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D.1.1.1.pr. (Ulpianus L.I institutionum)  
Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen 
iuris descendat. est autem a iustitia appellatumnam, ut 
eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi  
 
Дигести, 1.1.1. начален фрагмент (от книга І на 
Институциите на Улпиан) Изучаващият правото 
трябва преди всичко да узнае откъде произхожда 
думата „право (ius)”. Правото е получило своето 
название от думата „справедливост (iustitia)”, защото 
както изискано (много точно) Целз определя, 
правото е изкуство за доброто и справедливото. 

 
  

1. Деканите на юридическите факултети в обръщенията си към първокурсниците 
или абсолвентите често използват определението на Целз за правото, като наблягат на 
това, че правото е изкуство. Превеждайки по този начин термина „ars“, обикновено се 
постига една особена тържественост и патетичност, съответни за случаите, когато се 
произнасят такива напътствени слова. И ако за завършващите юристи имаше подобие 
на Хипократовата клетва, която произнасят медиците, те несъмнено биха споменавали 
в нея заклинанието да останат верни на изкуството, усвоено в юридическите факултети 
и постепенно усъвършенствано в бъдещата им практическа работа. Но дали римляните 
наистина са схващали правото като изкуство? Дали обучението по право и 
практическата дейност са  били толкова възвишени и откъснати от грубостта на 
ежедневието? Нима изкуството е свързано само с възвишени идеали, естетическа 
удовлетвореност и творчество в позитивен план?  
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С настоящата статия ще се опитам да дам някои отговори на тези въпроси. Тя 
има за цел, като се основава на едно изказване, направено от мен на научната 
конференция в НБУ на 14 декември 2016 г., посветена на 25- годишнината от 
създаването на департамент „Право”, да фокусира вниманието към правното 
образование в Древния Рим в светлината на идеите за реформи в съвременното правно 
образование в България, които предстоят и част от които се откроиха в хода на 
дискусията около проекта за нова Наредба за единните държавни изисквания за 
придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална 
квалификация "юрист"1. Тя беше предхождана от една оживена дискусия, със своите 
политически, професионални и академични аргументи, и поставена в контекста на 
реформата на съдебната власт, а в по-широк (и вероятно по-далечен) план, и във връзка 
с реформите в законодателството и във всички направления на правната професия2.  

Статията ми е посветена на римското правно образование и на неговите цели и 
задачи. Неизменно в този план следва да се направи преглед на това как е усвоявано 
правото от тези, които Юстиниан нарича „изкусени и цялостно отдадени на правото“ 
(iuventuti cupidae legum).  

 В този смисъл е добре да припомня двете сентенции на бележития римски 
юрист Целз от началото на ІІ в. сл. Хр. – че правото е изкуство за доброто и 
справедливото (D.1.1.1.pr. ius est ars boni  et aequi) и че познаването на законите не 
означава да се придържаш само до буквално написаното в тях, а да познаваш тяхната 
сила и власт (D.1.3.17. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem)3. 
Именно по тази причина и римските юристи се наричат iurisprudentes - особено 
изкусни, вещи познавачи на правото4.  

Първата сентенция е включена в самото начало на Дигестите и се приема като 
дефиниция за правото, макар и да се различава твърде много от това, което 
класическите римски юристи наричат Definitiones. По този повод са изписани много 
страници5, включително и аз самата съм правила някои по-задълбочени изследвания6. 
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1 При написването на статията тази наредба все още беше проект, но междувременно с  

Постановление № 82 на Министерския съвет от  26 април 2017 г. служебното правителство  на 
последното си заседание прие нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше 
образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (обн. ДВ, бр. 35 от 2 май 
2017 г., в сила от учебната 2018/2019 година) 

2 Вж. текста на проекта и мотивите към него на 
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2328 (Достъп на 14.08.2017). 

3 Вж. Ciferri, L.V. Le concept  de prudentia par rapport a la loi chez Ciceron. In: Rida, 40 (1993), 209- 
225. 

4 Латинската лексема „prudentia“ означава   знание, наука, но и предвидливост, разсъдливост, 
благоразумие, предпазливост - все качества, които съчетава в себе си римския юрист, неслучайно 
наричан „prudens“. Трябва да отбележим и една друга лексема, използвана все в същия контекст – 
„peritia“ означава опитност, опит, познание, прозорливост, а съответно юристът е назоваван и   
„iurisperitus“ . Вж. по- подробно за отношението между становищата на юристите и съдебната практика  
у Giunti, P.    Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua 
narrazione. In: Ius, controversum e processo fra Tarda Repubblica ed eta dei Severi, Atti del convegno (Firenze, 
21-23 ott. 2010), Roma, 2012, p. 213-251; Guzman Brito, A.  Dialectica, casuistica y sistematica en la 
jurisprudencia romana. In: Revista de estudios histórico-jurídicos, 5 (1980), 17-31; Pieri, G.  Ius et 
iurisprudentia. In: archives de la philosophie de droit, 30 (1985), 53-60.  

5 Вж. обобщение на литературата Riccobono, S. La definizione del ius ai tempi di Adriano. In: 
BIDR. 53-54 (1948), 5; Guarino, A. Aequitas. In: Pagine di diritto romano. IV 198 [1957]; V 525 [1986]; Pinna 
Parpaglia, Aequitas. In: libera republica (1973); Nörr, D. Rechtskritik in der römische Antike (1974), 113; 
Watson, A. Law making in the Late Roman Republic (1974), 173; Crami, P. La concezione celsina del ius. In: 
Aupa. 38 (1985), 5; Bretone, M. Studi del diritto romano. (1987), 339; Gallo, F. Sulla definizione  celsina del 
ius,. In: SDHI. 53 (1987), 7; Wieacker, RRG. I (1988) 507; Gallo, F. La definizione celsina del diritto nel 
sistema giustinianeo e la sua successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni 
e dottrine del presente 

 

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2328
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Според  повечето автори, тя има по-скоро патетично и реторическо звучене, отколкото 
правно-технически смисъл. Самият Целз, един от най-видните представители на 
прокулеанската школа и автор на обширни коментари по цивилно право (Digestorum 
Libri XXXIX), както и на сборници с коментари на правни казуси - Epistolae, 
Quaestiones, Commentarii и на учебник по право- Institutiones, многократно е цитиран от 
юристите от класическия период с оценката, че неговите становища са особено точни и 
безупречни7. Романистите, които изследват стила на римските юристи, приемат, че 
подобна оценка ясно демонстрира пълното одобрение за дадено становище, дори 
адмирацията за неговата прецизност8. Това се приема като аргумент за автентичността 
му, тъй като Улпиан не би си позволил манипулация с мнението на един от най-
видните свои предшественици и колеги, заемали високи позиции в императорския двор 
като правни съветници и администратори. В тази връзка се търси и обяснението, че 
Улпиан цитира Целз, като така подкрепя и своето собствено твърдение.   

Цитираният първи фрагмент от Институциите на Улпиан неизменно се обвързва 
със следващия, в който е определено мястото на юристите: 

 
D.1.1.1. (Ulpianus libro primo 
institutionum) Cuius merito quis nos 
sacerdotes appellet: iustitiam namque 
colimus et boni et aequi notitiam 
profitemur, aequum ab iniquo 
separantes, licitum ab illicito 
discernentes, bonos non solum metu 
poenarum, verum etiam praemiorum 
quoque exhortatione efficere cupientes, 
veram nisi fallor philosophiam, non 
simulatam affectantes.  
 
 

D.1.1.1.1.(Улпиан в книга І на 
Институциите) Нас заслужено ни 
наричат жреци, защото ние се грижим за 
справедливостта, възвестяваме 
понятията за доброто и справедливото, 
отделяйки справедливото от 
несправедливото, отличавайки 
позволеното от непозволеното, желаейки 
добрите да се усъвършенстват не само 
поради страх от наказание, но и по пътя 
на поощрения с награди, стремейки се 
към истинската, доколкото не бъркам, 
философия, а не към мнимата. 

