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In the medieval Bulgarian state, Roman law was 
never applicable. However, in the Middle Ages it 
has exerted a great influence on Bulgarian law. 
Roman law has influenced the legislation of the 
Medieval Bulgarian state by Byzantium. Although 
Roman law has never been a valid law in Bulgaria, 
but many of its principles and norms have been 
adopted - sometimes with significant changes and 
deviations from the Bulgarian feudal law. The 
sources of the Medieval Bulgarian law created on 
the basis of Roman law are: Byzantine Ecloga, Slavic 
Ecloga, and The Law for Judging People, as well as 
the Farmer's Law ware applied at the time of the 
First Bulgarian state. They were used during the 
Second Bulgarian state along with the Syntagma of 
the Matthew Blastares and Royal charters. Roman 
law affects our legal institutes and institutions of 
the Bulgarian feudal law. Roman law has influenced 
the law of medieval Bulgaria through the influence 
of Byzantium. 
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Римското право никога не е 

било действащо право в Средно-
вековна България. Независимо от 

това, влиянието му посредством 
Византия, не подлежи на съмне-
ние. След покръстването в Първа-
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та българска държава  (865 г.) 
постепенно започва да се създава 
нова правна система по образец 
на византийската. В средновеков-
на България се наблюдава рецеп-
ция на византийското законода-
телство, което от своя страна е 
изградено на основата на римско-
то право. Всеизвестен факт е, че 
Византийската империя е наслед-
ник на римската държавност и 
римското право продължава сво-
ето развитие във Византия. Така в 
средновековната ни държава, ма-
кар римското право да не е било 
действащо, неговите принципи и 
норми са възприети чрез рецеп-
цията на византийското законо-
дателство. Голяма част от тях, 
обаче са значително изменени. 
Промените са съобразно с изиск-
ванията на социалния икономи-
ческия и културния живот в бъл-
гарските земи. 

Средновековното българско 
правото е пример за онова въз-
действие, което римското право 
оказва върху правното развитие 
дори и на тези страни, в които не 
се заимстват пряко неговите 
правни норми и институции.  

 
* * * 

През Средновековието след 
приемането на християнската ре-
лигия в българската държава се 
правят преводи на византийски 
закони, законодателни сборници 
и юридически актове. Огромно е 
влиянието на правната система 
на Константинопол, която е аку-
мулирала в себе си традициите на 
римското право [Biliarsky, 2011: 

p. 264]. Рецепцията на византийс-
кото право в българското законо-
дателство не е буквална. То е съ-
образено с развитието на общест-
вените и феодалните отношения 
на българската държава. 

Източниците на българското 
средновековно право, повлияни 
от римското право и прилагани в 
средновековната българска дър-
жава са: Византийската Еклога, 
Славянската Еклога, Законът за 
съдене на людете (ЗСЛ), Земеделс-
кият закон, прилагани по времето 
на Първата българска държава. Те 
са използвани и по време на Вто-
рата българска държава заедно 
със Синтагма на Матей Властар 
и царските грамоти [Андреев, 
2013: c. 343]. Не са преведени и 
възприети Военният и Морският 
закон. В сферата на каноничното 
право, обаче средновековният 
български законодател е предпо-
чел редакцията на Номоканона от 
VI в., докато Прохирос номос и 
Исагога (Епанагога), които в ня-
кои свои части са уреждали пуб-
лично правни въпроси, са прила-
гани едва по време на Второто 
българско царство. Следователно 
каноничното право е плътно 
следвало последната дума на ви-
зантийското богословие. За раз-
лика от него в областта на граж-
данското и наказателното право, 
съдоустройството и съдопроиз-
водството са възприети по-
старите Исаврийски закони [Чо-
лов, 2011: c. 407].   

Всичко това показва, рецеп-
цията на византийския правен 
модел е била добре обмислена от 
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средновековния законодател. Не 
случайно са заимствани именно 
тези законодателни актове. Тех-
ните разпоредби са близки до 
обичаите, до обществената орга-
низация и до степента на стопан-
ското развитие на средновеков-
ното българско общество. 

Наред с тях през Средновеко-
вието са направени и компилации 
като ЗСЛ и Закона на Юстиниан. 
Те имат за основа византийски 
закони, но се откриват значител-
ни различия между техните раз-
поредби и византийските норма-
тивни актове. Например ЗСЛ има 
за основа титул XVII на Византий-
ската Еклога, но съдържа и нови 
текстове. 

