе-
зусловно [D. XLIX. 15. 14. 1]. Без да 
се обезсилва старият правен прин-
цип са направени съществени до-
пълнения. Така например, се прие-
ма, че съпругите на онези, които се 
намират във вражески ръце, за-
пазват положението си на омъже-
ни, за да се избегне възможността 
други да се оженят за тях прибър-
зано. Също така се подчертава из-
рично, че ако е известно, че 

                                                 
2 В настоящата статия фокусът е върху ста-
туса на свободни, които са попаднали във 
вражески плен и след това са върнати 
отратно. При условие, че пленените и по-
хитените са роби важат условията за 
postliminium на движима собственост, кои-
то не действат по абсолютно същия начин 
както е в случаите с postliminium на сво-
бодни [D. XLIX. 49. 12. 7–16; D. XLIX. 49. 19. 
5–6; Levy 1943, 165–169]. 

намиращият се в плен съпруг е жив, 
жена му не може да втъпи в друг 
брак. Дори при неяснота относно 
съдбата на пленника, за да се сдо-
бие с право да се омъжи отново, 
съпругата е длъжна да изчака срок 
от пет години от момента на пле-
няване. Същото е валидно и за 
мъже, чиито жени се намират в 
плен [D. XXIV. 2. 6]. Наличето на 
споменатите ограничения, не ели-
минира възможността при 
завръщане на имперски поданик от 
плен бракът му да не бъде подно-
вен, поради несъгласие от страна 
на съпругата. В тази връзка, в Ди-
гестите е включен текст, който 
илюстрира, че независимо от спа-
зените срокове и наличните осно-
вания, съпругата не може да омъжи 
за друг без да ѝ се търси 
отговoрност за раздяла по нейна 
вина [D. XLIX. 15. 8; Срв. Watson 
1991, 37–53]. Последното разбира 
се не означава, че при съставянето 
на Corpus Iuris Civilis се изоставя 
идеята, че пленничеството на еди-
ния от партньорите е основание за 
приключване на брака. Тъкмо нап-
ротив, в Новела 22 от 17 март 536 г. 
е посочено, че при попадане на им-
перски поданици (без значение 
мъже или жени) в плен нещастие-
то, сполетяло една от страните, 
създава неравенство в личния ста-
тус и унищожава равенството в 
брака.  Наред с това обаче, усилията 
на законодателя са насочени към 
запазване на връзката между парт-
ньорите. Повторени са основанията 
и ограниченията, откриващи се в D. 
XXIV. 2. 6. Като освен познатото 
съблюдаване на минималния срок 
от 5 години, при липса на известия 
за съдбата на пленника / пленни-
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цата, изрично е уточнено, че бракът 
не подлежи на разтрогване докато 
се знае, че намиращия се във вра-
жески ръце партньор е жив [Nov. 
Iust. XXII. 7]. През втората четвърт 
на VI в., с оглед на опитите за отб-
лъскване на варварските набези и 
мащабните военни начинания в 
Близкия изток, Северна Африка, на 
Апенините, никак не изглежда 
учудващо позоваването в спомена-
та Новела 22 и на разпоредба на 
император Константин I Велики от 
337 г. Тя се отнася до налагане на 
забрана на съпругите на войници в 
неизвестност да се омъжват пов-
торно и установяване на условия, 
при които могат да го направят без 
да бъдат подведени под отговор-
ност. Законодателните инициативи 
са доразгърнати и в Новела 117 от 
18 декември 542, а текстове в кон-
кретната насока намират място и в 
Кодекса [Nov. Iust. XXII. 14; Nov. 
Iust. CXVII. 11–12; Cod. Iust. V. 17. 7]. 
Усилията да се избегнат или поне 
да се минимизират противоречията 
между Новозаветното „... което Бог 
е съчетал, човек да не го разлъчва...” 
[Мат. 19. 6]3 и правните предизви-
кателства, възникващи при плен-
ничество на единия от съпрузите, 
оставят своя дългосрочен отпе-

                                                 
3 Християнската концепция за ненаруши-
мостта на брака е повтаряна и в Апостолс-
ките послания, и в творбите на Отците на 
църквата, и в решенията на Вселенските 
събори. Срв. например 1 Кор. 7: 10–11. Св. 
Василий Велики в неговите 31-во и 36-то 
правила изрично обръща внимание на 
съпругите на войници, които участват в 
походи и сражения и, че при повторна же-
нитба подлежат на наказание за прелюбо-
деяние, дори да има основания да се счита, 
че са овдовели [ТСО, 1902: c. 45, 46; Виж 
също ППЦ, 1895: 572–577, 579–582] 

чатък върху постановленията от-
носно брака и семейното положе-
ние на имперски поданици [Номо-
канон. XIII. 3, XIII. 4. 2; Πρ. νóμος. XI. 
3; Βασ. XXVIII. 7. 3–4; Nov. Leo. 
XXXIII; Синтагма, Г. 5; Срв. Stolte, 
2017: 141–166].       