 
Има нещо символично в думите, написани в началото на ІІІ в., и тяхното звучене 

в началото на ХХІ в. Целз твори в началото на ІІ в., в една относително спокойна 
политическа атмосфера, в която правото е на особена почит. Улпиан, напротив, е пряк 
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http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=125 (Достъп на 
14.08.2017) 

6 Вж. Новкиришка-Стоянова, М. За правото като изкуство за доброто и справедливото - В: 
Правото – изкуството за доброто и справедливото. (20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий 
Хилендарски”)". Пловдив, Унив. изд. „П. Хилендарски”, 2013; Ius est ars (За правото като изкуство).- В:  
Liber amicorum по случай 80-годишнината на проф. Кино Лазаров, С., 2013. Поради идентичността на 
латинската част на заглавието (макар  и без въпросителната) с това на настоящата статия съм поставила и 
подзаглавие.  

7 В този смисъл дразнещо неточен е преводът на въвеждащата Целзовото определение  и 
оценъчна фраза на Улпиан  „ Quod eleganter Celsus definit“, като наречието „eleganter“ би следвало да се 
интерпретира не като „елегантно“ , по- скоро като „изискано, безупречно, логично или особено точно”, 
какъвто е автентичният смисъл на термина в латинския език. И на други места в Дигестите становищата 
на Целз са предшествани от фразата „ut eleganter Celsus inquit». Вж. D. 28.5.60.(59)pr.; D. 3.5.18 (19.) 2.;  
D. 13.6.13.2.Срв. и Camodeca, G. Sulla biografia e la carriera del giurista P.Iuventius P.F.Vel.Celsus 
T.Aufidius Hoenius Severianus, In: Quaderni Lupiensi di storia e diritto, 1 (2011), p. 85-98;  Bretone, M. Note 
minime su Celsus filius, In: Labeo 9 (1963), 331-345; Kupisch, B. Celsus bei Ulpian D.24.1.3.12, In: Studi in 
onore di C.Sanfilippo, v.II, Milano 1982, 265-314;  Cerami, P. Verba e voluntas in Celso figlio, In: Studi in 
onore di A.Arena, Palermo 1979, 3-10.   
 8 Вж. Bretone, M. Tecniche e ideologie dei giuristi romani, 2e ed., Napoli 1982; Ducos, M. 
Argumentation et demonstration chez les juristes romains, In: Pallas 69 (2005), 263-274. 

 

http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cID=125
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участник в правния и държавен живот по времето на Септимий Север, пръв помощник 
на преторианския префект и най-значим юрист Папиниан, и свидетел на беззаконието, 
последвало след смъртта на императора и узурпирането на властта от сина му 
Каракала. Макар и в различни темпорални измерения спрямо съвременността, правото 
е поставено на изпитание в условията на сериозни трансформации в обществения, 
икономическия и политически живот. Напомнянето за високите морални качества, 
необходими на юристите, е свързано с мястото им в тези процеси и отстояването на 
принципите на правото, прогласени още от римските юристи - да се живее честно, да не 
се вреди другиму и да се отдава всекиму своето9.  

Може да се предполага, че  в думите на Целз Улпиан  търси аргументи за 
утвърждаване на господството на правото в държавата - процес, започнал още от края 
на Републиката. Октавиан Август, първият римски император, приема като една от 
мерките за преодоляване на кризата след гражданските войни, диктатурите и 
триумвиратите и утвърждаването на реда и държавността в началото на І в. сл. Хр., 
именно зачитането на властта на правото - както би могъл да се търкува изразът 
„auctoritas iuris“:  

 
D. 1. 2. 2. 49. (Pomponius libro 
singulari Enchiridii) ...primus divus 
augustus, ut maior iuris auctoritas 
haberetur, constituit, ut ex auctoritate 
eius responderent: et ex illo tempore 
peti hoc pro beneficio coepit.  … 
 

Дигести, 1. 2. 2. 49. (Помпоний в 
единствената книга на Енхиридиума). ...За 
първи път Божественият Август, за да 
повдигне авторитета на правото, установил, че 
те дават отговори на основание на неговата 
власт, и от това време (юристите) започнали да 
считат това право като привилегия … 
 

Няма да се спирам подробно на другата аргументация във връзка с 
определението на Целз, което обвързва правото с доброто и справедливото в най-общ 
план. Тук искам да разгледам основно смисъла, в който лексемата „ars“, обичайно 
превеждана като „изкуство“, е поставена във връзка с „ius“. По тази причина в 
заглавието на статията съм оставила само първата част от т.нар. определение на Целз. 
Лишена от втората си част (ius est ars boni et aequi), с която се определя към какви цели 
е насочено това изкуство, фразата въпреки това не изглежда недовършена и дава 
основания за различни тълкувания.  

 
2. Съвременните определения за изкуството в най-общ смисъл акцентират на 

неговата субективна страна - умението на твореца, използвайки своите впечатления, 
знания и умения, да представи света чрез своите възприятия, да създава естетични 
обекти и среди, които могат да бъдат споделени с другите.  В обективен план 
изкуството се възприема като форма на обществено съзнание и съставна част от 
културата на човечеството, като продукт  на различни човешки дейности (литература, 
художествено и монументално творчество, музика, сценични изкуства, кинематография 
и пр.).  
 Това обаче не съответства напълно на представата на римляните за изкуството и 
за смисловото съдържание на термина „ars”. На този въпрос, който е твърде обемен и 
многопланов, са посветени много съчинения. В случая би трябвало да стесним 
изследването само до т.нар. „свободни изкуства” (artes liberalеs10)  и до смисъла, който 
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 9 D.1.1.10.1 (Ulpianus libro secundo regularum) Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non 
laedere, suum cuique tribuere.

10  За първи път терминът се среща в книга VІІІ на „Политиката” на Аристотел, посветена на 
общественото възпитание на сввободнородените пълноправни членове на Атика. То се различава от 

 



25 години департамент „Право“, НБУ 
 

римляните влагат в гръцкия термин „τέχνη“ (с изписване на латиница tékhnê и смислово 
аналогично на „ars”). Така терминът „ars” в дадения контекст не се разбира като 
художествено майсторство, а по-скоро като практическа наука, система от възгледи, 
изработени при практическите наблюдения върху природата.  
 Етимологически „τέχνη“  се свързва с най-древния смисъл на лексемата  на 
старогръцки като „обработване на дърво”, който по-късно се развива и отнася до 
всякакъв вид ръчен труд, но също и като умение, опитност, занаят, професия. В 
древногръцката философия постепенно се оформя концепцията за τέχνη като 
съвкупност от знания и умения за определена дейност, а също и за наука, методика за 
създаване на различни произведения на човешкия труд (материални или 
интелектуални).  

Именно в тази по-скоро прагматична отколкото творческа насока в източниците 
се споменават „седемте свободни изкуства” (Septem Artes Liberales),  които 
представляват цикъл от дисциплини в основата на античната и средновековната 
система на образование. В Древна Гърция образованието има универсален 
(енциклопедичен) характер  и  изисква постижение на знания във всички области. В 
елинистичната епоха преподаването на „свободните изкуства” се допълва с 
интерпретация на литературни и философски текстове, със сведения от математически 
и естествено-научен характер. Римляните придават нова система на обучението и 
въвеждат и някои нови дисциплини, но като цяло се придържат към разграничението на 
два цикъла, описано по-късно и от  Изидор Севилски. В първия цикъл, наричан trivium, 
се включва граматиката, логиката (диалектиката) и риториката. По-висшата степен, 
наричана quadrivium, включва аритметиката, геометрията, музиката и астрономията. Те, 
от своя страна, представляват подготвителната степен за по-нататъшното усвояване на 
висшата наука - философията11. Сенека определя, че тези знания се наричат liberalia, 
тъй като са достойни за свободния човек, подготвят духа му за единственото истинско 
познание - мъдростта12.   Варон  добавя към  artes liberalеs сведения по архитектура и 
медицина, Витрувий - оптика, история, физика и право.  