 
Социалните и икономически 

промени в средновековната бъл-
гарска държава стават причина 
за възприемането на византийс-
кото право, посредством което у 
нас са усвоени нормите на римс-
кото право. Византийско правни-
те разпоредби уреждат същест-
вуващите по това време общест-
вени отношения [Андреев, 1972: 
c. 56]. Рецепцията на византийс-
кото писано право не  отменя на-
пълно обичайното право на бъл-
гарите.  

У нас, след приемането на 
християнската религия широко 
приложение намира Византийс-
ката Еклога. Създадена по вре-
мето на императорите иконобор-
ци, макар и косвено в нея е отра-
зено славянското влияние върху 
живота на Византийската импе-
рия. През 726 г. византийската 

Еклога е обнародвана от името на 
император Лъв III (717 – 741 г.) и 
от това на неговия син Констан-
тин V Копроним (741 – 775 г.). С 
този законодателен сборник се 
поставя началото на законовата 
кодификация на византийското 
право през VIII в. В основата му 
стои Юстиниановата кодифика-
ция, но тук намират място и нор-
ми  на каноническото и обичай-
ното право. 

Върху създателите на Екло-
гата несъмнено е оказва влияние 
и колонизацията на Балканския 
полуостров от славяните. Тя е ис-
торически факт, който оставя 
следа върху икономическите и 
социалните отношения на Визан-
тия. Показателно е, че визан-
тийската Еклога е много близка 
до славянската култура. Тя е за-
конодателен сборник на ранния 
феодализъм, в който са намерили 
отражение някои съществени 
промени, обусловени от заселва-
нето на славяните на Балканския 
полуостров и от установяването 
на свободната селска община 
[Андреев, 1972: с. 56]. 

Използването на този зако-
нодателен сборник е пример за 
постоянното и трайно влияние на 
византийското право, а чрез него 
и на римското право върху сред-
новековната българска държава. 

При превода на Византийс-
ката еклога, българският законо-
дател прави опити да приспособи 
разпоредбите ѝ към социалико-
номическия живот на нашия на-
род. Така вероятно в края на IX в. 
или началото на X в. на основата 
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на Византийската Еклога, в която 
се чувства влиянието на славянс-
кото обичайно право е създадена 
Славянската Еклога [Андреев, 
1972: c. 57].  

Фактът, че взаимстването на 
византийското право от българс-
кия законодател не е буквално, се 
доказва и от ЗСЛ. Законът е из-
вестен в две редакции. Приема се, 
че кратката редакция е най-
старият славянски паметник. ЗСЛ 
е създаден, за да утвърди христи-
янската религия с помощта на 
наказателната репресия.  

Освен Еклогата и ЗСЛ у нас са 
били прилагани Земеделски закон 
и Синтагма на Матей Властар. 
Нормите на Земеделския закон 
представляват синтез между оби-
чайно-правни правила и визан-
тийски юридически разрешения. 
Затова Т. Успенски  приема, че Зе-
меделският закон не е толкова 
паметник на византийското право 
в славянска „обвивка“, а по-скоро 
паметник на славянското право 
на гръцки език. Съдържа граж-
данскоправни и наказателноп-
равни норми. Този законодателен 
акт отразява в юридическа форма 
социално-икономическите отно-
шения в селската община, отно-
шенията в общество, занимаващо 
се със земеделие и скотовъдство. 
Поради това, той е подходящ за 
приложение в славянски страни 
[Токушев, 2009: c. 54]. 

Синтагма на Матей Влас-
тар е юридически сборник, при-
годен за нуждите на църковното 
право, в който са включени граж-
данскоправна и наказателноп-

равна материя. Този номоканони-
чески сборник представлява съ-
четание на църковни каноничес-
ки правила и светско право. Раз-
поредбите отнасящи се до семей-
ното и наследственото право са 
заимствани от т.нар. Прохирон, 
както и от някои титули на Ви-
зантийската Екпога. Тези на нака-
зателното право са заимствани от 
Еклогата [Андреев, 1955: c. 296]. 

Непосредствено след създа-
ването му през 1335 г. е преведен 
на славянски и е прилаган в Сър-
бия, в България и в Румъния. По 
всяка вероятност в Сърбия прево-
дът е направен при управлението 
на крал Стефан Душан. От Сърбия 
сборникът преминава в България. 
Препис на Синтагмата се пази в 
библиотеката на Рилския манас-
тир [Андреев, 2013: c. 346.]. 

