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Óâîä
Църковната соб ст ве ност и нейна та уред ба са съ щест ве на 

част от евро пейска та прав на тра ди ция. Актуалността на те ма та 
мо же да бъ де обос но ва на в ня кол ко аспек та, ка то в тек ста се ак-
цен ти ра вър ху три от тях: 1) над на ционал ност та на цър ков на та 
соб ст ве ност; 2) нейния кор по ра ти вен ха рак тер; 3) въз мож-
ност та въз ник на ли прав ни спо ро ве от раз лич ни сфе ри на жи во-
та да бъ дат ре ша ва ни над на ционал но от пап ска та ин сти ту ция, 
най-често чрез пап ски декре та лии, които да раз тъл ку ват спо ра и 
да на со чат за ре ша ва не то му във връз ка със Свещеното пи са ние и 
изиск ва нията на ка но на. Подход, кой то во ди към асо циация със 
соб ст ве ност та на съвре мен ни те тър гов ски дру жест ва, които в 
зна чи тел на част от слу чаите са: 1) над на ционал ни; 2) кор по ра-
тив ни; и 3) в не мал ка част от въз ник на ли те спо ро ве се тър си 
над на ционал но ре ше ние от меж ду на ро ден съд. Методът на из-
след ва не е юри ди ко-исто ри чески, ка то пред ста вя ана лиз на 
конкрет ни прав ни ин сти ту ти в кон тек ста на тях но то исто ри ческо 
раз ви тие. Целта е чрез ре кон стру ира не, опи са ние и ана лиз да бъ-
де по ка за но влиянието, което са ока за ли про це си те и прак ти ки те 
при ин сти ту циона ли зи ра не то на цър ков на та соб ст ве ност през 
Средновековието вър ху съвре мен ни те раз би ра ния за пра во то на 
соб ст ве ност.

* Адвокат от София, док тор по пра во.
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1. Íÿêîëêî áå ëåæ êè çà ñîá ñò âå íîñò òà
В исто рията прием ст ве ност та е не из беж на. Дори ко га то се 

изя вя ва чрез отри ча не – отри ча не то очер та ва, на зо ва ва съ щест ву-
ва що то. За да бъ де съз да де но но во то, от ли ча ва що то се, в 
крайност та – про ти во по лож но то. Противоположността е из клю-
че ние. Дори и в нея са впле те ни – по ня ко га не ви ди мо – ос нов ни 
чер ти на отре че но то. Познаването на исто ри чески те про це си и 
съ би тия е важ но, за що то те се наслаг ват, от пе чат ват, оста вят 
своята сле да в об щест ве ни те цен ности. Съвременните прав ни ин-
сти ту ти не би могло да бъ дат ос мисле ни в ця лост, ако не поз на ва-
ме исто ри ческия кон текст, про во ки рал поява та им и обос но вал 
раз ви тието им.

Собствеността е от гру па та на ду ми те „ха ме ле они“, които 
сил но затруд ня ват юри ди ческо то им де фи ни ра не. Защото соб ст-
ве ност та при те жа ва как то прав ни, та ка и ико но ми чески ха рак те-
ристи ки. Оформя се свое образ на дихотомия: соб ст ве ност та ка то 
еле мент на ико но ми ка та и ин вести цион ния ин те рес и соб ст ве-
ност та ка то га ран ция за съ щест ву ва не то на чо ве ка и изя ва та му 
ка то лич ност (на по ли ти ческо ни во та зи ди хо то мия най-об що се 
из ра зя ва в диску сията ли бе рал на – со циал на държава). Правото е 
изпра ве но пред пре диз ви ка тел ст во то да съв мести, да опре де ли 
гра ни ца та за нор ма тив на та изя ва на те зи ха рак те ристи ки чрез 
очер та ва не на юри ди чески те из ме ре ния на соб ст ве ност та.

Човешките цен ности са устойчи ви. Динамиката на об щест-
ве но то раз ви тие не ги про ме ня драстич но. Това е и при чи на та 
пра во то да е кон сер ва тив на наука. Правната нор ма не е и не тряб-
ва да бъ де из вън об ща та со циал но по ли ти ческа сре да. Отделянето 
на пра во то от исто рията, со циоло гията, фи ло со фията, изоб що от 
ху ма ни та ристи ка та во ди до все по-го ля ма сте рил ност на прав ни-
те нор ми и в край на смет ка до сте ри ли тет на пра во то изоб що. 
Защото имен но ико но ми ка та, исто рията, со циоло гията и фи ло со-
фията фор ми рат мо ти ви те, които тряб ва да обос но ват за ко но да-
тел ни те ре ше ния. Същевременно до ми ни ра не то на ико но ми ка та 
над пра во то до пъл ни тел но го от да ле ча ва от функ цията му да га-
ран ти ра ви на ги спра вед лив ба ланс на ин те ре си те. Собствеността 
и пра во то на соб ст ве ност са конкре тен при мер в та зи на со ка. 
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Публичните цен ности мо же да се обо со бят в две ос нов ни 
категории: об що чо веш ки и об щ ност но обо со бе ни. Докато пра во-
то на жи вот ка те го рич но след ва да бъ де при числе но към пър ва та 
гру па, то място то на соб ст ве ност та е диску сион но.1 През сто ле-
тията то е усло вието, га ран цията, „про пускът“ за при те жа ва не то 
на дру ги чо веш ки пра ва. Обхватът на при те жа нието, на насле дя-
ва не то, на въз мож ности те за при до би ва не но си мно жест во раз ли-
чия в от дел ни те части на све та. Когато приема ме и се стре мим да 
при ла га ме един на уред ба за пра во то на соб ст ве ност ка то ос нов но 
чо веш ко пра во, за дъл жи тел но е да поз на ва ме раз ли чията, за да 
знаем до къ де и по как ви мо ти ви мо жем да постиг нем по лез но 
уед нак вя ва не, уни фи ци ра не на нор ми те, та ка че да бъ дат съ от-
ветст ва щи на спо де ля ни те от конкрет на та об щ ност цен ности.

Правната док три на поста вя на непре къс на та диску сия същ-
ност та на прав ни те по ня тия. Най-ста ри те прав ни ин сти ту ти, как-
ви то са пра ва та изоб що и пра во то на соб ст ве ност конкрет но, са 
под ло же ни и на най-го ля ма ди сек ция и пре ос мисля не. Диску-
сион но се оказ ва до ри съ дър жа нието на прав ни те по ня тия и от ли-
ча ва не то им от неправ ни те, ка то са ма та соб ст ве ност е ярък при-
мер за то ва.

Изготвяйки ма те риала си за соб ст ве ност та, по местен в 
Енциклопедията на Блекуел, Андрю Риивe да ва опре де ле ние за 
соб ст ве ност, публи ку ва но през ХIХ век в Националната ен цикло-
пе дия на по лез но то зна ние. Тази де фи ни ция про дъл жа ва да зву чи 
ак ту ал но и из чер па тел но и съ от ветст ва в го ля ма сте пен на соб ст-
ве но то ми раз би ра не за възприема не на пра во то на соб ст ве ност, 
за то ва ще си поз во ля да я цитирам: „Пълното раз би ра не за соб ст-
ве ност та, прието от вся ка ед на прав на систе ма, ще вклю чи след-
ни те въпро си, които тряб ва да бъ дат из чер па ни, за да бъ де то ва 
раз би ра не пъл но. То ще включ ва из броява не на всич ки ви до ве и 

1 Дискусия се про веж да напри мер при приема не то на Европейската кон вен-
ция за пра ва та на човека, която в своя пър во на ча лен фор мат не включ ва за щи та 
на пра во то на собственост. Това е напра ве но по-къс но с Протокол № 1 към 
Конвенцията през ноем ври 1952 г., ко га то под пис ва щи те се съгла ся ват „да 
пред приемат дейст вия за ко лек тив ни га ран ции на ня кои дру ги пра ва и сво бо ди 
ос вен ве че вклю че ни те в Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов-
ни те сво бо ди“. 



10 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9/2021

кла со ве не ща, които са обект на собственост: раз кри ва не на най-
го ля ма та сте пен на власт над не ща та, която чо век мо же да упраж-
ня ва законно; и свър за но с то ва – на раз лич ни те ин те ре си, които 
хо ра та мо же да имат спря мо да ден пред мет, кой то е обект на соб-
ст ве ност. Начините, по които соб ст ве ност та за кон но се прехвър-
ля от ед но ли це на дру го, при до би ва се или се изгубва: спо соб-
ност та на опре де ле ни кла со ве хо ра да при до би ват и прехвър лят 
соб ст ве ност, как то тя е раз би ра на по-го ре, или пък да взе мем дру-
го то раз би ра не за то ва де ле ние, из броява не на хо ра, които се тру-
дят при юри ди ческа непра воспо соб ност за при до би ва не то или за-
гу ба та на соб ст ве ност та“2.

В из точ на та и за пад на та част на Европа ин сти ту тът на пра-
во то на соб ст ве ност се раз ви ва по раз ли чен на чин. На Запад се 
раз ви ват фе одал ни от но ше ния. Феодализмът е спе ци фи чен за па-
ден фе но мен, кой то не про ти ча ед новре мен но и по ед на къв на чин 
в Западна и в Централна Европа.

Характерна осо бе ност на пра во то на соб ст ве ност на Изток – 
във ви зан тийския свят, от ли ча ва ща го от сред но ве ков ния Запад, е 
ши ро ко то разпростра не ние и со циал на та ро ля на пъл на та бе-
зуслов на собственост; съ щест ву ват и ха рак тер на та за Изтока 
дър жав на соб ст ве ност вър ху зе мя та и спе ци фич ни те фор ми на 
услов на соб ст ве ност вър ху дър жав на та зе мя. Този под ход на 
уред ба на соб ст ве ност та е възприет и от бъл гар ска та прав на 
систе ма през вре ме то на Второто бъл гар ско цар ст во, а по-къс но 
ще бъ де при поз нат в зна чи тел на сте пен и в Османската им пе рия. 
Публичният ха рак тер при опре де ля не на об щест ве ни те от но ше-
ния ще оста не траен бе лег на бъл гар ска та нор ма тив на и ад ми-
нистра тив на прак ти ка.