Така идентификацията на правото с изкуството значително се различава от 
евентуална осъвременена интерпретация. Но ако изкуството се възприема като особено 
развито умение в определена област, като вид културна дейност, удовлетворяваща 
потребностите на хората не само към прекрасното, но към съвършенното, с по-малък 
акцент на естетическите изразни форми, то тогава правото в достиженията на римската 
юриспруденция, респ. и в произведенията на самия Целз, може да се възприеме като 
ars.   Известна е парафразата на Овидий „Artes molliunt mores”13. Ако изкуството 
смекчава нравите, то правото като изкуство им придава порядък.  
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знанията и уменията, свързани с ръчния труд, присъщ на робите и непълноправните членове на 
обществото (фетите). Приема се, че съвкупността от тези знания (или: изкуства) е била достатъчна в Рим 
и в Гърция за целите на общото образование– срв. Орнатский, С.Н.  Сравнительный взгляд на 
нынешние понятия об энциклопедии и понятия о ней древних греков и римлян. Москва 1855.  

11 По- подробно вж. Hadot, І. Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. Contribution à 
l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité, Vrin, 2005, в превод на руски Адо, И. Свободные 
искусства и философия в античной мысли, пер. с франц. Е. Ф. Шичалиной, Москва, 2002. 

12 Срв. Sen., Ep. Mor. ad Lucilium, XI.88.2: Quare liberalia studia dicta sint uides: quia homine libero 
digna sunt. Ceterum unum studium uere liberale est quod liberum facit, hoc est sapientiae, sublime, forte, 
magnanimum: cetera pusilla et puerilia sunt. An tu quicquam in istis esse credis boni quorum professores 
turpissimos omnium ac flagitiosissimos cernis? Non discere debemus ista, sed didicisse. Quidam illud de 
liberalibus studiis quaerendum iudicauerunt, an uirum bonum facerent: ne promittunt quidem nec huius rei 
scientiam adfectant.      

13 Ovid., Ep.Pont., I, 6, 7- 8:   Ártibus íngenuís, quarúm tibi máxima cúra (e)st,  Péctora móllescúnt 
ásperitásque fugít.  
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3. Резонно се поставя въпрос доколко юристите могат да се считат като „творци” 
или като умели занаятчии. Тук също не бива да се подвеждаме от съвремениня смисъл, 
влаган в тези определения. А в Рим занятията, достойни за свободните люде, при това 
свързани и с интелектуална дейност, са били ясно разграничавани от упражняването на 
физически труд, който дори и в най-изкусната си форма, която определяме като занаят, 
все пак се е считал за по-малко достоен за уважение.  

Цицерон подчертава, че домът на юриста е като храм - отворен по всяко време за 
всекиго14. Това е в синхрон с твърдението на Улпиан, че юристите са жреци на 
справедливостта, и съответно се вписва и в твърдението на Целз за правото като 
изкусно умение за упражняване на дадена професия, за ползване на придобити знания.  
В неговата епоха юристите все още свободно и независимо упражняват своята 
професия, дори и когато са обвързани с политиката и властта. По своята изкусност в 
ораторското майсторство, както и в търсенето на правни разрешения за нови или 
аналогични казуси, в което несъмнено се въплътява както тяхното познание, така и 
творческата им и новаторска мисъл, те не би следвало да се отличават от артистите, 
които владеят определено художествено майсторство.  

В този период все още няма институционализирано правно образование, а то се 
усвоява от изкусните iurisprudentes  от произведенията им по повод на конкретни 
казуси (Responsae, Consultationes, Questiones), така и от коментарите им по цивилно и 
преторско право или от дейността им пред съда.  

И ако prudentia на римските юристи се състои в тяхното дълбоко познаване на 
правото, но и в предпазливото и умело интерпретиране, с определянето на дейността 
им като „ars“ се дава оценка на по-високото ниво на това умение. От тази гледна точка 
определянето на правото като „ars“ косвено определя създателите и тълкувателите му 
като съпричастни към това изкустно занятие.  И макар да се счита, че с термина „ius” и 
по-специално в множествено число - „iura”, се определят становищата на римските 
юристи в следкласическия период, идеята, че именно те съставляват правото, би могла 
да се търси още в епохата на Принципата. Така „ars“ като високо квалифицирано 
умение, доказано на практика, се съчетава с по-абстрактното понятие за  
„iurisprudentia“ като дълбоко познаване на правото, но и благоразумно и предпазливо 
отношение към него. Това е близо до реалната ситуация в края на Републиката и 
началото на Принципата, когато юристите, неограничавани от нищо, предоставят 
своите становища и отстояват позициите си, водени от критерите за добро и 
справедливо, но и полезност за държавата или за частните лица.  Идеята за либерализма 
на римската юриспруденция от този период се вписва в дефиницията за правото като 
изкуство в смисъл на творение на изкусни люде, но и като достойно занимание за тях и 
еманация на свободния им дух.  

Със същата логика и с акцент върху моралните ценности на бъдещите юристи и 
възхвалата на правото, създадено от римляните, император Юстиниан в конституцията 
за съставяне на Дигестите от 15 декември 530 г. отново се връща към Августовата теза 
за господството на законите (auctoritas legum), като постановява „за общото и пълно 
усъвършенстване на правото да се съберат и поправят всички неотменни римски 
постановления и да се включат в една книга многочислените и разпръснатите томове на 
авторите”15. Императорът нарежда да се ревизират и обединят в едно всички съчинения 
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14 Срв. Cic., De orat., 1.200. 
15 Срв.  Deo auctore, 2.   Hocque opere consummato et in uno uolumine nostro nomine praefulgente 

coadunato, cum ex paucis et tenuioribus releuati ad summam et plenissimam iuris emendationem peruenire 
properaremus et omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa uolumina uno 
codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo 
magis impossibilis uidebatur. sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio inuocato eam quoque curam 
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на iurisprudentes, на които е предоставено правото да съставят и тълкуват законите, като 
се избегнат всякакви  повторения, противоречия и неясноти. При завършването на тази 
работа, съответно при извеждането на основните правни знания в учебника, назован по 
класическата традиция Институции, може да се реализира реформата в правното 
образование, предвидена от императора, и едва тогава изучаващите правото могат да 
бъдат призовани да се отдадат с „отличителна страст“ на прилагането на законите за 
умелото управление на държавата във всички дейности, които им бъда поверени16. 
   

4. В тази връзка възприемането на правото като „ars“ е обвързано и с правното 
образование в Рим. Изучаването на правото се счита за особено важно и то присъства 
още в домашното възпитание, наред с общото ограмотяване17.   

В своята фамилия младите римляни, независимо от своя пол, получават 
началните познания за правото на своя народ. Но по-задълбоченото му познаване, 
макар и достъпно за жените18, е свързано предимно с образованието на младежите, 
които след навършване на определена възраст могат да извършват и да участват в 
извършването на правни действия, да се явяват и да пледират пред съда, да заемат 
публични длъжности. Затова и на тях е отредено да се посветят на изучаването на 
правото в дълбочина. Този процес има своите особености в отделните периоди от 
развитието на римската държава и право.  
 В архаичния период (средата на VІІ - края на ІІІ в. пр. Хр.) правното образование 
се осъществява в тесния кръг на патрицианското съсловие и по-специално  само за 
младежите от фамилиите на понтифиците. Тази жреческа колегия е най-значимата в 
Рим в продължение на столетия и само в нейните рамки се осъществява създаването, 
тълкуването и прилагането на правото за един доста продължителен период от 
началото на римската държава. По тази причина в историята на римската наука 
архаичният период се счита за период на понтификалната юриспруденция19. Жреците-
понтифици са тези, които имат монопола на правосъздаването и правоприлагането, 
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nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et consummare suae uirtutis 
magnitudine potest…  

16  Срв. Juventuti cupidae legum, 7 . Summa itaque ope et alacri studio has leges nostras accipite et 
vosmet ipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto legitimo opere perfecto, posse etiam 
nostram rem publicam in partibus eius vobis credendis gubernare.