Освен законите българските 
владетели използват за модел ак-
товете на византийската импера-
торска канцелария и най-вече ви-
зантийските хрисовули. От тях 
получаваме информация за дър-
жавното, административното и 
финансово устройство на нашата 
държава. Прави впечатление, че и 
тук взаимстването не става бук-
вално и е налице отклонение от 
византийското право. Въпреки 
това следва да отбележим, че 
римскоправните концепции про-
зират и във византийските и бъл-
гарските хрисовули.  

 
* * * 

 
Римското облигационно 

право е възприето от византийс-
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кото право, а чрез него и от сред-
новековното българско право без 
особено съществени промени в 
съдържанието и формата на до-
говорите. Разрешенията на ек-
ложното договорно право, обаче 
следвайки разрешенията на Юс-
тиниановото право, се отличават 
от последните със своята просто-
та и с известна схематичност. 

Както според римското право, 
така и съгласно Еклогата догово-
рът за продажба е консенсуален 
договор. За сключването му е не-
обходимо съгласието на страните. 
Капарото или задатъкът имат 
същата ролята, както в римското 
право. Това могат да бъдат пари 
или вещи, които едната страна 
дава на другата като гаранция, че 
договорът ще бъде сключен. Съг-
ласно титул IX. 2 на Византийс-
ката Еклога „Ако за каквато и да е 
вещ или договор се даде задатък и 
договорът не се изпълни по вина 
на онзи, които е дал задатъка, да-
деният задатък да е в полза на 
онзи, които го е получил; поради 
разваляне пък от страна на онзи, 
който е получил задатъка, да се 
върне и с друго толкова на онзи, 
които го е дал“ [Вълканов, Три-
фонова, 2006: c. 66]. Гаранционна 
функция има и залогът свързан с 
договора за заем уреден в титул X. 
1 на Византийската Еклога. Този 
договор е  реален и при неплаща-
не на дълга заемодателят има 
право да продаде дадената в залог 
вещ от длъжника. 

Прави впечатление, че е зна-
чително опростена материята за 
влога във Византийската Екло-

гата XI. 1 и в Славянската Еклога 
XII. 1. Договорът за влог е реален 
и се счита за сключен от момента 
на предаването на вещта на вло-
гоприемателя. Последният следва 
да я пази за определено време, 
след което трябва да я върне на 
собственика в състоянието, в кое-
то я е приел. Съгласно предвиде-
ното в Еклогата при отказ на вло-
гоприемателя да предаде вложе-
ната вещ, той е длъжен да върне 
влога в двоен размер. Византийс-
кото право за разлика римското 
право предвижда засилената от-
говорност, както за необходимия 
влог така и за обикновения влог. 

Средновековното българско 
право не реципира изцяло мате-
рията посветена на договора за 
наем във Византийската Еклога. В 
Славянската Еклога липсва титул 
XII – „За временните и постоянни-
те емфитевзи“. Преводачът съз-
нателно допуска това отклонение, 
тъй като се съобразява с по-
неразвитите икономически от-
ношения в средновековните сла-
вянски държави, в частност Бъл-
гария в сравнение с Византия в 
края на IX или началото на X век. 

В Еклогата по подобие на 
римското право е отредено важно 
място на свидетелите при склчю-
ването на отделните договорите 
(дарение, завещание, спогодба и т. 
н.). На тях е посветен титул XIV. 

Чрез посредничеството на 
Византия в Средновековна Бъл-
гария е възприета римскоправна-
та концепция за правото на соб-
ственост. Последната прозира в 
грамотите на българските владе-
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ли, които следват формата и съ-
държанието на византийските 
хрисовули. 

В Рим правото на собственост 
свързва собственика с вещта, а не 
с ответника. Следвайки концеп-
циите на римското право, и във 
Византия, и в България се възп-
риема правото на собственост ка-
то едно абсолютно право, насоче-
но върху самата вещ. В дарстве-
ните актове, правото на собстве-
ност е насочено върху земята и 
върху жителите на подарените на 
манастира село или села. Във Ва-
топедската грамота е казано: „То-
ва село с людете и с всичките му 
общински и селски имоти и откъ-
си имери да го държи и обладава 
този честен манастир със самов-
ластна и неотменима власт.“ 
[Гюзелев 1981, с. 58] Това право 
на манастира, подобно на римско-
то право е абсолютно и неограни-
чено. Феодалът придобива власт 
не само върху земята на селянина, 
но върху личността му. По този 
начин правото на феодала върху 
земята е право на собственост, а 
правото на селянина върху съща-
та земя, която работи е право на 
владение. 