Англия съ що уста но вя ва соб ст ве на прав на тра ди ция, ка то 
ед на от съ щест ве ни те осо бе ности е из ключ ва не то на въз мож ност-
та част ни ли ца да при те жа ват пра во на соб ст ве ност вър ху зе мя. В 
сре да та на ХIII век в Англия за ко но да тел но би ло уста но ве но, че 

2 Енциклопедия на по ли ти ческа та ми съл – Блекуел. С.: Център за из след ва не 
на демокрацията, 1997; 477–480; ав тор на ма те риала – Andrew Reeve, University 
of Birmingham. 
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ця ла та зе мя при над ле жи на ко ро на та, а по да ни ци те мо же ли да 
при те жа ват са мо лен ни пра ва (по доб ни са от но ше нията, уста но-
ве ни и в Османската им пе рия – ця ла та зе мя при над ле жи на сул та-
на ка то суверен). Поради та ка уста но ви ла та се не въз мож ност 
част ни ли ца да при те жа ват аб со лют но пра во на соб ст ве ност вър-
ху зе ме дел ски имо ти (за раз ли ка от кон ти нен тал на та прав на 
система) в та зи прав на систе ма въз ник ва въз мож ност та ед новре-
мен но да съ щест ву ват ня кол ко ед но род ни пра во мо щия (титули) 
на раз лич ни ли ца вър ху един и съ щи имот. Друга осо бе ност на 
ан гло сак сон ска та прав на систе ма е, че тя не пра ви раз гра ни че ние 
меж ду вещ ни и обли га цион ни пра ва.

Ключови за от но ше нията в Западна Европа, свър за ни с пра-
во то на соб ст ве ност (най-ве че вър ху земя), са ва са ли те тът, сер ва-
жът (крепостничеството) и фе одът (ленът). Доминира йе рар хич-
на та струк ту ра на соб ст ве ност та. Оформя се осо бе но състояние 
на „раз слоение“ на соб ст ве ност та на един имот меж ду раз лич ни 
ли ца – идея, юри ди чески пред ста ве на от гло са то ри те и пост гло-
са то ри те, които раз ви ли и ут вър ди ли де ле нието на пра во то на 
соб ст ве ност на dominium directum („вър хов на соб ст ве ност“) и 
dominium utile („под чи не на соб ст ве ност“). По то зи на чин юри ди-
чески бил раз ре шен един от най-важ ни те за фе одал ни те от но ше-
ния въпроси: приз на ва нето на въз мож ност та да съ щест ву ва пра во 
на соб ст ве ност на ня кол ко ли ца ед новре мен но вър ху ед на и съ ща 
вещ, най-ве че вър ху зе мя.

През Средновековието цър к ва та е кру пен соб ст ве ник – в 
опре де ле ни пе риоди тя при те жа ва ла от 1/4 до 1/3 от обра бот-
ваеми те зе ми. Това съв сем естест ве но обос но ва ва ло ин те ре са ѝ 
да на ло жи чрез ка но нич но то пра во опре де ле ни прав ни ин сти ту-
ти, свър за ни с при до би ва не то и употре ба та на соб ст ве ност та. С 
бур жоаз ни те ре во лю ции фе одал ни те от но ше ния би ли раз ру ше ни, 
а пра во то на соб ст ве ност би ло ут вър де но ка то най-пъл но пра во и 
из ключ ва ло въз мож ност та да съ щест ву ват ед новре мен но две раз-
лич ни пра ва на соб ст ве ност вър ху един и съ щи имот. Но но ви те 
ико но ми чески от но ше ния и сто пан ска дейност съ що изиск ва ли 
да бъ де съз да де на юри ди ческа въз мож ност, чрез която да се пре-
доста ви на чин ед но ли це да пол з ва зе мя, която е соб ст ве ност на 
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дру ги го. Решението би ло да де но от нем ски те пан дек тисти3 от 
края на ХVIII и ХIХ век, които пред ло жи ли систе ма та на огра ни-
че ни те вещ ни пра ва.4

През ХIХ век сто пан ска та систе ма в Англия е най-раз ви та в 
ця ла Европа. Поради то ва и ан глийско то пра во повлиява вър ху 
раз лич ни аспек ти на опре де ле ни прав ни отрасли на кон ти нен тал-
на та прав на систе ма, вклю чи тел но и по от но ше ние на пра во то на 
соб ст ве ност. Английското пра во оба че не раз де ля иму щест ве ни те 
пра ва на вещ ни и обли га цион ни, а ги раз глеж да об що, изпол з вай-
ки ар хаич ни юри ди чески фор ми, вклю чи тел но до пускай ки 
останки от вре ме то на фе ода лиз ма. Правото на Острова спо ред 
ня кои из сле до ва те ли зат вър ж да ва кон цеп цията за „раз слоение“ 
на соб ст ве ност та вър ху зе мя, ка то те се по зо ва ват в твър де нията 
си на въз мож ност та ня кол ко ли ца ед новре мен но да при те жа ват 
раз лич ни пра ва вър ху ед на и съ ща вещ, вклю чи тел но вър ху един 
и съ щи зе ме дел ски участък. Концепцията за „раз слоение“, „раз-
де ле ние“ на соб ст ве ност та често се ос но ва ва на тру да на Оноре 
Ownership, публи ку ван през 1961 г., в кой то авторът обо со бя ва 
еди на де сет въз мож ности, чрез които би могло да се изя ви пра во-
то на соб ст ве ност.5 Тук са мо ще по со ча, че Оноре диску ти ра те зи 
въз мож ности, раз глеж дай ки ownership – тер мин, кой то се употре-
бя ва в сми съл на пъл на соб ст ве ност, но пре иму щест ве но вър ху 
дви жи ми ве щи и пра ва вър ху тях, или в сми съл на вла де ние вър-
ху нед ви жим имот, но не и ка то пъл на, аб со лют на соб ст ве ност 
вър ху зе ме дел ски зе ми.

Както бе ше по со че но, ан гло сак сон ска та систе ма обе ди ня ва в 
по ня тието „пра во на соб ст ве ност“ как то вещ ни, та ка и обли га-

3 Пандектистите из граж дат своите кон цеп ции, ка то пол з ват Дигестите 
(Пандектите) на им пе ра тор Юстиниан (от къ де то ид ва и име то им). Утвърж дава 
се разбирането, че Юстиниановите ко ди фи ка ции от VI век са рим ско право. 
Въпреки че Пандектите се пи шат на ла тин ски език, не би ва да се забравя, че то-
зи сбор ник от под бра ни и сор ти ра ни спо ред уреж да на та прав на ма те рия ан тич-
ни прав ни тек сто ве е ре али зи ран в християн ска Византия. В то зи сми съл ко рек-
т но би би ло той да бъ де от на сян към ри мо-ви зан тийско то право. 

4 Суханов, Е. А. Вещное право. Научно-поз на ва тельный очерк. Москва: 
Статут, 2017, http://www.consultant.ru/.

5 Honore, A. M. Ownership. Oxford Essays in Jurisprudence. A. W.  Guest (ed.). 
Oxford, 1961, 107–147. 
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цион ни пра ва, а та ка съ що и частич ни пра во мо щия на мно жест во 
су бек ти, често прости ра щи се вър ху ед на и съ ща вещ.6 Суханов 
напри мер от бе ляз ва, че спо ред ан глийска та прав на систе ма е въз-
мож но раз лич ни ли ца да се счи тат за вла де лец (owner) на един и 
същ зе ме дел ски участък въз ос но ва на своите ти ту ли, ка то при те-
жа те ли те на раз лич ни те ти ту ли се приемат за при те жа те ли на 
раз лич ни property rights вър ху то зи зе ме дел ски участък. В та зи 
си ту ация спо ред Суханов не след ва да се приема, че съ щест ву ва 
ня как во „раз де ле ние“, „раз слоение“ на соб ст ве ност та или на пра-
во мо щията на соб ст ве ни ка, за що то соб ст ве ност та вър ху зе мя та, 
респ. вър ху конкрет ния зе ме дел ски участък, в ця лост при над ле-
жи на ко ро на та, а от дел ни те ли ца при те жа ват са мо от дел ни огра-
ни че ни въз мож ности (пра во мо щия, ти ту ли на владение) вър ху 
не го.7

Институт, заим ст ван от ка но нич но то пра во, раз вит от ан-
глийска та прав на тра ди ция и възприет от кон ти нен тал на та прав-
на систе ма, е ин сти ту тът на до ве ри тел на та соб ст ве ност. Аспект 
на идеята за раз слоение на соб ст ве ност та в бъл гар ско то пра во, 
кой то съз да ва па ра лел с ан гло сак сон ско то пра во, мо жем да от-
крием и в Решението на Конституционния съд по к. д. № 1/2001 г., 
къ де то се по соч ва, че пра во то на пол з ва не има са мостоятел на 
прав на закри ла: „Ползването на ед на вещ мо же да се пре доста ви 
на ли це, раз лич но от соб ст ве ни ка на вещ та. От глед на точ ка на 
съ дър жа нието му в конкрет ния слу чай е без зна че ние да ли пра во-
то на пол з ва не има ха рак тер на вещ но пра во, или на взе ма не. 
Няма съм не ние, че във всич ки слу чаи пра во то на пол з ва не е па-
рич но оце ни мо. То е ед но иму щест ве но бла го за не го вия при те-
жа тел, иму щест ве но пра во. В то зи ши рок сми съл, раз би ра но ка то 
иму щест во, то е част от патри мо ни ума на своя ти ту ляр, не го ва 
соб ст ве ност. Ето за що, вед нъж уч ре де но, пра во то на пол з ва не се 
раз глеж да и закри ля от за ко на от дел но от пра во то на соб ст ве ност 

6 Кикот, В. А. Об ос новных тен ден циях раз ви тия пра ва соб ст вен ности при 
го су дар ст вен но-мо но по листи ческом капитализме. Предисловие к русскому 
изда нию – Ян Лазар. Собственность в бур жу аз ной пра во вой теории. Москва: 
Юридическая литература, 1985. 