17В римската фамилия според комедиографа Плавт (III в.пр. Хр.) родителите трябва да  създадат 
моралните критерии за доброто и справедливото, да изградят подобно на сграда съзнание за позволеното 
и непозволеното. Най-представителната част на тази „сграда“- нейната фасада, при човека съответства на 
неговото правно образование, поставено на едно ниво с общото ограмотяване и усвоявано още от най- 
ранна възраст:  

Плавт, Призрак, стих.121-129(превод Преводът е 
на Д. Табакова, вж. Тит Макций Плавт, 
Призракът, С. 1994 

Plaut,  Most., v. 121-129 
 
 

Бащата и майката майстори стават Primumdum parentes fabri liberum sunt: 
 на свойте деца:   ei fundamentum substruont liberorum; extollunt, parent 

sedulo in firmitatem,  те полагат основи,  
и без да щадят материал,  et ut in usum boni `et in speciem populo sint sibique, 
от децата полезни и примерни хора изграждат   haut materiae reparcunt, 
и всичките средства не жалят за туй. Фасадата 
лъскат: 

nec sumptu sibi sumptui esse ducunt; 
expoliunt: docent litteras, iura leges.   
  на писмо  и четмо,  

на закони и право ги те обучават. 
 

18  Относно положението на жените, респ. тяхното образование вж. Peppe, L. Posizione giuridica e 
ruolo sociale della donna romana in età repubblicana, Mlano 1984  и цитираната там литература.  

19 Срв. Wieacker, F.  Pontifex iurisconsultus. Zur Hinterlassenschaft der römischen 
PontifikalJurisprudenz. In: Recueil en homage de René Dekkers, Bruxelles, 1982, 215-233.
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които и в Рим, подобно на другите антични общества, са под егидата на боговете. 
Понтифиците също тълкуват и календара, който определя кои са подходящите за 
правна дейност и съдене дни (dies fasti) и в кои следва да се отдава само почит към 
боговете и да не се ангажират хората със светски дела (dies nefasti)20.   
 И религиозните, и светските норми  са съвкупност от обичайни и морални 
правила, които постепенно добиват систематизация, но използването им се счита за 
тайнство и те остават  затворени за познание извън понтификалните среди както по 
отношение на материалноправните, така и на процесуалните разпоредби. Това има 
голямо значение за развитието на правото и за съществуването на правния ред в 
държавата. Понтифиците се явяват хранители на традицията и стабилността, която 
малко се влияе от политическите борби. Те изработват правната терминология, 
определят религиозно-формалната страна на правните сделки и на исковете за защита 
на правата на римските граждани21. В продължение на столетия най-важните въпроси 
на примитивното гражданско общество в Рим са политическите и религиозните, като в 
последната група се включва уреждането на отношенията между частните лица22. Ако 
може да се говори за правно образование за периода VІІ - ІV в. пр. Хр., то е също 
затворено в съсловната рамка и дори със статут на свещенодействие, тъй като исковите 
формули и самите норми са известни само на понтифиците и техните помощници и те 
ревностно ги пазят.  
 При съставянето на първата кодификация на обичайното право - Законът на ХІІ-
те таблици (451 - 450 г. пр. Хр.), се споменава, че вероятно той е основан на по-ранна 
компилация от обичайни норми, съставени от жреците23. Въпреки известно религиозно 
съдържание на някои норми в тази компилация нейният светски характер е поставен 
извън всякакво съмнение24. Прието е, че Законът на ХІІ-те таблици обединява и дава 
общо приложение за целия римски народ на нормите, които се считат за ius. Но 
независимо от особената политическа обстановка и необходимостта от приемането му 
правото не преминава автоматично в ръцете на светски юристи. В продължение на век 
и половина понтифиците запазват монопола върху тълкуването и прилагането на 
правото до момента, в който, според изложението на Помпоний в Дигестите, Гней 
Флавий, син на освобожденец и секретар с функцията scriba pontificius на консула Апий 
Клавдий Цек, публикува исковите формули и календара и ги прави общоизвестни и 
общодостъпни. Тази му постъпка не само не е наказана, но вероятно е политически 
одобрена, защото през  305 - 304 г. пр. Хр. Гней Флавий е избран за народен трибун, а 
през 304 г. за курулен едил25. 

26 

                                                            
20  По-подробно за римския календар и значението му в архаичната епоха вж. Michels, A. K. The 

Calendar of the Roman Republic. Princeton, 1967.  
21 Вж. по-подробно у Fernandez de Bujan, A. Derecho público romano, Madrid, 1996, 103.   
22  Така напр. най-древните форми на завещание и осиновяване се извършват от комициите в 

присъствието и след одобрението на понтифиците и това е само една от формите на участието им в 
правния живот. Срв. по-подробно у Cannata, C. A.,  Per una storia della scienza giuridica europea. Torino, 
1997, 29.  
 23 Lambert, Е. La question de l’authenticité de XII tables. In: Nrhdfe  26 (1902), 149-232.  

24  Срв. Gaudemet, J. Tentatives de systematisation de droit en Rome, in: Index 15 (1987), 79-96; 
Zablocka, M. Le XII Tavole- fonte dei principi del diritto contemporaneo, in IURA 53 (2002), 1-16; Humbert, 
M. Les XII Tables- une codifocation?, In: Droits, t. 27, 3 (1998), 87-111; ID., La codificazione decemvirale: 
tentative d’interpretazione, in: Le Dodici tavole. Dai decemviri agli humanisti, Pavia 2005, 3-50.   

25  Въпросите около легитимността на действията на Гней Флавий и позицията на Апий Клавдий 
Цек вж. по-подробно у Garzetti,  A. Appio Claudio Cieco nella storia politica del suo tempo, In: Аthenaeum 
25 (1947); Casavola, F. Ius Flavianum, in NnDI, v.IX, Torino 1968, 380. Вж. и описанието на Помпоний в 
Дигестите: D 1.2.2. 7. (Pomponius libro singulari enchiridii) Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad 
formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et 
adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. Hic liber, qui actiones 
continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/305_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/304_%D0%BF%D1%80.%D0%BD.%D0%B5.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BB
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 5. Огромен брой изследвания са посветени на създаването на правото по времето 
на Римската Република26. Веднъж преминало на светско ниво, то е организирано от 
публичната власт по начин да обслужва максимално добре интересите на римските 
граждани и на управляващата ги аристократична върхушка, да поддържа ред и 
стабилност в обществото. И тъй като разцветът на робовладението, политическата и 
икономическата експанзия към края на ІІІ в. пр.Хр. изискват непрекъснатото 
ревизиране на традиционните норми и включването на нови, адаптирани към 
актуалните условия правила предимно за сферата на икономическия обмен, правото 
бележи едно доста бързо развитие и промени. Със създаването на претурата през 366 г. 
пр. Хр. и добавянето на специален претор (praetor peregrinus) към 242 г. пр. Хр., с 
реформирането на процесуалното право и въвеждането на формуларната процедура с 
Lex Aebutia към средата на ІІ в. пр. Хр.  новите правоотношения се въвеждат чрез 
създаването на процесуалните формули за тяхната защита и включването им в 
преторския едикт. Това от своя страна изисква задълбочено познаване както на старото 
право, така и на всички нововъведения, които в някои случаи само поясняват или 
допълват, но в други случаи значително изменят или отменят разпоредбите на Закона 
на ХІІ-те таблици и на последващите републикански закони27. 
 Така към края на Републиката паралелно действат три системи от норми – 
старото право на римските граждани - ius civile28, създаваното при правоприлагането 
преторско право - ius honorarium29, общите за всички народи в Средиземноморието 
норми- ius gentium30. Към тях се добавя и системата на т. нар. естествено право (ius 
naturale), което според Дигестите са онези правила, валидни както за хората, така и за 
животните в природата и които са естествено дадени, като за пример е посочено 
брачното съжителство, създаването и обучението на децата31.  Ако се направи връзка с 
цитирания по-горе стих от комедията на Плавт, то началното правно образование 
заедно с ограмотяването не само са необходима украса към възпитанието на децата в  
добродетели, но и задължения за родителите по силата на естественото право.  
 По времето на Републиката бурното развитието на правото е съпроводено със 
съществено изменение в развитието на правното образование, което също добива 
светски характер. В този период на преден план излиза дейността на jurisprudentes  -  