Въпреки че във средновеков-
ната българска държава и Визан-
тия собствеността е уредена по 
образец на римското право, тя 
урежда по сложни отношения от 
робовладелските [Андреев, 2013: 
c. 349–250].  

Средновековното българско 
семейното право следва визан-
тийското екложно право, което 
пък от своя страна възпроизвеж-

да разпоредбите на римското 
право относно брака. Различното 
в Еклогата е, че тя признава на 
жената по-големи права.  Така 
например една от предпоставките 
предвидени в статия 1 на титул II 
от Византийската Еклога, за да 
бъде валидно сключен един брак, 
е необходимо освен съгласието на 
страните и съгласието на техните 
родители. Това означава, че Екло-
гата за разлика от римското пра-
во изисква не само съгласието на 
бащата, но и съгласието на май-
ката. Същото изискване е усвое-
но и от българското средновеков-
но право. Съществуват и други 
случаи във византийското зако-
нодателство, при които положе-
нието на жената е същото катото-
ва на мъжа. Съгласно предвиде-
ното във Византийската и в сла-
вянския ѝ превод, след смъртта 
на единия от съпрузите, преживе-
лият съпруг става по право упра-
вител на имуществото на родени-
те от брака деца. Преживелият 
родител (бащата или майката) ос-
тава в имуществена общност със 
своите деца. Тя съществува и след 
пълнолетието на децата освен ако 
преживелият родител сключи 
втори брак. 

Под влияние на византийско-
то право в средновековната бъл-
гарска държа се променя и уред-
бата на имуществените права на 
жената. Според Еклогата тя има 

                                                 

 Равенството между двата пола обаче не е 

пълно: според Азбучната синтагма, когато в 

посочения пример мненията на бащата и 

майката се различават, взема се предвид 

мнението на бащата (бел. ред.)  
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право на свое имущество, различ-
но от това на мъжа ѝ. Съпругът е 
длъжен да пази нейната зестра, 
която се считала за пълна собст-
веност на съпругата. Мъжът няма 
право да се разпорежда с нея – да 
я залага, продава или да погасява 
вземания. В случай че съпругът 
почине, кредиторите и предста-
вителите на дър-жавното съкро-
вище нямат право да влизат в 
къщата му и да вземат каквото и 
да било, докато съпругата не взе-
мела зестрата си [Петрова, 2009: 
с. 137].  

Причината за промени на 
римскоправните разпоредби спо-
ред проф. М. Андреев може де е 
резултат от въздействието на 
славянските племена, нахлули 
масово на Балканския полуостров 
през VI в. и предизвикали същест-
вени промени в социалния състав 
и бита на неговото население. За 
това разпоредбите на екложното 
право в тази област са много по-
близки до бита и до разбиранията 
на населението в средновековна-
та българска държава отколкото 
са били разрешения в Дигестите и 
на други византийски сборници, 
които са следвали вярно принци-
пите на римското право. 

По отношение на материята 
за развода българското среднове-
ковно право не възпроизвежда 
буквално разрешенията на визан-
тийското право, които не се отк-
лоняват същественоот римскоп-
равните разпоредби. Например за 
разлика от византийското, наше-
то средновековно право приема, 
че лудостта на единия от съпру-

зите не е причина за развод. Спо-
ред Византийската Еклога е осно-
вание за разторгване на брака са-
мо ако е съществувала преди 
сключването му (Византийска Ек-
лога, титул II. 13). 

Българското наследствено 
право през средните векове усво-
ява чрез византийското право 
системата на законното наследя-
ване, установена от Юстиниан. 
Съгласно Византийската Еклога 
родителите на наследодателя об-
разуват самостоятелна група нас-
ледници, отделена от останалите 
възходящи. Тя се призова да нас-
ледява преди тази на останалите 
възходящи и братята и сестрите. 
Тези разпоредби са рецепирани и 
от и славянският законодател 
[Андреев, 2013: с. 354]. 