7 Суханов, Е. А. Цит. съч., http://www.consultant.ru/. 
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вър ху са ма та вещ (имот)“. Няколко съ дии под пис ват ре ше нието с 
осо бе но мне ние. Становището на съ дия Неделчо Беронов е про-
тив то ва „раз де ля не“ на соб ст ве ност та – мне ние, което под кре пям 
в кон тек ста на бъл гар ска та прав на тра ди ция. Разширяването на 
съ дър жа нието на пра во то на соб ст ве ност, ка то в не го бъ дат вклю-
че ни и пра ва та на взе ма ния, во ди до смес ва не на вещ ноправ ни те 
и обли га цион ни те прав ни от но ше ния. В своето ста но ви ще Недел-
чо Беронов по соч ва: „Действащата прав на систе ма в Бълга рия не 
поз на ва раз лич ни по ня тия за пра во то на соб ст ве ност. Едното, 
уре де но на ни во за кон (тра ди цион но в Закона за соб ст ве ност та, а 
пра во то на ин те лек ту ал на соб ст ве ност – в Закона за ав тор ско то 
пра во и срод ни те му пра ва, Закона за па тен ти те, Закона за тър гов-
ски те мар ки и про миш ле ни те образци). Другото, уре де но на ни во 
Конституция, което има по-ши рок сми съл, об хва ща и дру ги иму-
щест ве ни пра ва, вклю чи тел но взе ма нията. Разпоредбите на Кон-
ституцията, които тре ти рат пра во то на соб ст ве ност и конкрет но 
чл. 17, не пре де фи ни рат то ва вещ но пра во, не вла гат в не го съ-
дър жа ние, раз лич но от прието то и уч ре де но то в дейст ва що то 
обек тив но пра во в стра на та, т.е. уста но ве но то със за ко ни те. 
Според та зи кон сти ту цион на разпо ред ба пра во то на соб ст ве ност 
се га ран ти ра и за щи та ва от за ко на (...), [прав на та за щи та] е пре-
доста ве на за уреж да не със за кон. Редакцията на разпо ред ба та не 
опре де ля по-ши ро ко съ дър жа ние на пра во то на соб ст ве ност. Тя 
не да ва ос но ва ние да се приеме, че в не го се включ ват всич ки 
иму щест ве ни пра ва, сле до ва тел но до ри и обли га цион ни те, с 
което да се за ли чи съ щест ве но раз ли чие меж ду вещ ни и обли га-
цион ни пра ва. (...) Разпоредбата на чл. 17 от Конституцията тре-
ти ра пра во то на соб ст ве ност, как во то е уре де но със за ко ни те в 
стра на та. Тази кон сти ту цион на разпо ред ба е непри ло жи ма за 
дру ги, не по со че ни в нея иму щест ве ни пра ва. Техните при те жа те-
ли не разпо ла гат с при съ щи те са мо за пра во то на соб ст ве ност 
закри ла и непри кос но ве ност. Обратното раз би ра не во ди до про-
ти во кон сти ту ционен ре зул тат, за що то вместо с га ран ция и за си-
ле на за щи та на пра во то си соб ст ве ни кът ще бъ де в по-небла-
гоприят но по ло же ние от кон сти ту цион но прокла ми ра но то за не-
го“. Въпросът за същ ност та и съ дър жа нието на пра во то на соб ст-
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ве ност е вто ри чен по от но ше ние на въпро са за пра во то на соб ст-
ве ност ка то чо веш ко пра во. Законодателят пър во тряб ва да опре-
де ли нор ма тив но своите въз гле ди и приори те ти – по ли ти чески и 
ико но ми чески, които очер та ват пра во то на соб ст ве ност. Такива 
са напри мер раз ме рът на при те жа ва но то – ми ни ма лен и мак си ма-
лен. Каноничното пра во в кон тек ста на своите бла гот во ри тел ни 
це ли ще раз вие и кон цеп цията за со циал на та функ ция на соб ст ве-
ност та ка то част от естест ве но то пра во.

Трябва да бъ де да ден от го вор и на въпро си ка то от но ше-
нията и при ма та при ко ли зия меж ду пра ва, как ви то са пра во то на 
соб ст ве ност и пра во то на сто пан ска инициатива; от но ше нията 
меж ду публич на та и част на та соб ст ве ност. Чак след то ва след ва 
да бъ де поста вен конкрет ният вещ нопра вен въпрос от нос но същ-
ност та и съ дър жа нието на пра во то на соб ст ве ност и как во ще съ-
дър жа то, до кол ко то ва пра во е „аб со лют но“ и къ де е кра ят на 
„аб со лют ност та“ – напри мер мо же ли соб ст ве ни кът да уни що жи 
своята вещ, вклю чи тел но със спе ку ла тив на цел, или до ри ако 
цел та не е спе ку ла тив на, мо же ли да я уни що жи, ако то ва ще му 
до не се пол зи, но за дру ги су бек ти на пра во то ще при чи ни за гу би. 
За да не оста не неясен то зи аб зац, при мер, илюстри ращ диску-
сията за пра во то да се уни що жи соб ст ве на вещ, е прак ти ка та през 
послед ни те 30 го ди ни на раз ру ша ва не на це ли ар хи тек тур ни ан-
сам бли в цен трал на та град ска част на го ле ми те гра до ве, за що то 
соб ст ве ни ци те на раз ру ша ва ни те къ щи при те жа ва ли аб со лют но 
пра во аб со лют но са ми да ре шат как точ но да се пол з ват от своето 
аб со лют но пра во на соб ст ве ност.

2. Ñîáñòâåíîñòòà ñïî ðåä Áèáëèÿòà – 
íÿ êîë êî óâîä íè äó ìè

Въпросите, свър за ни с бо гатст во то и бед ност та, респ. със 
соб ст ве ност та и нейно то възприема не, заемат съ щест ве но място 
как то в Библията, та ка и в бо гослов ски те трак та ти. Бавно, но ви-
ди мо се про ме ня от но ше нието към при те жа ва не то. Тази про мя на 
на ми ра изя ва от IV век на сет не и чрез нор ми те на ка но нич но то 
пра во.
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В Стария за вет се ут вър ж да ва раз би ра не то, че бо гатст во то е 
закри ля но, под кре пя но от Бога: „Авраам бе ше мно го бо гат с до-
би тък, със сребро и със зла то“ (Битие 13:2). Същевременно бо-
гатст во то се ут вър ж да ва ка то сред ст во, а не ка то цел на живота: 
„ко га се уве ли ча ва бо гатст во то, не при вър з вай те сър це към не го“ 
(Псалом 61:10). Ясно е поста ве но изиск ва не то има щият, имот-
ният да га ран ти ра достойн ст во то на бедния: „И ако чо век е си ро-
мах, да не ля гаш да спиш със за ло га му при те бе. Непременно да 
му вър неш за ло га при за хож да не то на слън це то, за да спи той с 
дре ха та си и да те благославя; и то ва ще ти се сче те за прав да 
пред Господ твоя Бог“ (Второзаконие 24:12–13); „Да не онеправ-
да ваш ня кой наем ник, бе ден и си ро мах, бил той от бра тя та ти или 
от чуж ден ци те, които са в зе мя та ти от вътре гра до ве те ти. Предай 
му запла та та в съ щия ден, пре ди слън це да за ле зе, по не же той е 
бе ден и ду ша та му я ожи да, та да не вик не про тив те бе към 
Господа, и да не лег не грях вър ху те бе“ (Второзаконие 24:14–15); 
„Когато жъ неш на ни ва та си, ако забра виш ня кой сноп на ни ва та, 
да се не връ щаш да го взе меш, не ка бъ де за чуж де не ца, за си ра че-
то и за вдо ви ца та, за да те бла госла вя Господ твоя Бог във всич-
ки те де ла на ръ це те ти“ (Второзаконие 21:19). Праведният изпол-
з ва по до бър, чо ве чен на чин да де но то му от Господ богатство: 
пра ве ден е „кой то не да ва па ри те си с лихва и не приема да ро ве 
про тив не вин ния“ (Псалом 14:5).

Новият за вет съ що раз глеж да въпро си, свър за ни с бо гатст во-
то и ма те риал ни те бла га. В посланията на св. ап. Павел още през 
I в. сл. Хр. са по со че ни цен ности, към които истин ският христия-
нин тряб ва да се стреми: „Защото вие знаете ми лост та на Господа 
на ше го Иисуса Христа, че Той, би дей ки бо гат, оси ро ма ша за ра ди 
вас, та да се обо га ти те вие чрез Неговата си ро ма шия. Не че искам 
да бъ де на дру ги те ле ко, а вам теж ко, но за изравнение: се гаш-
ният ваш из ли шък да до пъл ня тех ния не достиг, за да послу жи и 
тех ният из ли шък при ва шия не достиг, та да има ра вен ст во, как то 
е писано: „кой то е събрал мно го, не е имал излишък; и кой то – 
мал ко, не е имал не достиг“ (Второ посла ние на св. ап. Павла до 
Коринтяни 8:9; 13–15). В своите посла ния ап. Павел пот вър ж да ва 
и ста ро за вет на та тра ди ция на милостинята: „Който е крал, да не 
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кра де ве че, а по-добре е да се тру ди, ка то вър ши с ръ це те си по-
лез но то, за да има що да от де ля оно му ва, кой то се нуж дае“ 
(Послание на св. ап. Павла до Ефесяни 4:28).

Някои из сле до ва те ли на прав на та тра ди ция, които се опи рат 
на посла нията на апостол Павел, по соч ват, че те оре тич но то обос-
но ва ва не на соб ст ве ност та е напра ве но още при въз ник ва не то на 
християн ст во то, но „нейно то пъл но приема не от ка то ли ческа та 
цър к ва ка то част от естест ве но то пра во, да ва що на хо ра та естест-
ве но пра во на част на соб ст ве ност вър ху външ ни бла га, дош ло ед-
ва в края на ХIХ век“; „Зараждането на християн ст во то не е свър-
за но с ня как ва спе циал на те ория на соб ст ве ност та, ни то пък връз-
ка та меж ду ра вен ст во то, прокла ми ра на от св. Павел, и не рав но то 
разпре де ле ние на зем ни те бла га е би ла та ка оче вид на, как то ра-
вен ст во то на хо ра та и ин сти ту цията на роб ст во то. (...) Първите 
цър ков ни от ци от бяг ват те орията за соб ст ве ност та, но яс но опре-
де лят спо де ля не то на бо гатст во то ка то мо рал но по-же ла тел но от 
натруп ва не то са мо за се бе си. Подобна ми съл про ник ва и в ран-
нох ристиян ския въз глед, че не бо гатст во то е то ва, което има зна-
че ние, а то ва как чо век го изпол з ва. Отците уче ли на щед рост и 
брат ско раз де ля не с дру ги те, но опре де ле но не и на дог ма ти чен 
ко му ни зъм. В съ що то вре ме не мо же да се ка же, че християн ско-
то уче ние от Ранното сред но ве ко вие приз на ва ло ин ди ви ду ал на та 
част на соб ст ве ност ка то естест ве но пра во. Църквата просто 
приема ла съ щест ву ва не то на част на соб ст ве ност ка то вре мен но 
усло вие на ре ал ния жи вот, съ що как то роб ст во то, и съсре до то чи-
ла своята док три на вър ху пра вил но то ѝ изпол з ва не“8.