Пленничеството има своето от-
ражение не само върху отношения-
та между съпрузите, но върху тези 
между родители и деца. Така 
например, попадайки във вражески 
ръце, главата на домакинство губи 
своята potestas над синове, снахи, 
неомъжени дъщери, внуци, осино-
вени и роби, с всички произтичащи 
права, задължения и отговорности. 
От момента на пленяването му, 
намиращите се под бащината власт 
пълнолетни синове стават неподв-
ластни (sui iuris)4. Ако бащата е жив 
въпросното положение се счита за 
временно и съгласно правото на 
postliminium при освобождаване му 
се гарантира възстановяне на по-
зицията на pater familias. Спомена-
тата особеност се отроява много 
отчетливо и при възвръщането на 
контрола му над семейната соб-
ственост [D. XLIX. 15. 12. 1–2, 6; D. 
XLIX. 15. 16; D. XLIX. 15. 22. 2; D. 
XLIX. 15. 29; Срв. също: Inst. Iust. I. 
12. 5]. По postliminium възстано-
вяват своя статус и позиция в се-
мейството и попадналите във вра-
жески ръце синове (и дъщери), със 
споменатото изключение за добро-

                                                 
4 При условие, че pater familias не се 
завърне от плен, всички правни въпроси се 
решават съгласно презумцията, че се при-
ема за мъртъв от момента на пленяване [D. 
XLIX. 15. 18]. В подобни случаи семейната 
собственост се наследява от тези, които по 
принцип биха я наследили при смърт на 
наследодателя [D. XLIX. 15. 12. 1; D. XLIX. 15. 
22. pr.]. 
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волно прибегналите, дезериралите 
от военна служба и предателите [D. 
XLIX. 15. 19. 4, 7–8].  

Едновременното попадане и на 
двамата съпрузи във вражески 
плен, при условие, че не бъдат раз-
делени, а продължат да живеят за-
едно и след извеждането им от им-
перските владения, повдига въпро-
са за потомството, с което може да 
се сдобият преди двойката или 
поне едният от тях да успее да се 
върне обратно в родината. До го-
ляма степен изходната позиция 
при решаването на въпросите око-
ло статуса на деца, родени в плен е 
следствие от това, че родителите 
им, незвисимо от състоянието им 
на „не-свобода”, не са считани за 
роби. Въпреки това съществуват 
известни затруднения, доколкото 
всяко дете, което е родено в плен, 
за да се счита за законен наслед-
ник, трябва да е придружено и от 
двама му родители, възползващи се 
от правото на postliminium. Ако ба-
щата умре сред враговете и пото-
мъкът се завърне само с майката, и 
двамата със статус на свободни, но 
детето не се приема за законен 
наследник, а за родено sine patre [D. 
XLIX. 15. 9; D. XLIX. 15. 25]5.    

                                                 
5 Последното е разбираемо, доколкото от 
момента на попадането в плен бракът се 
счита за приключил, а подновяването му 
става едва след като съпрузите се върнат в 
рамките на Империята. Отдавна се акцен-
тира, че в текста изобщо не се споменава 
ситуация, при която се завръщат само ба-
щата и детето [Buckland, 1908: р. 308].  Ин-
тересно е, да се отбележи, че към края на IX 
– началото на X в. вече не е задължително 
роденото в плен дете да се завърне заедно 
с двамата, за да се счита за законно и да 
има право да наследи собствеността на ро-
дителите му [Nov. Leo XXXVI] 