27 

                                                                                                                                                                                          
quicquam adiecit libro. Augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis 
spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum. 

26  Вж. цитираната литература по тези въпроси най- общо у Cаnnаtа, Цит. съч., както и Sciavone  
A.  Nascità della giurisprudenza: cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana, 
Roma-Bari, 1976. 

27  По тази причина преторското право  се счита за живия глас на цивилното право: „ius 
honorarium viva vox est iuris civilis” (D. 1.1.8). Срв. и D. 1.1.7. (Papinianus libro secundo definitionum)… 
adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. 

28  D. 1.1.6. pr. (Ulpianus libro primo institutionum)  Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel 
gentium recedit nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, 
id est civile efficimus. 

29  D. 1.1.7.1. (Papinianus libro secundo definitionum)  Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt 
adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. Quod et honorarium dicitur 
ad honorem praetorum sic nominatum. 

30  D.  1.1.9 (Gaius libro primo institutionum) Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo 
proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id 
ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio 
inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure 
omnes gentes utuntur. 
 31 D.  1.1.1. 3. (Ulpianus libro primo institutionum) Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: 
nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, 
avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium 
appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius 
iuris peritia censeri. 
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това са знаещите правото, неговите вещи познавачи32. Но наред с правните знания те 
имат и богат житейски опит, въз основа на който дават съвети относно прилагането на 
правото. И ако в съвременното право от юристите по-често се търси съвет, когато са 
възникнали правни проблеми или спорове, то в Рим тези съвети са търсени по всякакъв 
повод - как да се продаде земя, да се учреди зестра, да се състави завещание и пр. 
въпроси на ежедневието и правоприлагането. От автентичните извори за обществено-
политическия живот в Древния Рим образът на юриста се изгражда предимно във 
връзка с предоставяните от него консултации  (consultationes) в дома му по всяко време. 
Затова и в тях много по-често се среща названието jurisconsultes. 
 Цицерон в своите речи  определя дейността на юристите като „militia urbana 
respondendi, scribendi, cavendi“, т.е. изразена като действия, тя се отнася до даване на 
консултации и публично излагане на отговори по правни въпроси (respondere), 
съставяне на правни актове (scribere)  или осъществяване на правни сделки с различен 
характер (cavere). 

Според по-късните източници дейността на юристите се обособява в три 
направления: agere, cavere, respondere. Първото от тях етимологически изглежда 
свързано с воденето на дела в съда. Републиканският юрист обаче може да даде съвет 
какъв иск да се предяви, какви възражения да се противопоставят, какви свидетели или 
документи да подкрепят дадена теза. Той не се явява пред съда - causas orare  се 
осъществява от оратори, които не са непременно iurisprudentes или  iurisconsulti . 
Тяхната дейност обикновено е платена с почетно възнаграждение (honorarium), за 
разлика от тази на юрисконсултите, които дават съветите си безвъзмездно и считат това 
за своя обществена мисия и взаимна помощ към съгражданите си.   

Дейността, означавана като  cavere, е многообразна, като в Дигестите са 
споменати всякакви консултации във връзка с правни действия - сключване на 
договори, приемане на поръчителство или даване на други обезпечения, поемане на 
тържествени обещания, съставяне на завещания и пр. Тя също е свързана и с даването 
на публични консултации и отговори на поставени от граждани или от длъжностни 
лица въпроси, която е означавана най-общо като изготвяне на responsa.  

Именно в тези три аспекта римските юристи осъществяват едно изкусно занятие, 
за което се изискват както обширни  правни познания, но и логическа мисъл, 
философски концепции, високи морални качества и дори адекватна политическа визия, 
за да се прави съответна и полезна за римските граждани интерпретация на правото, 
което към този период включва както позитивни разпоредби - актове на народните 
събрания, Сената и магистратите, така и морални, обичайни и религиозни предписания, 
а често и норми, възприемани като напълно естествени за всички живи същества и за 
всички народи. Така правото в републиканския период постепенно започва да се 
доближава до най-високата му оценка като „ars“.  
 Римските iurisconsultes имат най-голям принос за развитието на правното 
образование през републиканския период. Те не са професионалните юристи, които 
съставят документи и формули, нито ораторите, които защитават интересите на 
клиентите си в съда и изнасят блестящи речи, нито учените, които преподават правото 
в свои затворени школи и създават сложни догматични трактати. Те са представители 
на висшите съсловия, които обаче имат отворена към всички, независимо от 
общественото или имотно положение, дейност, които трябва да предоставят ясни, 
кратки и прости правила за разрешаване на споровете въз основа на познанията си 

28 

                                                            
32 Не случайно и терминът “iurisprudentia”, с който се означава правната наука, се свързва с 

тяхната дейност, но по времето на Републиката и началото на Принципата все още не може да се говори 
за самостоятелното й изграждане и съществуване. Вж. подробно у Vacca, L. La giurisprudenza nel sistema 
delle fonti di diritto romano: Corso di lezioni, Torino 1989. 
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върху цялото право. Прагматичната насоченост на дейността им е отразена и в техните 
съчинения, които представляват сборници от даваните устни консултации. Именно по 
тях започва подготовката на бъдещите юристи, които имат възможност да възприемат 
консултациите и като живо слово, и в писмена форма.  
 Цицерон споменава, че един от първите преподаватели по право е Тиберий 
Корунканий, виден политик и юрист, с богата култура и познаване на гръцката 
цивилизация33. Той е избран за консул през 280 г. пр. Хр. и е първият pontifex maximus 
с плебейски произход, номиниран през 254 г., който наред с политическата си кариера 
установява практиката на публичните консултации по правни въпроси34. Някои автори 
приемат, че тя е отглас от понтификалните му функции35, но все пак бележи едно ново 
начало, свързано с по-нататъшното развитие и на правното образование 
  Младежите и всички, които искат да се занимават с право, не получават 
специализирано обучение в школи, а по-скоро се оформят кръгове от слушатели около 
известните юрисконсулти и оратори. За да се включат в тези кръгове, младежите трябва 
да са преминали през общообразователната подготовка, през по-висшето ниво на 
обучението по граматика и реторика и да имат основни познания за действащото право. 
Това е необходимо, тъй като кръговете около юрисконсултите се занимават с 
разрешаване на практически казуси, които се дискутират публично, било за да се 
подготвят пледоариите в съда, било като се дават консултации на римските граждани, 
но също и като се съставят различни документи, организират се соленелни актове, 
формални сделки и пр.   
 Прием в кръговете около тези юристи по времето на Републиката няма - те се 
формират спонтанно на основата на лични познанства и фамилни връзки и дълго време 
остават привилегировано място само за младежите от сенаторското съсловие, и то 
познати на съответния юрист или препоръчани. В известен смисъл това са и кръгове 
със сходни политически и философски възгледи. Обучението по право е изключително 
на практическа основа - бъдещите юристи се учат направо на „бойното поле”, което в 
случая е или мястото за даване на консултации, или пред съдебните магистрати и пред 
съдиите. Няма нито формализирани школи, нито учебни планове. Младежите слушат 
или записват консултациите, които дава техният патрон. В отделни случаи могат да се 
организират и дискусии, като се излагат аргументи в полза на различни тези и накрая 
юрисконсултът обобщава своето становище - симбиоза между дейностите  docere и 
respondere. По-напредналите слушатели биват включвани в подготвителната работа по 
казусите или по делата, но трябва да мине значително време, за да могат те да 
придобият нужния авторитет и да започнат самостоятелна дейност. И това съвсем не са 
всички слушатели и сътрудници на дадения юрист, а само онези, които имат 
съответните фамилни и социални  контакти и подкрепа, за да се отделят от своя 
„патрон”. 
 Прагматичният характер на дейността на римските юристи се отразява в 
съчиненията, които в продължение на столетия  съдържат казуси и техните разрешения. 
От една страна, това дава ясна представа за действителното състояние на правото и 