Според римското право, кога-
то починалият няма никакви нас-
ледници, имуществото му се нас-
ледява от държавното съкровище. 
Тези разпоредби са възприети от 
Византийската Еклога, която 
предвижда, когато починалият не 
е имал нито родственици, нито 
жена, цялото му имущество като 
безнаследствено трябва да се вне-
се в държавното съкровище. В 
Славянската Еклога откриваме и 
отклонения от тази разпоредба, 
които са свързани с по-
патриархалните традиции в бъл-
гарското общество. В случай че 
почине лице, без да остави нас-
ледници, неговото имущество се 
разпределимежду държавата, 
църквата и в полза на бедните, 
докато във византийския текст 
имуществото се разпределя само 
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между държавата и църквата.   
Налице е отклонение на бъл-

гарското средновековно нас-
ледст-вено право от римските 
разпоредби в хипотезата, ако по-
чиналият няма родственици, но 
има съпруга, половината от него-
вото имущество следва да бъде 
наследена от нея, а другата поло-
вина трябва да бъде дадена на 
църквата и на бедните. 

По-съществени разлики отк-
риваме в областта на наказа-
телноправната материя на 
българското средновековно право 
от разрешенията на римското 
право. Българският законодател, 
обаче не възпроизвежда буквално 
византийските текстове. Налице 
са разрешения, които са различни 
не само от тези на римското, но и 
от тези на византийското наказа-
телно право. 

По отношение на престъпле-
нието държавна измяна Славянс-
ката Еклога рецепира текстовете 
на своя първоизточник. В Рим то-
ва престъпно деяние се наказва 
със смърт. Византийската Еклога 
постановява същата санкцията, 
но трябва да се спази определена 
процедура. Византийската Екло-
га в титул XVII. 3 предвижда с цел 
да не се извършват злоупотреби и 
клевети, обвиненият в държавна 
измяна трябва да бъде задържан 
под „силна“ стража, обвинението 
му следва да се съобщи на дър-
жавния глава. Последният решава 
как да бъде на-казан обвиняеми-
ят [Андреев, 2013: 355–356]. 

През Средновековието тежко 
престъпление против християнс-

ката вяра е ереста. Римското и 
византийското право предвиждат 
за това престъпно деяние наказа-
нието  смърт. Съгласно титул XVII. 
52 на Византийската Еклога по 
такъв начин са наказвани мани-
хеите и монтанитите. Такова на-
казание предвижда и българското 
средновековно право (Славянс-
ката Еклога, XVI. 36). В Среднове-
ковна България е познато и едно 
оригинално разпореждане за на-
казване на езичниците. Съгласно 
чл. 1 3CЛ село, в което се извърш-
ват езически обреди и заклина-
ния, трябва да бъде отдадено на 
църквата заедно с цялото иму-
щество, което господарите имат в 
това село; тези, които извършват 
езически обреди и заклинания, 
трябва да бъдат продадени (в 
робство) и цената им да бъде да-
дена на бедните. Този факт подс-
казва, че законът е създаден в об-
становка на остър конфликт меж-
ду езичество и християнство. Би-
ло необходимо противниците на 
християнската религия да бъдат 
сурово наказани, като в същото 
време разкаялите се трябвало да 
бъдат спечелени чрез помилване 
и опрощение [Андреев, Милкова, 
1993: c. 31]. 

Според проф. М. Андреев тази 
наказателна разпоредба на ран-
нофеодалното право на среднове-
ковна България, служи за доказа-
телство за старобългарския про-
изход на този правен паметник. 

Престъпленията против 
личността се наказват по една-
къв начин от византийското и 
римското право. В Средновековна 
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България, както във Византия, а и 
в Римската империя 
посегателствoто върху човешкия 
живот (убийството) се наказва 
със смърт. Освен смъртното нака-
зание е познато още наказанието 
заточение и членовредително на-
казание. Законодателят на Визан-
тийската Еклога прави дори опит 
да разграничи умишлено от неу-
мишлено убийство. Например 
съгласно титул VII. 47 на Визан-
тийската Еклога: “ако убийство-
то е станало със здрави дървета 
или с големи камъни, или с ритни-
ци, който върши това да му се 
отреже ръката. Ако се случи 
убийството да е станало с по-
леки оръдия, той се заточва.“ 

“Който в сбиване с ръка бие и 
убива, да се бие и заточва, защото 
неволно убива (Византийска Екло-
га, VII. 48)”. 

Следователно смърт и чле-
новредителни наказания се нала-
гат за умишленото убийство, а за-
точението – за неумишленото. Те-
зи разрешения са възприети и от 
българското средновековно пра-
во. В такива случаи средновеков-
ният законодател прави разгра-
ничаване на умишленото и не-
умишленото престъпно деяние на 
основа на външни и, общо взето, 
несъществени белези [Андреев, 
2013: 356–357].  