Други уче ни из тък ват, че християн ски те мисли те ли отри чат 
и осъж дат част на та фор ма на соб ст ве ност, пре доста вяй ки пра во 
на съ щест ву ва не са мо на дър жав на та и об щ ност на та фор ма. 
Собствеността е „ле гал на“ за госпо да ря и за огра ни чен кръг 
аристокра ти. По от но ше ние на оста на ли те е въз мож но съ щест ву-
ва не то на ко лек тив на соб ст ве ност, която е „ле ги тим на“, но неви-

8 Кели, Дж. Кратка исто рия на западната те ория на правото. С.: Рива, 1998, 
с. 81, 136. 
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на ги „ле гал на“9. Въпросите за ле ги тим ност та на пра во то ка то мо-
рал но изиск ва не и за ле ги тим ност та на пра во то ка то мо рал на изя-
ва заемат съ щест ве но място в ка но нич ни те до ку мен ти от ХII–ХIV 
век имен но при об съж да не на соб ст ве ност та.

Трети обос но ва ват твър де нието, че християн ст во то тран сли-
ра ан тич но то схва ща не за непри кос но ве ност на до ма, респ. на 
соб ст ве ност та вър ху не го, по ра ди осо бе но то място на до ма за из-
вър ш ва не на ре ли гиоз ни обре ди и от пра вя не на мо лит ви.10 Всяко 
ед но от те зи твър де ния е вяр но в ня как ва сте пен.

Развитието на ар хе оло гията през ХIХ и ХХ век и осо бе но на 
библейска та ар хе оло гия, как то и раз чи та не то на мно жест во от от-
кри ти те през то зи пе риод в Меж ду ре чието ма те риали да ват но ва 
пер спек ти ва вър ху раз би ра не то на ста ро за вет ни те тек сто ве. 
Откритията на наука та заста вят Ка то ли ческа та цър к ва да до пус не 
науч ния под ход при раз би ра не то и тъл ку ва не то на Стария за вет 
ка то част от Библията. В то зи исто ри чески и со циален кон текст 
през 1893 г. па па Лъв ХIII (пон ти фи кат 1878–1903) публи ку ва ен-
цикли ка та Providentissimus Deus (За изу ча ва не то на Свещеното 
писание), с която за пър ви път се раз ре ша ва изпол з ва не то на кри-
ти ческия ме тод в библейска та наука. Петдесет го ди ни по-къс но 
па па Пий ХII про дъл жа ва та зи тен ден ция в ка то ли ческа та ек зе ге-
ти ка с ен цикли ка та Divino Affl ante Spiritu (D. A. S.). В систе ма тич-
на та част на D. A. S. се пред ста вят ос нов ни те прин ци пи за тъл ку-
ва не на Свещеното пи са ние, приз на ва се пол за та от прилагането 
на исто ри ко-кри ти ческия ме тод ка то най-ефек ти вен под ход за 
над леж но раз би ра не на тек ста (D. A. S. 18); поста вя се ка то ос нов-
на за да ча на ек зе ге ти ка та опре де ля не то на бук вал ния сми съл на 
библейски те ду ми, за раз кри ва не то на кой то сми съл се приз на ва 
не об хо ди мост та от от ва ря не към фи ло со фията, ан тич на та исто-
рия и ли те ра ту ра, ар хе оло гията, ет но ло гията и дру ги свет ски 
науки (D. A. S. 23-35). Енцикликата от бе ляз ва не об хо ди мост та от 
исто ри ческа кри ти ка, „да се раз бе рат осо бе ност та на ха рак те ра на 

9 Пястолов, С. М., Г. Попов, О. Руднаев. Актуальные вопросы соб ст вен-
ности в совре мен ной России. – Terra Economicus, 2011, т. 9, № 1, с. 49. 

10 Лиджио, Л. Пазарът и па ри те в юдейска та и християн ска та ми съл от епо-
ха та на ели низ ма и Древния Рим, http://www.easibulgaria.org. 
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един или друг све ще но пи са тел, усло вията на не го вия жи вот, как-
ви уст ни и пис ме ни из точ ни ци е пол з вал и накрая ма ниерът му на 
пи са не“ (D. A. S. 33).11

Цялостната про мя на в кон цеп цията за раз чи та не и тъл ку ва не 
на тек сто ве те от Библията на ми ра не посред ст ве но отра же ние 
през вто ра та по ло ви на на ХХ век как то вър ху съвре мен но то тъл-
ку ва не на за ко но да тел ст во то на Мойсей, та ка и вър ху раз би ра не-
то за ста ро за вет но то за ко но да тел ст во изоб що.

3. Ñîáñòâåíîñòòà ñïî ðåä Ñòàðèÿ çà âåò
Това, което от ли ча ва Стария за вет от всич ки съ щест ву ва щи 

до то га ва за ко но да тел ни тек сто ве – а и от послед ва щи те – по от-
но ше ние на соб ст ве ност та, е от го во рът на въпро са как зе мя та 
ста ва соб ст ве ност на чо ве ка. Самият чо век е съз да ден от зе мя-
та, от ада ма12, и зе мя та да ва име то му: Адам. Господ поста вя на 
Адам не го ви те ос нов ни жи тейски це ли, които са пря ко свър за ни 
със за сел ва не то му от Господ в райската градина: 1) да обра бот ва 
зе мя та, което би могло да се раз бе ре ка то по ръ ка да раз ви ва се бе 
си, и 2) да па зи градината, да па зи да де на та му зе мя. Така зе мя та 
при до би ва осо бен ста тут. Тя е пре доста ве на от Бог и при над ле жи 
на то зи, на ко го то е да де на. Земята е из точ ни кът на прех ра на, 
респ. из точ ник на жи во та. Когато си съз да ден от зе мя та, си част 
от нея. Тя ти при над ле жи тол ко ва, кол ко то и ти ѝ при над ле жиш. 
А соб ст ве ник на всич ко е Бог.13 При из гон ва не то му от едем ска та 
гра ди на по ра ди гре хо па де нието Адам е про къл нат от Господ 
имен но чрез раз ри ва меж ду чо ве ка и земята: „Проклета да е зе мя-
та за ра ди тебе; с мъ ки ще се хра ниш от нея през всич ки дни на 
жи во та си; тръ не и бод ли ще ти раж да тя; ще се хра ниш с пол ска 
тре ва, с пот на ли це то си ще ядеш хля ба си, докле се вър неш в зе-
мя та, от която си взет; за що то пръст си и в пръст ще се вър неш“14.

11 https://www.vatican.va; pravenc.ru. 
12 В библейския еврейски език „ада ма“ оз на ча ва „зе мя“. 
13 Жертвените ол та ри съ що се из граж дат от земя: „От пръст Ми из ди гай 

олтар, и жер т ву вай на не го все из га ря нията си и при ми ри тел ни те си приноси, 
ов ци те си и го ве да та си“ (Изх. 20:24). 

14 Битие 2:17–19. 
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Свещеният текст опре де ля чо ве ка ка то Божие де ло и Божие 
подобие; спо ред во ля та на Създателя все ки чо век (вся ко семей-
ство) тряб ва да при те жа ва доста тъч но, за да бъ де га ран ти ра на да-
де на та му от Него сво бо да. Земята е наслед ст во от Господ, от 
Него е раз де ле на по рав но на вся ко от пле ме на та /ко ле на та (са мо 
ле ви ти те не по лу ча ват зе мя и те ще имат пра во на да ре ния от 
всич ки оста на ли, за да се гри жат са мо и един ст ве но за ски нията, а 
по-сет не – за храма). Господ опре де ля те ри то рията на из раил тя-
ни те, която ще е и тях на та зе мя (Числа 34:1–29). Този дял ще бъ-
де по де лен меж ду чле но ве те на пле ме то чрез жре бий, а за пра вил-
но то изпъл не ние на Божиите по ве ли за жре бия ще съблю да ват 
мъ же те, по со че ни от Бог. Дяловете след ва да се за па зят в пъл но та 
за племената; де лът зе мя опре де ля и въз мож ности те за из бор на 
бра чен партньор: „Всяка дъ ще ря, която има наслед ст во в ня кое 
пле ме на из раил тя ни те, тряб ва да се омъ жи за ед но го от се мейст-
во то на оте ческо то си пле ме, тъй що то из раил тя ни те да при те жа-
ват все ки оте ческо то си наслед ст во. Да не пре ми на ва наслед ст во-
то от ед но пле ме на дру го пле ме, но пле ме на та на из раил тя ни те 
да се при вър з ват, вся ко за соб ст ве но то си наслед ст во“ (Числа 
36:8–9). Така соб ст ве ност та вър ху зе мя та се об вър з ва с произ-
хо да и със се мейно то пра во; пра ви се връз ка меж ду зе мя та ка то 
из точ ник на бла га и зе мя та ка то оби та ва на територия.