29 

                                                            
33  Срв. Cic., De orat., 3.15.56 
34  Срв. сведенията у Помпоний: D. 1.2.2. (Pomponius libro singulari enchiridii) 35. Iuris civilis 

scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum 
fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. 
Et quidem ex omnibus, qui scientiam nancti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem 
traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius 
quam discere volentibus se praestabant. 38. Post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut dixi, qui primus profiteri 
coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt.… 

35  Вж. по тези въпроси D’Ippolito, F.  Sul pontificato massimo di Tiberio Coruncanio, In: Labeo, 23 
(1977), 131.  
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неговата регулаторна намеса в реални житейски ситуации. Но казуистиката не е 
самоцел, тя е само форма на задълбочен анализ, който е необходим и полезен за 
дадения момент. Във връзка с правното образование са и първите сборници с Responsae 
на римските юрисконсулти, съставяни от тях самите и не без помощта на най-
старателните им ученици. В някои случаи отговорите се дават заедно с поставяните 
въпроси и по тази причина се наричат „Questiones”36. Значително по-късно започва 
систематичното обработване на правото, но то също е с прагматична, а не с дидактична 
цел. Това се приписва на Квинт Муций Сцевола (140 – 82 г. пр. Хр.), избран за консул и 
за рontifex maximus и един от най-авторитетните юристи в края на Републиката, 
цитиран често от класиците в Дигестите. По същото време неговият ученик и 
последовател Сервий Сулпиций Руф, според думите на Цицерон, за първи път прилага 
диалектическия метод на обработка на правната материя и извежда правото като наука 
(juris civilis, magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno). 
Сервий се счита за ненадминат съставител на обобщения и определения въпреки 
известната предпазливост, с която римляните ги използват, като твърдят, че в малко 
случаи те не могат да бъдат опровергани37.  
 Към края на Републиката изучаването на правото и обучението по право добиват 
известна автономия и са по-скоро свързани със съдебната практика, отколкото с 
консултирането на римските граждани по правни въпроси38. Набляга се на обучението 
в ораторско изкуство по модела на гръцките ораторски школи и това е висшата степен 
на образование и при римляните. Но по този начин не се постига пълно познаване на 
правото, а по-скоро наблягане на реторическите похвати и поведение пред съда. 
Младежите, завършили ораторските школи, могат да придобият по-задълбочени правни 
познания чрез т.нар. tirocinium fori, това е специална практическа подготовка на 
младите римляни за заемането на държавни длъжности, която често преминава през 
военната служба, но на пряко подчинение на висшите военни командири или 
наместниците в провинциите, и продължава при някой от близките на pater familias 
влиятелни личности в Рим.   

Така около видните юристи, които същевременно са и влиятелни политически 
личности, се създава своеобразен набор от младежи, които са достигнали определената 
възраст за обличане на мъжка тога и подобно на новобранците в армията започват своя 
пълноценен социален и политически живот. Те съпровождат своя патрон на форума и в 
съда и участват постоянно (pugnare in proelio discere), участват в неговите беседи (huius 
omnibus dictionibus interesse) и в разискванията на практически казуси (altercationes et 
iurgia). Tirocinium започва на 17 години, но е възможно и по-ранното или по-късно 
начало в зависимост от конкретните обстоятелства. Недостатъците на подобен род 
обучение са, че то е изключително практически ориентирано и правото на моменти е 
измествано с аргументация на философска и още по-често на политическа основа. Без 
теории и концепции, обучението е персонализирано, както с оглед на личността на 
обучаващия, така и с оглед на личността на обучавания39.  

 
 6. Новият етап от развитието на римската държавност - компромисната 
политическа форма, наречена Принципат, поставя основите на нова концепция за 
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36  Вж. развитието на този вид съчинения до епохата на Принципата у Frezza, P.  Responsa et 

Quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi, in: SDHI 43 (1977), 203- 264.   
37  Относно развитието на двата подхода към изследването на правото в края на Републиката вж. 

класическото изследване на Arnó, Scuola Muciana e scuola Serviana, in AG 3 (1922).  
38  Вж. Michel, J.H. Le monde romain et l’enseignement de droit, in : Enseignement et droits, Bruxelles, 

1988, p. 1-40. 
39  Вж. Fernandez Barreiro, A.  El factor jurisprudencial como elemento de identidad de la cultura 

juridica europea: Proyeccion historica de la herencia juridico-cultural romana, Granada, 1998.  
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едноличната държавна власт, а оттам и за изменения в правото40. Това е период, в 
който римската юриспруденция се разгръща и достига огромно по обем творчество, но 
също и завидно обществено място41. С упадъка на свободната политическа дейност 
попрището на юриста остава единственото, при което могат да се развият личностните 
качества  и да се изразява свободно мнение. Под влияние на елинистичната култура в 
правото все повече навлизат философските възгледи42. Това намира ярко отражение в 
дейността на юристите, като правните школи са съответно подчинени и на различни 
философски възгледи.  
 В продължение на столетие юристите обобщават огромния натрупан емпиричен 
материал чрез преторската практика, въвеждат нормите на правото на народите в 
римскоправната система. Защитниците на традиционния римскоправен модел, по-
консервативно настроените iurisprudentes се групират около Капитон, докато тези, 
които се стремят за по-широкото въвеждане на новите норми и създаването на по-
гъвкави правни конструкции, се обособяват в доктринерен кръг около Лабеон. Двете 
школи, на сабинианците и прокулеанците (наречени така не по имената на своите 
създатели, а на техните ученици Сабин и Прокул), са по-скоро две направления в 
юриспруденцията, а не обособени образователни центрове, макар че около всеки от 
видните юристи, които имат сходни възгледи и формират школите, се образуват 
кръгове от млади последователи. Правните дискусии, понякога доста ожесточени, 
отстояването на различни становища в съда, се явяват една незаменима школа за 
бъдещите юристи43. Но те се формират и под въздействието на една от двете 
направления и заемайки определени държавни постове, се стремят да облекат правните 
и политическите си възгледи във формата на актове на Сената (сенатусконсулти) или 
на принцепса (конституции). В този период силно впечатление право коректността на 
юристите при цитирането и позоваването на техните предшественици, уважението към 
техните опоненти и преклонението им към техните учители и професори44.  
 С въвеждането от император Октавиан Август на особено публично право за 
най- видните юристи да дават становища по правни въпроси, които придобиват 
задължителен характер (Ius publicum respondendi) започва създаването и на първите 
публични школи по право. Това са местата, където всеки може да се обърне към iuris 
prudentes - носители на тази привилегия, и да получи responsa по своя правен въпрос. В 
някои случаи въпросите се отправят и от магистрати или от приближени на двореца 
длъжностни лица, за да се даде публичност чрез правното становище на решението на 
значим за властта въпрос. Авъл Гелий нарича тези школи „stationes ius publice dicendum 
aut respondendum”. Това все още не са университетите, които се създават едва по 
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40  Вж. обобщенията за развитието на правото в монографията на Tondo, S. Crisi della Reppublica e 

la formazione del Principato in Roma, Milano 1988. Срв. и  Машкин, Н. А. Принципат Августа. 
Становление и социальная сущность, Москва-Ленинград, 1949.  