Пример за отклонение на 
българското средновековно право 
от римските и византийски раз-
поредби, което се дължи и на не-
развитите юридически разбира-
ния на славянския законодател е 
по въпросът за криминалния 

аборт. Според Византийската Ек-
лога това престъпно деяние се 
наказва с бой и заточение. В Сла-
вянската Еклога се предвижда на-
казание за жената, която посегне 
на своята утроба само ако плодът 
„изврещи“. Следователно във Ви-
зантийския законодателен сбор-
ник се наказва престъплението 
криминален аборт, докато в Сла-
вянската Еклога това престъпно 
деяние е трансформирано в „де-
теубийство“. 

По отношение на престъпле-
нията срещу половата неприкос-
новеност разрешенията на визан-
тийското право са подобни на те-
зи на римското. За престъпното 
деяние кръвосмешение в Еклогата 
се предвижда смъртно наказание 
за кръвосмесителите, които се 
намират в родство по права линия 
от първа степен или в родство по 
съребрена линия от втора степен. 
За кръвосмешение при сватовство 
от първа степен и кръвно родство 
по съребрена линия от трета сте-
пен наказанието е  членовреди-
телно (отрязване на нос). В Сла-
вянската Еклога е предвиденa 
същата санкция. По по-различен 
начин е уредено наказанието за 
престъплението кръвосмешение 
вст. 12 на ЗСЛ, съгласно която 
кръвосмесителите трябва само да 
се разлъчат [Бобчев, 1903: 83–92, 
171–176]. 

Отклонение от римското пра-
во откриваме във Византийската 
и в Славянската Еклога при пре-
любодеянието. За разлика от Юс-
тиниановото законодателствов 
средновековна България за пре-
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любодейката се предвижда чле-
новредително, а не смъртно нака-
зание. Византийската Еклога пос-
тановява на прелюбодейката и на 
нейния съучастник да се отреже 
носът (Византийска Еклога, XVII. 
27; Славянска Еклога, XVI. 9). 
Смъртно наказание се налага как-
то според римското, така и според 
екложното право за педерастия-
та. В Славянската Еклога обаче 
липсва текстпосветен на това де-
яние. Възможно е да се дължи на 
случаен пропуск на съставителя 
на Славянската Еклога или на ня-
кой от нейните преписвачи или 
на факта, че това престъпление в 
старобългарското общество не е 
било разпространено или не е 
представлявало обществена 
опасност. 

Във Византийската Еклога са 
уредени още престъпленията: из-
насилване, прелъстяване на деви-
ци, блудство. В почти всички слу-
чаи се предвижда членовреди-
телно наказание (Византийска 
Еклога, XVII. 19–25; 29–32; 34). 
Славянската Еклога следва почти 
без отклонения своя първоизточ-
ник. 

Престъпленията против соб-
ствеността уредени от визан-
тийското право са кражба, гра-
беж, поврежданене или унищожа-
ване на чуждо имущество. Част от 
текстовете на титул XVII от Ви-
зантийската Еклога са посветени 
на умишленото отнемане на чуж-
ди движими вещи от владението 
на собственика с намерението да 
бъдат противозаконно присвое-
ни. Екложкото право следва рим-

ското право, като предвижда на-
лагането на глоба в размер на 
двойната стойност на открадна-
тата вещ за крадците, която се 
присъжда в полза на потърпев-
шия. От това основно правило 
обаче са допуснати много изклю-
чения. Освен глоба се предвиждат 
още членовредителни наказания. 
За рецидив при кражбата се нала-
га отрязване на ръката с ослепя-
ване. Средновековното българс-
кото право възпроизвежда и тези 
византийските разрешения [Анд-
реев, 2013: 358–359]. 

За разлика от разпоредбите в 
сферата на гражданско право, на-
казателно право според Еклогата 
се отклонява значително от кла-
сическата римска и по-късната 
ранновизантийска юридическа 
традиция. Различия се откриват 
най-вече областта на наказател-
ните санкции, при които  наред 
със смътното наказание, широко 
са застъпени и членовредителни-
те наказания. В новопокръстена 
България като цяло са възприети 
разпоредби,  утвърдените в нака-
зателно право от времето на им-
ператорите Лъв III (717–741) и 
сина му Константин V (741–775). 
Отклонения от византийските 
наказателни санкции се забеляз-
ват в Закон за съдене на людете, в 
който някои от членовредител-
ните наказания са заменени или 
могат да бъдат заменени от съда с 
църковни епитимии или с пороб-
ване. За разлика от Еклогата в гл. 
9 от ЗСЛ се предвижда продажба 
на насилника на девица в робство, 
като цялото му имуществоследва 
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да се предаде на девицата. По то-
зи начин се осигурява възмож-
ност на пострадалата да се омъжи. 
Подобни са наказателните разпо-
редби в гл. 10 на ЗСЛ в случай на 
насилие над непълнолетна. Със 
замяната на членовредителните 
наказания с поробване се избягва 
създаването на инвалиди, които 
да са в тежест на обществото и се 
запазва стопанската активност на 
осъдения [Христов, 2012: c. 21, 
23]. 