Първите библейски тек сто ве опре де лят и нор ми те, които 
тряб ва да бъ дат съблю да ва ни при управле нието на зе мя та и 
разпо реж да не то с нея та ка, че да не се на ру ша ва раз ме рът на дя-
ло ве те, пре доста ве ни от Бог: „Да не пре местиш меж ди те на ближ-
ния си, които де ди те ти са поста ви ли в наслед ст во то, което ще 
насле диш, в зе мя та, която Господ твоят Бог ти да ва, за да я при те-
жа ваш“ (Вторазаконие 19:14); „Проклет, кой то пре мести меж ди-
те на ближ ния си. И всич ки лю де да кажат: Амин!“ (Второзаконие 
27:17). Системата на насле дя ва не на дя ла, пре доста вен от Господ, 
се ос но ва ва на пър во род ст во то, „на пър вия плод на си ла та“ на 
наследодателя; на пър во род ния тряб ва да бъ де да ден двоен дял.15

15 „Ако ня кой има две жени, ед на та любима, а дру га та нелюбима, и му на ро-
дят де ца – лю би ма та и нелюбимата, и ако пър во род ният син е на нелюбимата, 
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От тек сто ве те на вех то за вет ни те нор ми изпък ва раз но обра-
зие от соб ст ве ни чески от но ше ния – ка то обек ти на пра во на соб-
ст ве ност све ще ни те тек сто ве по соч ват зе мя, жи ли ща, бо гатст ва. 
Правото на соб ст ве ност в авра ами чески те ре ли гии – осо бе но по 
от но ше ние на зе мя та – е све ще но. Собствеността на чо ве ка вър ху 
зе мя та оба че не е свър за на с аб со лют на непри кос но ве ност. Както 
бе ше по со че но по-го ре, спо ред Стария за вет соб ст ве ни кът е Бог. 
Той е пре доста вил зе мя та на хо ра та, за да се гри жат за нея и да я 
обра бот ват. В то зи сми съл чо ве кът има по-ско ро от го вор ност към 
се бе си и към зе мя та, от кол ко то пра ва вър ху нея – за то ва зе мя та 
се опре де ля още ка то „Господня зе мя“.16 Така напри мер в Книгата 
на про рок Исаия се каз ва „...до мът Израилев ще си ги прис вои на 
зе мя та Господня ка то ро би и ро би ни...“ (Исаия 14:2); в Книгата 
на про рок Осия от но во се по соч ва, че Бог е пре доста вил зе мя та на 
хората: „Няма да жи веят те на зе мя та Господня...“ (Осия 9:3). 
Свещеността на соб ст ве ност та вър ху зе мя та в ста ро за вет ни те 
нор ми мо же да бъ де обос но ва на по два начина: соб ст ве ност на 
Бог, която му при над ле жи по ра ди зна че нието му на Създател, и 
соб ст ве ност на Бог, която му при над ле жи по ра ди зна че нието му 
на Спасител. Старият за вет не из мен но раз глеж да све та ка то соб-
ст ве ност по пра во на Бог по си ла та на неговото тво ре ние. 
Суверенните му пра ва вър ху зе мя та и нейни те оби та те ли си ло во 
са де мон стри ра ни чрез Потопа, как то и чрез раз ру ша ва не то на 
Содом и Гомор.17

По от но ше ние на соб ст ве ност та и пра ва та вър ху нея съ щест-
ве на ста ро за вет на уред ба се от кри ва най-напред в Десетте Божи 

то га ва в деня, ко га то де ли меж ду си но ве те си, не би ва да напра ви пър во ро ден 
си на на лю би ма та на место си на на нелюбимата, кой то е истин ският първороден, 
но да приз нае за пър во ро ден си на на не лю би ма та и да му да де двоен дял от 
всич ки те си имоти, за що то той е пръв плод на си ла та му; не му при над ле жи пра-
во то му на пър во род ст во“ (Второзаконие. 21:15–17). Още в те зи тек сто ве на ми-
ра ме на ченки на ма йо ра та ка то систе ма на наследяване, но мо ти ви те са раз лич-
ни от те зи на сред но ве ков но то за пад ноевро пейско право. 

16 Вж. Попмаринов, Д. Обетованата зе мя в библейско-исто ри чески и ар хе-
оло ги чески контекст, 2015, pravoslavie.bg.

17 Battle, J. A. Property Rights and Responsibilities in the Old Testament. – WRS 
Journal 15:1 (February 2008), 15–27. 
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за по ве ди (Декалога) и в Книгата на Завета (19:1–24:11). 
Правилата по от но ше ние на соб ст ве ност та, да де ни от Бог в 
Десетте Божи за по ве ди, са пре пов то ре ни на две места – в Изход и 
във Второзаконие, ка то за щи та та на соб ст ве ност та е регла мен ти-
ра на чрез ре ли гиоз ни те и мо рал ни по ве ли „Не кра ди“ (Изход 
(20:15), Второзаконие (5:19) и „Не по же ла вай чуж до то“ (Изход 
(20:17), Второзаконие (5:21). В юри ди ческа та те ория из рич но се 
по соч ва, че те зи за по ве ди не след ва да бъ дат съ от на ся ни към 
съвре мен ни те раз би ра ния за пра во то, осо бе но в кон тек ста на по-
зи тив но то пра во – граж дан ско или на ка за тел но (та ка напри мер 
из вън рам ки те на юри ди ческо то оста ва пред виж да не то на на ка за-
ние за по же ла ва не то на чуж до то имущество). Десетте Божи за по-
ве ди съ дър жат ре ли гиоз ни и нрав ст ве ни прин ци пи, те са обе ща-
ние Бог да да де бла госло ве нието, бла го дат та си, ако по ве ли те му 
се спаз ват, как то и пре дупреж де ние за на ка за ния, които той ще 
на ло жи, ако за по ве ди те му не би ват след ва ни. Начинът, по кой то 
те зи пра ви ла се тран с фор ми рат в нор ма тив ни тек сто ве в сми съ ла, 
кой то вла га ме днес, е уре ден в дру ги части на Петокнижието. 
Така напри мер в Изход (22:1–15) са уре де ни съста вът на краж ба-
та и на ка за нията, които след ва да бъ дат на ло же ни.

Както бе ше по со че но по-го ре, науч ни те от кри тия и пап ски те 
ен цикли ки от края на ХIХ и на ча ло то на ХХ век имат за после ди-
ца ин тен зив но раз ви тие на бо госло вието. Юридическата док три-
на съ що пра ви своя крач ка в та зи на со ка. През 1927 г. Антон 
Юпку в из след ва не то си Das weltliche Recht im Altem Testament 
(„Светското пра во в Стария за вет“) по соч ва, че в Стария за вет се 
раз ли ча ват два за ко но да тел ни под хо да, които сти листич но мо же 
да бъ дат обо со бе ни чрез словосъчетанията: ако ня кой и ти 
трябва.18 През 1943 г. Алберхт Алт в тру да си Die Ursprunge des 
israelitischen Rechts („Произходът на из раил ско то пра во“)19 пред-
ла га по дял ба на ста ро за вет ни те прав ни нор ми в две групи: „ка зу-
истич но пра во“ и „апо дик тич но пра во“ (на ри ча ни още от под-

18 Jupku, A. Das weltliche Recht im Alten Testament: stilgeschichtliche und 
rechtsvergleichende Studien zu den juristischen Gesetzen des Pentateuchs. C. 
Bertelsmann, 1927, 22–23. 

19 Alt, A. Die Ursprunge des israelitischen Rechts. Leipzig, 1934, 278–332. 



23Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9/2021

дръж ни ци те на то ва раз де ле ние „хи по те тич но пра во“ и „ка те го-
рич но пра во“). През пър ви те де се ти ле тия на ХХ век гру пи ра не то 
на нор ми те в Стария за вет спо ред та зи кла си фи ка ция сре ща мно-
жест во после до ва те ли, а от 70-те го ди ни на сет не на ми ра и своите 
про тив ни ци.

Обобщавайки бе ле зи те на ка зу истич но то пра во от сти-
листич на глед на точ ка, из сле до ва те ли те опре де лят, че то се ха-
рак те ри зи ра със спо коен за ко но да те лен стил, при кой то се изпол-
з ва из ка зът в тре то ли це един ст ве но число, а при ла га не то на нор-
ми се изя вя ва с на ли чие на опре де ле ни усло вия, предпоставки: ки 
(ако), иш аки, адам ки (ако някой) и иш ашер (чо век, който). 
Приема се, че евре ите заим ст ват то зи под ход на офор мя не на 
прав ни те ак то ве от дру ги древ ни прав ни тек сто ве, съ щест ву ва ли 
в близ коиз точ ния свят. Казуистично пра во от кри ва ме в Законите 
на Ур-Наму, в Законника на Липит Ищар, в Законника на Ешнуна, 
как то и в Законника на Хамурапи. Обръща се вни ма ние, че произ-
хо дът на ка зу истич но то пра во след ва да бъ де тър сен в два извора: 
в ли те ра тур но то или уст но то пре да ние и в прак ти ка та при ре ша-
ва не на прав ни спо ро ве.20 Като съ щест ве на ха рак те ристи ка на ка-
зу истич но то пра во е опре де ля но не го во то яс но от де ля не от ре ли-
гията (за раз ли ка от „апо дик тич но то пра во“, което съ дър жа в се бе 
си ре ли гиоз ни и мо рал ни идеи). Най-често чрез не го се ре гу ли рат 
от но ше ния в област та на част но то иму щест во, на престъпле нията 
и на се мейно то пра во.

Аподиктичното пра во се ха рак те ри зи ра с крат ка су гестив на 
фор ма във вто ро ли це мно жест ве но число; тук не се опре де ля на-
ка за ние и не се раз глеж дат ва риан ти – т.е. лип с ва спо ма га тел но то 
кон ди ционал но „ако“. Властта при над ле жи на Бог и не го ви те 
разпо ред би са за дъл жи тел ни за всич ки. При то зи вид пра во не съ-
щест ву ва не посред ст ве но и пря ко опре де ля не на на ка за нието по 
вид и раз мер, ако разпо ред би те бъ дат на ру ше ни. Обичайният 
похват на пред ста вя не на апо дик ти чи те разпо ред би е под фор ма-
та на забра ни. В апо дик тич ни те за по ве ди се да ват поста новле ния, 

20 Mendenhall, G. E. Recht und Bund in Israel und dem Alten Vorderen Orient, 
1966, с. 10. 
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а не се пред ла гат ка зу истич но офор ме ни въз мож ности. При тях 
лип с ва оби чайна та после до ва тел ност на об ви не ние, съ де не, при-
съ да и на ка за ние, което е ха рак тер на чер та на ка зу истич но то пра-
во.21

4. Ñîáñòâåíîñòòà ñïî ðåä Íîâèÿ çà âåò
Новият за вет не възприема из ця ло ста ро за вет на та кон цеп-

ция, че соб ст ве ност та вър ху зе мя та е пре доста ве на чрез рав ни, 
разпре де ле ни чрез жре бий дя ло ве. Всъщност Новият за вет не ра-
зиск ва въпро са как зе мя та ста ва соб ст ве ност на хо ра та. Частично 
се за паз ва раз би ра не то, че зе мя та при над ле жи на Господ и е да де-
на на хо ра та са мо за пол з ва не, но не и ка то аб со лют на тях на соб-
ст ве ност.

Християнството през пър ви те ве ко ве на своето съ щест ву ва-
не е в състояние на де фи цит за раз би ра не то за соб ст ве ност та ка то 
ця ло, и в част ност – за от дел ни ней ни характеристики: кой, как во 
и кол ко мо же да при те жа ва. Поради то ва и не би могло да се го-
во ри за спе ци фич на прав на уред ба на соб ст ве ност та, още по-мал-
ко – за прав ни ин сти ту ти.