В социално-правен аспект от 
огромно значение е, че имперските 
поданици могат да се възползват 
от правото на postliminium, незви-
симо от това дали пленничеството 
им приключва след бягство, пуска-
нето им обратно или при военни 
успехи [D. XLIX. 15. 26; Виж също; 
Cod. Th., V. 6. 2; Cod. Iust., VIII. 50 
(51). 12]. Без да се подценяват успе-
хите на имперските армии по вре-
мето на Домината и през раннови-
зантийската епоха, възможностите 
им да изтръгнат със сила от ръцете 
на неприятеля пленените при вра-
жеските нахлувания и варварските 
набези са ограничени. Това от своя 
страна принуждава властите да 
търсят допълнителни пътища като 
откупуването, за да върнат плене-
ниците обратно. Към края на IV в. 
откупуването и освобождаването 
на пленници изобщо не е запазено 
единствено за властите и също та-
ка надхвърля проявите на благот-
ворителност и формите на религи-
озна солидарност, и се превръща в 
ангажимент на християнската об-
щност, с активната намеса на цър-
ковните йерарси6. Още преди уп-
равлението на император Юстини-
ан I са предприети конкретни зако-
нодателни инициативи, но същин-
ското им разгръщане е в отрязъка 
между 529 и 545 г. Съгласно разпо-
редбите (без значение от наличие-
то на законни наследници) в слу-
чай, че някой реши да завещае ця-
лата си собственост за откупуване 
на пленници, завещанието се при-
ема за валидно. Местните епископи 
са натоварени както с надзора над 

                                                 
6 Сравни: Osiek, 1981: 365–386; Rotman, 
2012: 234–243; Lenski, 2011: 185–198; 
Lenski, 2014: 242–245.  
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подобна собственост, така и с упот-
ребяване на годишния доход по 
предназначение [Cod. Iust. I. 2. 23; 
Cod. Iust. I. 3. 28; Cod. Iust. I. 3. 48; 
Виж също: Cod. Iust. VIII. 53. 36 pr.; 
Nov. Iust. CXXXI. 11]. Нещо повече, 
принципно неподлежащите на от-
чуждаване църковна утвар и не-
движимости, собственост на църк-
вата, се разрешава да бъдат прода-
вани, ако намерението е получени-
те средства да се използват за от-
купуване на пленници [Cod. Iust. I. 
2. 21; Inst. Iust. II. 1. 8; Nov. Iust. VII. 
8; Nov. Iust. LXV. 1; Nov. Iust. CXX. 9–
10].   

Усилията на църквата и светс-
ките власти не елиминират задъл-
женията на семействата да издирят 
и направят необходимото, за да ос-
вободят намиращите се във вра-
жески ръце техни членове7. Ситуа-
цията се усложнява, когато плен-

                                                 
7 Вече имах възможността да отбележа, че 
ако преките наследници и близки роднини 
пренебрегнат задължението да ги потър-
сят и не се постараят да ги откупят плене-
ните им близки, подлежат на обезнаследя-
ване [Христов, 2016: 81–82]. Конфискува-
ното при подобни случаи имущество се 
използва тъкмо като фонд за плащане на 
откуп за намиращи се във вражески плен. 
Наказание грози и родители, които не по-
лагат усилия да издирят и върнат у дома 
пленените им деца [Nov. Iust., CXV. 3. 13, 4. 
7]. Показателното е, че валидността 
въпросните разпоредби от Ранновизан-
тийската епоха е подновена с повторянето 
им при законотворческите инициативи на 
първите представители на Македонската 
династия [Πρ. νóμος, XXXIII. 10–12, 25–26 и 
коментарите в тази насока в доклада Ви-
зантийски пленници в Симеонова България 
(по писмени сведения), представен на меж-
дународната научна конференция „Симео-
нова България в историята на Европейския 
Югоизток: 1100 години от битката при 
Ахелой”, гр. Поморие, 25–28 октомри 2017 
г. (под печат)] 

ниците бъдат окупени не от влас-
тите или техните близки, а от тре-
ти лица. Сравнително отдавна 
Ернст Леви обръща внимание, че 
при съставянето на Дигестите и 
Кодекса старателно е прибегнато 
до очистване и коригиране на 
всички включени текстове, които 
насочват към класическото прави-
ло, според което откупеният плен-
ник става роб на откупилия го 
[Levy, 1943: 172–174]. Оглавявана-
та от Трибониан комисия внима-
телно компилира и интерполира 
пасажите, за да утвърди като осно-
вополагащо правилото, че докато 
сумата, не бъде издължена, отку-
пеният пленник остава под зави-
симост и действието на postlimini-
um се отлага, но в никакъв случай 
не поражда между него и отку-
пуващия го отношения от типа гос-
подар-роб. Плащайки вложените 
средства за техния откуп – лично 
или чрез съдействието на роднини 
[D. XLIX. 15. 15; D. XLIX. 15. 19. 9; 
Виж също: Cod. Iust. VIII. 50. 17], и 
дори посредством отработването 
им [Cod. Th., V. 7. 2 (= Cod. Iust., VIII. 
50. 20); Cod. Iust., VIII. 50. 2], отку-
пените възстановяват статуса, 
предходжащ момента на попадане-
то им във вражески ръце [D. XLIX. 
15. 12. 14; Срв. Buckland, 1904: 311–
312; Wickham, 2014: 45–73; Connol-
ly, 2006: 116–117; Grubbs, 2013: р. 
57].  