Приемането на християнска-
та религия като официална в 
средновековната българска дър-
жава става причина за извършва-
нето на реформи и в областта на 
съдебния процес. Под влияние на 
новите религиозни принципи, 
процесът се преобразува от инк-
визиционно-следствен в обвини-
телен, състезателен [Токушев, 
2009: c. 196]. Регламентиран е в 
ЗСЛ и Еклогата. Византийското 
екложно право възприема и в об-
ластта на процесуалното право 
римските разпоредбите. Като 
напримерустановените от римс-
кото право забрана родителите и 
техните деца да не свидетелстват 
едни срещу други. Забранява се 
още робите или освободените от 
робство да свидетелстват в про-
цес, в който участва неговия гос-
подар. В Славянската Еклога отк-
риваме едно отклонение относно 
режима на свидетелите установен 
от римското и от византийското 
право. В титул XIV.1 на Славянс-
ката Еклога се допуска освободе-
ните от робство да свидетелстват 
в полза или против господарите 

си. Това законодателно решение 
разкрива по-прогресивния харак-
тер на българското средновеков-
но право. 

Следкласическото римско 
право предвижда в наказателния 
процес не само мъчения на роби-
те, но и на свободните хора. Ек-
ложното право рецепира решени-
ята на римско право и допуска 
свидетели в по-ниско социално 
положение да бъдат разпитвани 
чрез мъчения. Византийската Ек-
лога предписва: „Свидетелите, 
които имат или положение, или 
служба, или професия, или богат-
ство, по начало са приемливи. Ако 
се намерят свидетели неизвестни 
и се оспорва това, което се отна-
ся до тяхното свидетелствуване, 
съдиите да постъпят съгласно 
закона и да ги подложат на изте-
зания, за да намерят понятието 
на истината“ (Византийска Екло-
га, XIV, 1). Тава решение е възпри-
ето и от Славянската Еклога (ти-
тул XIV. 1). Повлияни от визан-
тийското писано право са и раз-
поредбите на ЗСЛ, отнасящи се до 
съдебния процес. Въвеждат сено-
ви по-съвършени доказателства 
за ус-тановяване на обвинението 
и за разрешаване на споровете. 
Такива именно са свидетелските 
показания.  

Законът способства за пре-
връщането съдебния процес в 
единствена редовна форма за 
осъществяване на наказателната 
репресия и за защита на наруше-
ните права. Съгласно предвиде-
ното в най-стария славянски за-
конодателен акт органи на съ-
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дебния процес, които имат пра-
вомощие да организират провеж-
дането му са князът и съдията. 

 
* * * 

 
В заключение на гореизло-

женото може да се каже, че въп-
реки че римското право не е било 
действащо право в Средновековна 
България, то е упражнява влия-
ние чрез въздействието на Визан-
тия. Това влиянието е било пос-
тоянно и трайно. За това говори 
рецепцията на византийското 
право от българския законодател 
и заимстванията, които владетел-
ската канцелария на българската 
държава прави от актовете на ви-
зантийската императорска кан-
целария. Направените преводи на 
византийските законите не са 
дословни. Промените във визан-
тийските разпоредби показват 
опити за напасване на византийс-
кото писано право към изисква-
нията на социалния и икономи-
ческия живот в българските земи.  
 

References/Използвана литера-
тура: 

Андреев, 1972 – М. АНДРЕЕВ, Ви-
зантийското право в балканските 
държави през средновековието. 
Заемки и отклонения. – Правна 
мисъл, XVI, 1972, 55–63 [M. 
ANDREEV, Vizantiyskoto pravo v 
balkanskite darzhavi prez 
srednovekovieto. Zaemki i otklonenia. 
– Pravna misal, XVI, 1972, 55–63]. 