Идеалът на християн ско то братст во се е из ра зя вал и изя вя-
вал през сто ле тията в добро де тел та на бед ност та, в спо де ля не то, 
в бла гот во ри тел ност та. Тези кон цеп ции са ока за ли ак тив но влия-
ние вър ху раз би ра нията за су бек ти те на пра во то на цър ков на 
соб ст ве ност. Като та ки ва са со че ни имен но бед ни те (paupers), 
па па та ка то су бект на пра во то на об що цър ков на соб ст ве ност и др.

Споровете око ло мо рал ния ста тус на соб ст ве ност та на ла гат 
раз би ра не то, че соб ст ве ност та е ин сти ту ция, която се нуж дае от 
мо ти ви ров ка.22

21 Милин, Д. А. „Аподиктичко“ и „ка зу истич ко“ пра во у Старом за ве ту, 
с. 71, http://bogoslovlje.pbf.rs/images/arhiva/1981/1981-06.pdf; Шиваров, Н. 
Отношението меж ду за ко но да тел ст ва та на св. прор. Мойсей и Хамурапи от към 
произ ход и съдържание. Кан ди дат ска дисертация, 1957, непубл., послед но пре-
ра бо те на от ав то ра през 1991 г., пол з ва на в библиоте ка та на Богословския фа-
кул тет на СУ „Св. Климент Охридски“, 151–155. 

22 Енциклопедия на по ли ти ческа та ми съл – Блекуел. Цит. съч., с. 478. 
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След Великата схиз ма от 1054 г. окон ча тел но се зат вър ж да-
ват офор ми ли те се през пред ход ни те сто ле тия раз ли чия по от но-
ше ние на соб ст ве ност та в източната и в западната част на 
християн ския свят.

В тек ста по-нататък се раз глеж да пре иму щест ве но ка то ли-
ческа та кон цеп ция за пра во то на соб ст ве ност, която през сред-
ните ве ко ве фор ми ра за пад на та прав на тра ди ция, а чрез за пад-
ноевро пейско то за ко но да тел ст во от ХIХ и ХХ век, как то и чрез 
нор ми те на пра во то на Европейския съ юз и на съ деб на та прак ти-
ка на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка и на Съда на Евро-
пейския съ юз ди рек т но влияе вър ху по ли ти ки те за управле ние и 
прав на та уред ба на соб ст ве ност та в България.

Отказът от соб ст ве ност ка то Privilegium Pauperitatis
Първите християни са мар ги на ли и са настроени про тив ели-

та, спо де ляй ки посту ла та, че бед ни те ще се спа сят. Privilegium 
Pauperitatis (при ви ле гията на бедността) съ пътст ва исто рията 
на християн ст во то, ут вър ж да вай ки раз би ра не то, че не са мо не е 
уни зи тел но да си бе ден, но че огра ни ча ва не то от ма те риал ни бла-
га и при до бив ки е при ви ле гия, пъ тят към спасението. Скром-
ността и въз дър жа нието тряб ва да при съст ват нав ся къ де и във 
всич ко, вклю чи тел но в облекло то (те зи изиск ва ния към на чи на на 
жи вот, осо бе но в мо на шески те об щест ва, са закре пе ни и в от дел-
ни пра ви ла, приети на вселенските съ бо ри23).

Част от уче ни те, раз глеж дай ки соб ст ве ност та в християн ска-
та док три на и за ко но да тел ст во, из тък ват убе де ност та на ран ни те 
християни, че свър ше кът на све та е не просто не из бе жен, а пред-
стои съв сем ско ро, ко га то Господ ще дой де и ще раз да де пра во съ-
дие на земята. Тези ес ха то ло гич ни и апо ка лип тич ни очак ва ния 
има ли за после ди ца не га тив но от но ше ние към всич ки зем ни вла-

23 Правила на Све тия сед ми все лен ски съ бор (Никейски, 786/787 г.), пра ви ло 
16: „Всеки раз кош и гиз де не на тя ло то са чуж ди на све ще ни ческия чин и 
положение. (...) Защото в древ но вре ме все ки све щен мъж се е за до во ля вал с не-
раз кош но и скром но облекло, тъй ка то всич ко, което се взи ма не за употре ба, а 
за ки че не, под ле жи на об ви не нието в су ет ност, каз ва Василий Велики“; https://
bg-patriarshia.bg/universe-sum.
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де ния. Поради то ва и вяр ва щи те приема ли, че един ст ве но пра-
вил но то е ме та ноята – „да се по ка ят и да се вър нат при Бог“. Тази 
ме та ноя на свой ред за мно зи на оз на ча ва ла пъл но отри ча не на 
зем ни те бо гатст ва, вклю чи тел но на лич но то вла де ние и част на та 
соб ст ве ност.24

Почетната бед ност оста ва траен кон цепт в християн ски те 
въз гле ди за соб ст ве ност та. В Ка то ли ческа та цър к ва през Средно-
вековието въпро сът за от но ше нието към соб ст ве ност та пре диз-
вик ва ожесто че ни спо ро ве меж ду Ордена на фран цискан ците и 
Ордена на доминиканците. Беден ли е бил Христос; смя тал ли е 
дре ха та си за своя соб ст ве ност, или просто всич ко ни е да де но за 
ползване? Та зи диску сия за бед ност та на Христос, про ве де на чрез 
ли те ра тур ния текст на Умберто Еко в „Името на ро за та“, че тив но 
син те зи ра по зи циите на спо ре щи те, а та ка съ що пред ста вя ос нов-
ни прав ни доктрини. 

Убертино от Казале из ла га по зи цията на францисканците: 
„Най-напред тряб ва да се приз нае, че Христос и не го ви те апосто-
ли има ли двояко по ло же ние, за що то са би ли пре ла ти на цър к ва та 
на Новия за вет и по то зи на чин при те жа ва ли власт да разпре де лят 
и от съж дат, за да да ват на бед ни те и на слу жи те ли те на цър к ва та, 
как то е за пи са но в чет вър та та гла ва на Деянията на све ти те 
апосто ли. Но ос вен то ва Христос и апосто ли те тряб ва да бъ дат 
раз глеж да ни и ка то от дел ни лич ности, ос но ва за вся ко ре ли гиоз-
но съ вър шен ст во, на пъл но пре зи ра щи свет ски те не ща. В та зи 
връз ка съ щест ву ват два на чи на на притежание: еди ният от тях е 
граж дан ски и свет ски, кой то им пер ски те за ко ни опре де лят с ду-
ми те bonis nostris („за на ши те бла га“), за що то на ши са те зи бла га, 
които са поста ве ни под за щи та и за които, ако ни бъ дат от не ти, 
има ме пра во то да пре тен ди ра ме. Ето за що ед но е да за щи та ва ме 
граж дан ски и свет ски соб ст ве ни те бла га от то зи, кой то иска да ни 
ги от не ме, ка то се обър нем към им пер ския съдия; (...) но, от дру га 
стра на, мо гат да бъ дат при те жа ва ни и свет ски не ща от глед на 

24 Chroust, Η., R. J. Affeldt. The Problem of Private Property According to St. 
Thomas Aquinas. – Marquette Law Review, Winter 1950–1951, Volume 34, Issue 3, 
Article 2, p. 152, 154. 
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точ ка на об що то брат ско милосърдие; по то зи на чин Христос и 
не го ви те уче ни ци са при те жа ва ли бла га съглас но естест ве но то 
пра во, което от ня кои се на ри ча ius poli, т.е. не бес но пра во, ка то 
из хож дат от при ро да та, която, без да бъ де устроена от чо ве ка, е в 
съз ву чие със спра вед ли во то право; до ка то ius fori е власт, която 
за ви си от спо год ба меж ду хо ра та. Преди пър ва та по дял ба на не-
ща та, те, по от но ше ние на при те жа нието, би ли та ки ва, как ви то са 
се га не ща та, които не са вклю че ни меж ду бла га та на ни ко го и би-
ват да ва ни на кой то ги заема, и са би ли в из вестен сми съл об що 
при те жа ние на всич ки люде; ед ва след прегре ше нието на ши те 
пра ро ди те ли за поч на ли да си по де лят соб ст ве ност та и от то га ва 
за поч на ли свет ски те вла де ния, как то са из вест ни днес. Но 
Христос и апосто ли те са при те жа ва ли не ща та по вто рия начин; 
та ка са при те жа ва ли и дре хи те, и хля бо ве те, и ри би те“25.

В след ва щи те стра ни ци Умберто Еко въ веж да в спо ра на мо-
на си те още ар гу мен ти, пред ста ве ни как то от до ми ни кан ци те, та-
ка и от фран цискан ци те. Текстът му всъщ ност пред ста вя ед на 
исто ри чески вяр на ка но нич на ар гу мен та ция, ба зи ра на вър ху ар-
гу мен ти те на рим ски те па пи, те оло зи и ка но нисти от пе риода 
ХIII–ХV век. Така през 1230 г. с бу ла Quo elongati па па Григо-
рий IХ отстоява прин ци па за бед ност та как то по от но ше ние на 
от дел ния мо нах, та ка и по от но ше ние на мо на шеско то братст во 
ка то ця ло. Все пак па па та по соч ва, че употре ба та на не об хо ди ми-
те дви жи ми ве щи е раз ре ше на. Петнайсет го ди ни по-къс но па па 
Инокентий IV в бу ла от 1245 г. Ordinem vestrum (Bull. Franc. I, 
400) отстъп ва от ня кои от ве че за яве ни те посту ла ти за соб ст ве-
ност та и пол з ва не то на иму щест во то, ка то напри мер поз во ля ва на 
мо на си те или на нуж даещи те се ду хов ни бра тя да по лу ча ват ма-
те риал на по мощ не са мо в слу чай на край на нуж да, но и да по лу-
ча ват и не ща, по лез ни и удоб ни. В съ ща та бу ла па па Инокентий IV 
декла ри ра, че всич ки не ща, които са за употре ба от мо на си те, 
при над ле жат на Светия (Апостолския) престол, ос вен ако да ря ва-
щият не е за па зил соб ст ве ност та за се бе си. Последица на то ва 

25 Еко, У. Името на ро за та. С.: Народна култура, 1985, с. 404. 
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ре ше ние на па па та е съз да ва не то през 1247 г. на ин сти ту цията на 
про ку риста (procurator Quanto studiosius, Bull. Franc., I, 487).