Макар да не се счита за роб-
ство, съгласно Юстиниановото за-
конодателство, тежестта на зави-
симостта и изпитанията, произ-
тичащи от нея не бива да се подце-
няват. В тази връзка едва ли е слу-
чайно, че в 15-та глава от 49-та 
книга на Дигестите се открива 
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текст, съгласно който откупуващи-
те не могат, движени от желанието 
за печалба, да изискват повече от-
колкото са платили [D. XLIX. 15. 19. 
9]. Ако се съди обаче по рескрипт 
на император Диоклетиан (284 – 
305) от 291 г., завишаването на су-
мата е доста по-малък проблем, в 
сравнение с отказ изобщо да бъде 
приета и пленникът да се 
възползва от правото му на 
postliminium [Cod. Iust. VIII. 50. 6]. 
Предвид участието на мъжете във 
военните начинания никак не е 
случайно усещането, че голяма част 
от текстовете се фокусират върху 
предизвикателствата, които въз-
никват при попадането им във 
вражески плен. В края на Антично-
стта и началото на Ранното средно-
вековие, особено в граничните 
провинции на Империята, жените 
(и подрастващите) са най-малко 
също толкова застрашени при вар-
варските нашествия и грабителски 
набези, а в някои отношения са до-
ри по-уязвими [Grubbs 2013, 62–
63]. Трябва да се отбележи, че 
пленничеството, което (както стана 
дума) по правило е причина за раз-
рушаване на брачните връзки, 
предоставя възможност и за из-
граждане на нови семейства. Без 
значение дали иде реч за иновация 
от късния III в., с която се игнори-
рат по-ранни положения или не, 
постановление на император Ди-
оклетиан от 294 г., запазено в Ко-
декса, е категорично, че пленница, 
откупена с намерението да се оже-
нят за нея и да се сдобият с потомс-
тво, възвръща статуса си на сво-
бодна, а създадените от такава 
двойка деца се считат за законни 
[Cod. Iust. VIII. 50. 2. 1; Cod. Iust. VIII. 

50. 13].  В титул 15-ти от 49-та кни-
га на Дигестите са включени паса-
жи, които насочват към особеност, 
която може да се определи като 
използване на репродуктивния по-
тенциал на окупените от плен де-
войки и жени. Показателното е, че 
възстановянето на статуса на отку-
пена пленница става и в случаите 
на извънбрачно съжителство с 
мъжа, който я е окупил. Наследни-
ците от подобна връзка също са 
свободни, макар и незаконни [D. 
XLIX. 15. 21. pr.].8 Въпреки че не 
трябва да се изключва възмож-
ността конкубината или брака в 
споменатите случаи да е принуди-
телен за бившите пленнички, по-
добен развой е по-благоприятен от 
този, който се открива споменат в 
още едно поставление на импера-
тор Диоклетиан от 291 г., което 
също така е включено в Кодекса. То 
е в отговор на петицията на негов 
поданик на име Клавдий, чиято 
дъщеря е била заставена да прос-
титура след откупуването й [Cod. 
Iust. VIII. 50. 7; Connolly, 2006: 122–
124]. 

 
*  *  * 

 
Поднесените по-горе кратки 

щрихи далеч не изчерпват цялата 
палитра от аспекти, засегнати в 15-
ти титул от 49-та книга на Дигес-
тите. Те по-скоро насочват внима-
нието към една специфична страна 
от голямата тема за пленничество-
то през ранновизантийската епоха. 
Най-вече свързана със значението 
на римското юридическо наследст-

                                                 
8 Деца откупени заедно с родителите им 
или само с майка също в състояние на за-
висимост [D. XLIX. 15. 12. 18].  
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во при търсене на отговор за проб-
лемите, произтичащи в отношени-
ята, в частната и публичната сфера, 
при попадането на имперски пода-
ници във вражески ръце.  
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