Андреев, 1955 – М. АНДРЕЕВ, Един 
непроучен препис на Синтагмата 

на Матей Властар. – Известия на 
Правния институт, С.: БАН, 1955, 
№1-2, 296–300 [M. ANDREEV, Edin 
neprouchen prepis na Sintagmata na 
Matey Vlastar. – Izvestia na Pravnia 
institut, S.: BAN, 1955, №1-2, 296–
300]. 

Андреев, 2013 – М. АНДРЕЕВ, Римс-
кото право в България. – ГСУ, ЮФ, 
56/2 (1965), 1–39 [M. ANDREEV, 
Rimskoto pravo v Bulgaria. – GSU, 
YuF, 56/2 (1965), 1–39]. (= М. АНД-

РЕЕВ, Римското право в България. – 
В: Михаил Андреев. Избрани тру-
дове, София: УИ „Св. Климент Ох-
ридски“, 2013, 341-372) [=M. 
ANDREEV, Rimskoto pravo v Bulgaria. 
– V: Izbrani trudove, Sofia: UI “Sveti 
Kliment Ohridski", 2013, 341–372].  

Андреев, Милкова, 1993 – М. АНД-

РЕЕВ, Ф. МИЛКОВА, История на Бъл-
гарската феодална държава и 
право, София: СОФИ-Р, 1993 [M. 
ANDREEV, F. MILKOVA, Istoria na 
Balgarskata feodalna darzhava i 
pravo, Sofia: SOFI-R, 1993]. 

Biliarsky, 2011 – IV. BILIARSKY, Word 
and Power in Mediaeval Bulgaria, 
Boston: Brill, 2011. 

Бобчев, 1903 – С. БОБЧЕВ, Старо-
български правни паметници, Со-
фия: Печатница П. М. Бъзайтовъ, 
1903 [S. BOBCHEV, Starobalgarski 
pravni pametnitsi, Sofia: Pecatnitsa 
P. M. Bazaytov, 1903]. 

Гюзелев, 1981 – Българската 
държавност в актове и докумен-
ти, съст. В. ГЮЗЕЛЕВ, София: Наука 
и изкуство, 1981 [Balgarskata 
darzhavnost v aktove i dokumenti, 



Нели РАДЕВА                                                                                 РЕЦЕПЦИЯ НА РИМСКОТО ПРАВО... 

  - 56 - 
 

  

sast. V. GYUZELEV, Sofia: Nauka I 
Izkustvo, 1981]. 

Петрова, 2009 – Г. ПЕТРОВА, Исто-
рия на българската държава и 
право (681 – 1878), София: Сиби, 
2009 [G. PETROVA, Istoria na 
balgarskata darzhava i pravo (681 – 
1878), Sofia: Sibi, 2009]. 
 
Вълканов, Трифонова, 2006 – 
Подбрани извори за историята на 
българската държава и право, 
съст. В. ВЪЛКАНОВ, Ж. ТРИФОНОВА, 
Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 
2006 [Podbrani izvori za istoriyata 
na balgarskata darzhava i pravo, 
sast. V. VALKANOV, ZH. TRIFONOVA, 
Varna: VSU “Chernorizets Hrabar”, 
2006]. 

Токушев, 2009 – Д. ТОКУШЕВ, Ис-
тория на българската среднове-
ковна държава и право, София: 
Сиби, 2009 [D. TOKUSHEV, Istoria na 
balgarskata srednovekovna darzhava 
i pravo, Sofia: Sibi, 2009 ]. 

Христов, 2012 – Я. ХРИСТОВ, Някои 
бележки към Закона за съдене на 
хората и робството в новопо-
кръстена България. – Studia Iuridi-
co-Historica, I/1 (2012), 18–23 [YA. 
HRISTOV, Nyakoi belezhki kam Zakona 
za sadene na horata i robstvoto v 
novopokrastena Bulgaria. – Studia 
Iuridico-Historica, I.1 (2012), 18–
23]. 

Чолов, 2011 – Р. ЧОЛОВ, Аспекти на 
правото в Югоизточна Европа–
приемственост и оригиналност. – 
В: 100 години от рождението на 
проф. Михаил Андреев, Сборник 
статии, София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2011, 403-410 [R. 

CHOLOV, Aspekti na pravoto v 
Yugoiztochna Evropa–priemstvenost 
i originalnost. – V: 100 godini ot 
rozhdenieto na prof. Mihail Andreev, 
Sbornik statii, Sofia: UI “Sveti 
Kliment Ohridski", 2011, 403–410. 

 

 