Двете най-из вест ни кон сти ту ции от нос но тъл ку ва не то на 
Правилата на св. Франциск, които са въплъ те ни в тек сто ве те на 
ка но ни ческо то пра во и все още са не оспо рен ав то ри тет за фран-
цискан ски те ми но ри ти, са бу ли те Exiit qui sematat (1279 г.) на па-
па Николай III и Exivi de Paradiso, из да де на през 1305 г. от па па 
Климент V. Папа Николай III (францисканец) от го ва ря на про-
тив ни ци те на по ряд ки те, уста но ве ни от Ордена на фран цискан ци-
те, ка то за щи та ва идеята за бед ност та и ут вър ж да ва, че как то ка то 
ця ло, та ка и лич но то отри ча не се явя ва за кон но, свя то и похвал-
но, че се пре по да ва от са мия Христос, въпре ки че той за ра ди сла-
би те по ня ко га е приемал па ри. Братята уме ре но изпол з ват ве щи те 
в съ от ветст вие със своите пра ви ла. Правото на соб ст ве ност пре-
ми на ва към Светия престол, ако до но рът не го е за па зил за се бе 
си. Папата поста но вя ва, че за да не се стиг не до про ти во ре чие по-
ра ди мно жест во то пап ски ре ше ния, от ме ня пре диш ни те тъл ку ва-
ния и ра зяс не ния, които про ти во ре чат на те зи раз би ра ния.

Двете кон сти ту ции – Exiit и Exivi, са сил но огра ни че ни в 
част та за соб ст ве ност та в бу ла та на па па Йоан ХХII Ad conditorem 
canonum от 1322 г. (Bull. Franc., V, 233), ка то па па та за явя ва (в съ-
от ветст вие с рим ско то право), че в мно го слу чаи употре ба та не 
мо же да бъ де раз гра ни че на от соб ст ве ност та. Папа Мартин V в 
Amabiles fructus от 1428 г. (Bull, Franc., VII, 712) въз ста но вя ва 
пре диш но то състояние на не ща та.

Орденът на францисканците е краен в раз би ра не то си за пра-
во то да при те жа ваш – до сте пен, че спи ри ту ал ни те фран цискан ци 
са от лъ че ни от цър к ва та. Орденът на доминиканците е доста по-
уме рен в раз би ра нията си за пра во то на соб ст ве ност и за нейни те 
ос но ва ния и обем (изя ве ни негови пред ста ви те ли са Тома от 
Аквино, ко го то по-къс но цър к ва та ка но ни зи ра, Жан (Йоан) от 
Париж, Майстер Екхарт).

Концепцията за при ви ле гията на бед ност та, за мо на шеския 
от каз от соб ст ве ност и во де ни те на Запад диску сии в про дъл же-
ние на по ве че от две сто ле тия имат за после ди ца раз ви тието на 
ка но нич но то пра во в област та на пра ва та (ius), как то и на уред ба-
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та на вла де нието. Позоваването на мо на ха в тек ста на Еко на ius 
poli и ius fori из ра зя ват те зи про ме ни в раз би ра не то за пра ва та 
имен но в кон тек ста на християн ска та бед ност и ос но ва нията за 
при те жа ва не. Тази про мя на е де тайл но из след ва на чрез ана лиз на 
гло си те вър ху сред но ве ков ни те юри ди чески ком пи ла ции от 
Браян Тайърни в тру да му вър ху раз ви тието на идеята за естест-
ве ни те пра ва и зна че нието на ка но нич но то пра во за тях но то раз-
би ра не в пе риода 1150–1625 г. Разисквайки Decretum на Грациан, 
как то и гло си те, пи са ни вър ху ма нускрип ти те с ос нов ния пра вен 
текст, Тайърни пред ста вя въз гле ди те и при но си те на зна чи ми 
сред но ве ков ни мисли те ли. Специално вни ма ние ав то рът от де ля 
на въз гле ди те на Уилям от Окам във връз ка с раз ви тието на раз-
би ра не то на пра во то на соб ст ве ност, и то в кон тек ста на диску-
сията за соб ст ве ност та, про веж да на сред мо на шески те ор де ни. 
Окам твър ди, че съ щест ву ва естест ве но пра во на употре ба, което 
пра во е об що за всич ки и произ ти ча не от чо веш ки те за ко ни, не 
от чо веш ко то пра во, а от природата; то ва пра во ни ко га не би 
могло да бъ де отре че но и от ка за но, по не же ре ал на та употре ба на 
не ща та е не об хо ди ма, за да бъ де под дър жан жи во тът. Когато 
Окам при ла га те зи свои съж де ния към те ма та за бед ност та, под-
дър жа на от фран цискан ци те, той под чер та ва, че естест ве но то 
пра во да се употре бя ва е би ло огра ни че но от за ко ни те, които въ-
веж дат част на та собственост; чо век би мо гъл да изпол з ва не ща, 
които при над ле жат дру ги му, са мо в слу чай на край на нуж да. По 
прин цип то ва раз би ра не не е но во за ка но нич но то пра во, до ри 
напро тив. Това, което Окам до раз ви ва в не го, е, че ко га то ня кой 
изпол з ва, употре бя ва опре де ле ни ве щи, бла га, които при над ле-
жат на дру ги го, но с не го во съгла сие, то то га ва не би могло да се 
го во ри за естест ве ни пра ва. Разрешението на соб ст ве ни ка пре-
мест ва огра ни че нията, поста ве ни от съз да ва но то от хо ра та пра во 
(human law), с което обик но ве но се възпре пятст ва упраж ня ва не то 
на естест ве но пра во (natural right). Според Окам то ва из ра зя ва ла 
и по зи цията на францисканците: OND 561. „Бра тя та мо на си не 
при те жа ват по зи тив ни пра ва (ius positivum), но те при те жа ват 
естест ве ни пра ва (ius naturale)“. До вре ме то на па па Йоан ХХII 
ду ма та за ius би ла ви на ги раз би ра на в сми съ ла, от на сящ се за пра-
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во (law), и по-спе циал но за граж дан ско то пра во (civil law). Това, 
което ка но нисти те ви на ги под чер та ва ли, е, че пра вед но то и пра-
вил но то при те жа ванe/вла де ние на не що е при те жа ва но то /вла дя-
но то в съ от ветст вие със за ко на, а про тив но то не ви на ги мо же да 
се приеме ка то за кон но. Но и не всич ко, което се вла деело в съ от-
ветст вие с граж дан ско то пра во, е би ло вла дя но спра вед ли во. В 
те зи свои раз съж де ния те са има ли пред вид въз мож ност та да се 
при до бие соб ст ве ност та вър ху да де на вещ въз ос но ва на про дъл-
жи тел но то ѝ вла деене. В рим ско то пра во не обезпо коява но то вла-
де ние би ло доста тъч но ос но ва ние вла де ле цът да ста не соб ст ве-
ник на вещ та. Но Цър к ва та ут вър ж да ва ла изиск ва не то вла де ле-
цът съ що та ка да дейст ва добро съ вест но.26 Така се ут вър ди ла кон-
цеп цията, че кой то вла дее не добро съ вест но, вла дее за кон но 
(iure), но не и спра вед ли во (iuste). В на ча ло то на ХIV век ита-
лиан ският ка но нист Джовани д’Андреа (Йоханес Андреа) въ веж-
да но во тъл ку ва не на ед на glossa ordinaria на Decretals, ко мен ти-
ра на от Окам и от Исидор; Андреа – един от най-изя ве ни те ка но-
нисти, по соч ва, че в тек ста не се го во ри за об що пра во ius, което е 
уста но ве но в за ко ни те и в оби чаите, а за от дел но су бек тив но пра-
во (right), което при над ле жи на конкрет но ли це по по вод или вър-
ху не що. Този ко мен тар на Андреа сви де тел ст ва за про мя на в раз-
би ра не то на зна че нието на ius, за раз гра ни ча ва не на обек тив но то 
от су бек тив но то пра во. Когато па па Йоан ХХII пи ше своите ко-
мен та ри, ве роят но не са му би ли из вест ни тъл ку ва нията на 
Андреа. По от но ше ние на ius poli Окам се връ ща към ези ка, 
изпол з ван от па па Николай III в Exiit qui seminat, а от там – и към 
раз съж де нията на св. Августин Блажени.27 Окам опре де ля ius fori 

26 Справедливостта, моралът, естест ве ни те права, съ вест та съ пътст ват непре-
къс на то диску сията за пра во то на соб ст ве ност в ка но нич но то пра во и на ми рат 
раз лич ни юри ди чески изяви. Във връз ка с прав на та за щи та на вла де нието през 
ХIII–ХIV век в Англия напри мер ос вен систе ма та на common law би ла раз ви та и 
систе ма та на law of equity, чрез което да бъ де оси гу ре на за щи та сре щу за кон ни, 
но неспра вед ли ви съ деб ни решения. 

27 Св. Августин Блажени е сред пър ви те християн ски мислители, които из-
след ват ле ги тим ност та на чо веш ки те за ко ни в кон тек ста на естест ве но то право. 
В тек сто ве те си той опре де ля границите, до които чо веш ки те за ко ни би  могло 
да бъ дат налагани, без да на ру шат естествените, при род ни те закони, ут вър ж да-
вай ки максимата, че неспра вед ли вият за кон изоб що не би мо гъл да бъ де за кон – 
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ка то по зи тив но пра во, а ius poli ка то естест ве но пра во, пред ла гай-
ки своя соб ст ве на де фи ни ция и за две те. Според не го во то опре де-
ле ние ius fori се от на ся до спра вед ли во то уста но вя ва не чрез спо-
год би или чрез ня кои из рич ни чо веш ки или бо жест ве ни поста-
новле ния, по ра ди което ius fori мо же да бъ де на ри ча но пра во на 
оби чая, ка то по ня тието „оби чай“ след ва да се раз би ра в ши рок 
сми съл. Ius poli след ва да бъ де раз би ра но ка то естест ве на спра-
вед ли вост, която е в съ от ветст вие с пра во то, без как ви то и да би-
ло ос но ва ния в чо веш ки поста новле ния /декре ти; то ва пра во по ня-
ко га се на ри ча естест ве но пра во.28

OND, 573. Ius fori vocatur iustum quod ex pactione seu 
ordinatione humana vel divina explicita constituitur; unde et ius fori 
ius consuetudinis, large sumpto vocabulo „consuetudinis“, poterit 
appellari. Et de isto iure dicitur in decretis, d. vi. Ius vero consuetudinis 
post naturale legem exordium habet...