41  За развитието на т.нар. предкласическа юриспруденция вж. Bretone, M. Diritto e pensiero 
giuridico romano, Firenze 1976; D’Ippolito, F. I giuristi e la cità: ricerche sulla giurisprudenza romana della 
repubblica, Napoli, 1978; D’Orta, M. Per una storia della cultura dei giuristi republicani, Winkel, L. In: BIDR 
90 (1981).  

42   Елинистичното влияние върху римското право е изследвано в Le droit romain et la philosophie 
grecque, quelques problèmes de méthode, in: TR, 65 (1997), 373- 384. Вж. и статиите в сборника La filosofia 
greca e il diritto romano, Colloquio italo-francese, v.I-II, Roma 1976  

43  Вж. Fernández Barreiro, A.  El factor jurisprudencial como elemento de identidad de la cultura 
juridica europea: Proyeccion historica de la herencia juridico-cultural romana, Granada,  1998. Относно 
школите срв. Ferrini, C. Le scuole di diritto in Roma antica, in: Opera di contardo Ferrini, v.II, Milano 1929; 
Scacchetti, M.G. Note sulle differenze di metodo fra Sabiniani e Proculeani, in: Studi in onore di A.Biscardi, 
v.V, Milano 1984, 369- 404.  

44 В тази връзка много ценни изводи се съдържат в изследването на Schiavone, А.   Studi sulle 
logiche dei giuristi romani: nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano, Napoli, 1971. 
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времето на Късната империя, но основите на едно локализирано образование по право 
вече са положени. В тези школи отново не се изучава нито теория, нито основи на 
правото - преподаването е отново практически ориентирано и свързано предимно с 
дейностите respondere и docere. По-задълбочени познания слушателите в тези школи 
придобиват чрез анализа на казусите и тяхното количествено натрупване и 
разнообразие. Към този период обаче вече е налице една значителна творческа дейност 
на юристите, материализирана в различни видове съчинения - коментари по цивилното 
право, по преторския едикт, по определени теми или към съчиненията на друг юрист. 
Създават се и сборници с deffinitiones, responsae, opiniones, както и систематични 
курсове по основи на правото, наречени Институции. Достигналият до наши дни такъв 
курс на юриста от ІІ в. сл. Хр. Гай, както и неговото друго дидактическо съчинение - 
Res quotidiana (За ежедневните неща), наречено още Aurae (Златни правила за най-
важните правни казуси), дават представа за началото на систематично обучение на 
бъдещите юристи45.  От анализа на включените в Дигестите фрагменти може да се 
направи извод, че почти всички юристи са създавали свои институционни курсове, а 
изучаването на съчиненията на юристите от предкласическия и следкласическия 
период, вкл. на коментарите по цивилното и преторското право, е било част от учебната 
програма и през следващите столетия46.  
 През І в. сл. Хр. правното обучение продължава да е неразривно свързано с това 
по реторика. Особено място заема големият оратор и юрист Квинтилиан, който е 
назначен от император Веспазиан за пръв учител по реторика на държавна заплата в 
първото държавно училище за оратори. След 20 години на преподаване Квинтилиан се 
оттегля в пенсия, но остава възпитател на младия император в двора на Домициан. Той 
създава едно от най-значиминте съчинения с философски, но и с практико-
дидактически характер Institutio oratoria (За обучението за оратора) в дванадесет 
книги47. Започвайки с елементарното образование, трудът систематично анализира 
цялата територия на реториката. Две произведения с името Declamationes произлизат от 
школата на Квинтилиан. Те съдържат колекция от упражнения по красноречие. 
Учениците трябва да пишат, в съответствие с тогавашната учебна форма, (която 
Квинтилиан остро критикува!) по измислен и в повечето случай абсурден юридически 
случай по една реч на обвинението и една на защитата. Така те трябва да развият 
остроумието си и чувството си към езика.  
 От времето на император Траян и най-вече при Хадриан дейността на големите 
юристи постепенно се измества към двора на императора, в който те заемат високи 
административни постове или са членове на съвещателния орган към императора- 
Consilium pricipis. Те се дистанцират от преподаването на правото, а школите 
преминават към т.нар.  magistri iuris - юристи с по-малък престиж, без привилегията ius 
publicum respondendi, но занимаващи се вече професионално с обучение на младежта 
по основи на правото48.  
  

7. Духът на свобода и независимост, както и практическата ориентация и 
личните отношения между преподавателите и слушателите, които доминират 
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45  По- подробно за тези трудове вж. Pugliese, G. Gaio e la formazione del giurista, in: Il modelo di 

Gaio e la formazione del giurista, Milano 1981 
46  Творческата дейност на римските юристи от епохата на Принципата освен цитираните по- горе 

заглавия от общите съчинения, посветени на развитието на римската юриспруденция вж. и класическото 
съчинение на Шулц , което е ползвано в италианския му превод: Schulz, F. Storia della giurisprudenza 
romana, Firenze 1968 

47  Задачите на ораторите са включени в началните глави на Institutio oratoria- вж. текстът на 
M.Fabius Quintilianus, Institutio oratoria (Обучението на оратора), превод  М. Порталски, С., 1982 

48 Вж. De Martino F. Storia della costituzione romana, vol.II, Napoli, 1974  
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преподаването на правото до ІІІ в., постепенно изчезват с установяването на 
централизираното монархическо управление в Рим, наричано епоха на Домината или 
Късна империя. В този период съществено се променя и правото, като основен 
източник и база за унифициране се явяват императорските конституции. В 
романистиката се говори за епоха на т.нар. анонимна юриспруденция, която е 
ангажирана с различни публични функции, в някои случаи в императорската 
канцелария. През този период няма и ясно отграничаване на правораздаването от 
административната дейност, като висшите управители - преториански префекти, 
викарии, губернатори на провинции, са същевременно и съдии, а начело на съдебната 
система стои императорът. Той издава конституции, с които урежда определени 
въпроси, дава разпореждания до администрацията, тълкува неясна или противоречива 
практика и казуси или решава конкретни дела по искане на частни лица49. Независимо 
дали те имат по-общ и нормативен характер или представляват индивидуални 
разпореждания, правни становища или решаване на конкретни дела, те имат сила на 
закон и това е установено още от класическите юристи.  
  В областта на правото продължително време се запазва относителната прилика 
в школите в източната и Западната част на империята, но към V в. се усеща 
приоритетът на правното образование на Изток, концентрирано в няколко големи 
академични центрове - Константинопол, Бейрут, Александрия и Атина, следвани от 
тези в Антиохия, Газа, Цезарея. Там то се отделя окончателно от реторическото 
образование, осъществява се по учебни програми, от специално отдадени на 
преподаването професори и асистенти, като наред с тях преподават и висши държавни 
сановници, представяйки пред студентите тънкостите на административната и 
съдебната практика. Преподавателската дейност е платена. Вече не може и дума да 
става за почетно възнаграждение (хонорар) какъвто се е заплащал на преподавателите и 
на юристите, които дават responsa по времето на Улпиан и за който се коментира дали 
може да се търси по съдебен ред. Забележителен в това отношение е един текст, запазен 
в Дигестите, който свидетелства за разпространението на практиката и в провинциите и 
все още  колебливата практика хонорарът да се търси по съдебен ред:  
 
D. 50.13.1.5 (Ulpianus L.8 de omn. 
trib.) Proinde ne iuris quidem civilis 
professoribus ius dicent: est quidem res 
sanctissima civilis sapientia, sed quae 
pretio nummario non sit aestimanda nec 
dehonestanda, dum in iudicio honor 
petitur, qui in ingressu sacramenti offerri 
debuit. quaedam enim tametsi honeste 
accipiantur, inhoneste tamen petuntur50. 
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49  Вж. D.1.4.1 (Ulpianus libro primo institutionum)pr. Quod principi placuit, legis habet vigorem… 1. 

Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano 
interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat… За отделните видове императорски конституции 
вж. Orestano, R. Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali, Napoli 1998; Lucrezzi F.  
Leges super principem La “Monarchia costituzionale” di Vespasiano, Napoli 1982; Coriat, J. P.  Le prince 
législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du 
principat, Paris, 1997.    

50 Фрагментът е по повод на невъзможността управителите на провинции да разглеждат дела за 
възнаграждения на професорите по право във връзка с даваните от тях консултации.  
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Студентите от своя страна принадлежат на висшите съсловия, тъй като за 
обучението се заплаща значителна такса, а и издръжката на самия студент в големите 
градове на империята изисква не малко средства, ако той не е родом от там.  
 Същевременно някои от професорите заемат и най- високи постове в дворцовата 
и висшата администрация. Принципно правното образование се счита за теоретично и 
формиращо определени общи познания и умения у студентите, както и познания за 
класическата доктрина, и то съвсем не в исторически контекст. Наред с това те се 
подготвят за работа в администрацията и заемането на държавни постове. Трябва да се 
има предвид, че към този момент административната и съдебната дейност, особено на 
по- ниските нива, се осъществяват от едни и същи длъжностни лица. Правното 
образование обаче е необходимо на всички нива на администрацията, тъй като там се 
разглеждат и всякакви жалби, а понякога се формират и особени юрисдикции за 
разглеждане на спорове. Образованието приключва с финален изпит, с който се 
удостоверява степента на образованост и квалификация на студентите и препоръки за 
насочването им към практическа работа. Има специални изисквания за тези, които 
започват работа като асистенти на професорите или като техни лични секретари. 
Младежите, произхождащи от най- видни и приближени на двора фамилии, имат 
възможност след приключване на образованието си да започнат работа в 
императорската канцелария. 
 Към университетите се създават богати юридически библиотеки, които често са 
свързани и с държавните архиви, в които студентите от горните курсове получават 
практически умения и подпомагат съответните служители.  
 В епохата на Домината има и известна специализация между университетите, 
като този в Константинопол е свързан предимно с подготовката на юристи за 
административната и съдебната дейност, докато в Бейрут и Александрия се обръща 
внимание особено на частното право, респ. на търговското и морското право. 
 
 8. С оглед унифицирането на източниците на правото и създаването на 
официалните кодификации и компилации от становища на юристите Юстиниан 
предприема съществена реформа и в правното образование. В конституцията 
„OMNEM“51, той „приветства Теофил, Доротей, Теодор, Изидор и Анатолий и Талалей 
и Кратин, знаменити преподаватели и Саламиний, най-учен преподавател по право“, 
прави анализ на съществуващото правно образование и неговите недостатъци и 
изразява волята си за пълното му реформиране. Императорът установява нов учебен 
план, методически указания, балансирано и синхронизирано обучение в продължение 
на 5 години, препоръчителна литература (основно Институциите и някои от 
съчиненията на класическите юристи) и детайлно описание на учебното съдържание, 
както и на изискваните умения на студентите след всеки цикъл на обучение. Очевидна 
е отново практическата насоченост на правното образование, но вече от позицията на 
едно много по-задълбочено и систематизирано теоретично познание. Юстиниан 
повелява:  „И така, с Божията помощ започнете да преподавате науката за правото и да 
откривате ( на студентите) пътя, който ние сме открили, за да станат те най-добри 
слуги на справедливостта и на държавата и да последва след вас най-великата слава на 
всички времена, защото по ваше време се е създало такова изменение на законите, 
което  е подобно на несравнимата замяна, извършена между Главк и Диомед според 
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 51 Конституцията също носи наименованието си от първата дума в първия параграф- „ЦЕЛИЯТ 
нерушим закон на нашата държава…”. Издадена е на 16 декември 533 г. в Константинопол. „Omnem rei 
publicae nostrae sanctionem iam esse purgatam et compositam tam in quattuor libris institutionum seu 
elementorum quam in quinquaginta digestorum seu pandectarum nec non in duodecim imperialium 
constitutionum quis amplius quam vos cognoscit…” 
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прародителя на всяка добродетел Омир. И ние предписваме да се запази това во веки 
веков, и да се спазва от всички професори, и студенти по право, и преписвачи (на 
законите), и от нас самите, и от съдиите“52.  
 

9. При направения кратък преглед на развитието на правното образование в 
Древния Рим могат да бъдат направени изводи в няколко насоки.  

На първо място, подготовката на юристите е в пряка обвързаност с практиката, 
тя се осъществява от практици и е изключително за целите на правоприлагането. 
Римските юристи не създават теоретични съчинения, доста късно се обособява и 
специфична правна литратура. Но това не е пречка за една завидна предварителна 
подготовка, която позволява, след една съвместно с патрона дейност по 
правоприлагане или тълкуване на правото да се премине и към самостоятелна правна 
практика. При това не е било необходимо нито някакво дипломиране, нито изпити, 
способностите и уменията на начинаещия юрист и доволните от неговата помощ 
римляни са били атестат за неговото „изкусно занятие“.  

Наред с това следва да с подчертае и държавната политика в тази насока, която 
насърчава подобна прагматична насоченост на правното образование и дори обвързва 
реформите в него с това. Юстиниан поставя на преден план, преди да се премине към 
такива реформия да се направи цялостен преглед на позитивното право, въплътено в 
императорските конституции, и на становищата на класическите юристи, за да могат 
младите да усвояват едно право без противоречия и неясноти.  

Естествено действителността винаги се различава от амбициозните планове и 
добрите намерения. От съвременна гледна точка този „мастодонт“, наричан 
Юстинианова кодификация, вероятно е било невъзможно да се познава. Това обяснява 
и множеството съкратени компилации, парафрази, паратитли и пр. кратки анотиарни 
сборници, които въпреки изричната забрана на имепратора, се появяват след смъртта 
му. Но все пак е поставено началото на една добра систематика на правото, която не 
бива да се игнорира, понеже не съответства на съвременните концепции за 
систематика. Създадена е и обвързаността на действащото право и практика с правното 
образование. А нима  именно в тази насока не се предприема и съвременната реформа в 
правното образование. 

Ако трябва да се върна към заглавието, в което поставих въпросителна и което 
обвързах с въпроса доколко правото е изкуство или изкусно занятие, несъмнено 
настоящата статия е в подкрепа на второто твърдение. Но както в Древния Рим, така и 
в наши дни създаването, прилагането, тълкуването и изучаването на правото изискват 
широки познания, но и  особено майсторство, талант и вдъхновение при прилагането 
им. И само тогава бихме могли да говорим, че с правото можем да постигнем 
тържеството на доброто и справедливото. 
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 52 Вж. параграф 11 на конституцията. Цитатът е от Илиада, VІ.236: „ златните свои дюспехи с 
медни, оценените за сто бика  със струващите девет”.  