„Ius fori се на ри ча пра во то, което въз ник ва от из ри чен до го-
вор или разпо ред ба, би ла тя чо веш ка или бо жест ве на, и от тук ius 
fori мо же да се на зо ве и оби чай но пра во чрез ши ро ко употре бе на-
та ду ма „оби чай“. И за то ва пра во в декре ти те (декрет 6) се казва: 
Обичайното пра во е въз ник на ло след естест ве ния за кон...“

OND, 574. Ius autem poli vocatur aequitas naturalis quae absqe 
omni ordinatione humana et etiam divina pure positiva est consona 
rationi rectae... hoc ius aliquando vocatur ius naturale... aliquando 
vocatur ius divinum; quia multa sunt consona rationi rectae acceptae 
ex illis, quae sunt nobis divinitus revelata quae non sunt consona 
rationi pure naturali...

„Ius poli оба че се на ри ча естест ве но то ра вен ст во, което без 
ни как ва чо веш ка или бо жест ве на на ме са е на пъл но по ло жи тел но, 
в съз ву чие със спра вед ли ви те съ обра же ния; (...) то ва пра во по ня-
ко га се на ри ча естест ве но пра во (...), по ня ко га се на ри ча бо жест-

Lex injusta non est lex. Относно въпро са за употре ба та на бла га та св. Августин 
ко мен ти ра връз ка та меж ду наслаж де ние (frui) и употре ба (uti) в кон тек ста на 
християн ст во то (най-ве че в тру да си „За християн ско то уче ние“). 

28 Tierney, B. The Idea of Natural Rights: Studies of Natural Rights, Natural Law, 
and Church Law 1150–1625. William B. Eerdmans. Grand Rapids. Michigan/
Cambridge, U. K., 2001, 118–128. 
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ве но пра во, тъй ка то мно го не ща са в съз ву чие с об що възприети-
те спра вед ли ви съ обра же ния от оно ва, което ни е раз кри то по бо-
жест вен на чин, но не е в съз ву чие с чисто при род ния здрав сми-
съл“29.

Отричането на соб ст ве ност та от Ордена на фран цискан ци те 
допри несло за уста но вя ва не то и раз ви тието в ка но нич но то пра во 
на пра во то на пол з ва не на ве щи – най-ве че на нед ви жи ми имо ти, 
под ед на но ва фор ма, която ан глийско то пра во ще на ре че „до ве-
ри тел на соб ст ве ност“ (trust). Църковната соб ст ве ност ви на ги слу-
же ла за це ли те на кор по ра цията, а ка но нич но то пра во въз приело 
и раз ви ло изиск ва не то цър ков но то иму щест во да се изпол з ва 
имен но за це ли те, за които е при до би то. В то зи сми съл та зи „це-
ле ва“ цър ков на соб ст ве ност послу жи ла ка то мо дел за съз да ва не и 
раз ви тие на ин сти ту та на „до ве ри тел на та соб ст ве ност“. Както се 
по соч ва в ли те ра ту ра та, ан глийска та кон цеп ция за до ве рието би-
ла исто ри чески из вле че на и насле де на от кон цеп цията за „изпол з-
ва не то / употре ба та“ (use), която би ла поз на та и разпростра не на в 
ця ла Европа от ХII век на сет не и би ла до раз ви та в Англия през 
ХIV и ХV век. Земя и дру га нед ви жи ма соб ст ве ност би ли да ва ни 
„за пол з ва не“ (for the use) на от дел на цър к ва, ма настир или дру га 
цър ков на ин сти ту ция. Тази прак ти ка ста на ла ши ро ко разпростра-
не на, ко га то би ли съз да де ни мно жест во фран цискан ски пра ви ла 
през ХIII век, с които на мо на си те би ло забра не но да пол з ват ве-
щи из вън пре де ли те на не об хо ди мо то за за до во ля ва не то на ежед-
нев ни те им потреб ности. От ли це то, на което вещ та би ла 
„прехвър ле на в при те жа ние“, се очак ва ло спо ред ка но нич но то 
пра во да управля ва соб ст ве ност та в ин те рес, за бла го то на оне зи, 
за чиято употре ба /пол з ва не (use) тя би ла да де на.

Use на ме ри ло раз ви тие най-ве че в Англия по вре ме на 
кръсто нос ни те по хо ди, при които ри ца ри те пре доста вя ли ти тул 
за управле ние и за щи та на тях но то име ние (estate, тъй ка то зе мя-
та при над ле жи на ко ро на та, как то не кол кократ но бе ше посочено) 
до завръ ща не то им. Освен с цел гри жа и за щи та име нието се пре-

29 Превод от ла тин ски език: проф. д-р Александър Николов, СУ „Св. Климент 
Охридски“, Исторически факултет. 
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доста вя ло и с цел из д ръж ка и гри жа на се мейст во то на ри ца ря с 
при хо ди те, по лу ча ва ни от име нието. Лицето, на което би ло пре-
доста вя но use, би ло да ро по лу ча тел, но са мо то use би ло чисто 
фак ти ческо, а не юри ди ческо от но ше ние. Поради то ва и „връ ща-
не то“ на име нието на ри ца ря, ко га то той се завръ щал, не мо же ло 
да бъ де за щи те но по си ла та на common law. Така посте пен но в 
Англия би ла съз да де но и раз ви то law of equity (пра во на справед-
ливостта) пред лорд-кан ц ле ра.

Църквата участ ва ла съ що в раз ви тието на ин сти ту та, на ре-
чен и до ве ри тел на соб ст ве ност (trust). В цър ков ни те от но ше ния 
имен но от но ше нието на фран цискан ци те към соб ст ве ност та 
допри несло за ши ро ко то разпростра не ние на ин сти ту та trust от 
ХIII век на сет не. Земята и дру го иму щест во се пре доста вя ли на 
опре де ле ни ли ца, за да го „пол з ват“ от дел ни цър к ви, ма насти ри 
или дру ги цър ков ни кор по ра ции. Лицето, на което се пре доста вя-
ла зе мя та, я „вла деело“, но вла деещият след ва ло да се разпо реж да 
с нея за бла го то на оне зи (напри мер монаси), за ра ди които зе мя та 
и дру го то иму щест во би ли пре доста вя ни. „Ползването“ при та ка 
съз да де ни те от но ше ния (как то и ут вър ди ла та се по-къс но „до ве-
ри тел на соб ст ве ност“), пред по ла га ло три страни: 1) дарител; 
2) на да рен (дарополучател); и 3) бе не фи циарий. Дарополучателят 
приемал да ра ка то до ве ре но ли це на бе не фи циария. Даропо луча-
тел би ла цър ков на та кор по ра ция и ка то пра ви ло зе мя та се на ми-
ра ла в ней но владение; при то ва тя би ла и бе не фи циарият. Ако 
ней ни длъж ност ни ли ца има ли пъл но мо щие да вла деят, да пол з-
ват и да се разпо реж дат със соб ст ве ност та на кор по ра цията, те 
би ли длъж ни да осъ щест вя ват то ва пъл но мо щие в ка чест во то на 
ней ни „до ве ре ни ли ца“30.

Макар „те орията за це ле во то иму щест во“ на Цър к ва та да е 
от хвър ле на от ци ви листи те, ко га то об съж дат въпро си те за су бек-
та на пра во то на цър ков на соб ст ве ност, ин сти ту тът на „до ве ре на-
та соб ст ве ност“ (trust) през послед ни те го ди ни навли за и в на ша-

30 Berman, H. Law and Revolution. The Formation of Western Legal Tradition. 
Harvard University Press, 1999, с. 239; Суханов, Е. А. Цит. съч., http://www.
consultant.ru/. 
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та прав на систе ма чрез тър гов ско то пра во и за ко но да тел ст во то на 
Европейския съ юз, най-ве че в кон тек ста на мер ки те про тив изпи-
ра не то на па ри. Този тер мин е въ ве ден при тран спо ни ра не то на 
Директива (ЕС) 2015/849 със Закона за мер ки те сре щу изпи ра не-
то на па ри (ЗМСИП).31

Християнското братст во и об щ ност на соб ст ве ност та
Личният от каз от соб ст ве ност съв сем естест ве но до веж да до 

въз гле ди те за об щ ност на соб ст ве ност та.
Вероятно опи тът на Ранната цър к ва да напра ви об ща соб ст-

ве ност та на вяр ва щи те в на ча ло то во ди до пре махва не на бед-
ност та в но во въз ник ва щи те християн ски об щ ности. Част от из-
сле до ва те ли те оба че твър дят, че та ка уста но ви ла та се об ща соб-
ст ве ност на вяр ва щи те е и ед на от при чи ни те за по-къс ния ико но-
ми чески срив на цър к ва та в Йерусалим.32

Възгледът за об ща соб ст ве ност не е ори ги нал но тво ре ние на 
християн ски те апосто ли и апо ло ге ти. Платон из ла га та зи идея 
ня кол ко ве ка пре ди ран ни те християни да я при поз на ят и раз вият 

31 Терминът „до ве ри тел на соб ст ве ност“ е изпол з ван в чл. 20 от Закона за мер-
ки те сре щу изпи ра не то на па ри (обн., ДВ, бр. 27, 2018 г., посл. изм., ДВ, бр. 21, 
2021 г.). Националният за ко но да тел не е счел за не об хо ди мо да да де опре де ле-
ние на то зи термин, кой то ка то ця ло е не поз нат за прав на та ни тра ди ция – факт, 
кой то бих от че ла ка то съ щест вен пропуск. Терминът е чужд в то зи фор мат и за 
дру ги дър жа ви от ЕС. През сеп тем ври 2020 г. Европейската ко ми сия пред ста вя 
доклад пред Европейския пар ла мент и Съвета във връз ка с до ве ри тел на та соб-
ст ве ност и при ла га не то на Директива (ЕС) 2015/849, раз ши ря вай ки и съ щевре-
мен но опит вай ки се да изяс ни раз би ра не то за до ве ри тел на собственост. Като 
„до ве ри тел на соб ст ве ност“ в тес ния сми съл на тер ми на е определено, че „до ве-
ри тел на та соб ст ве ност е прав на форма, раз ви та в юрис дик циите с оби чай но 
право, къ де то уч ре ди тел (settlor) прехвър ля ак ти ви на до ве ри те лен соб ст ве ник 
(trustee), кой то упраж ня ва кон трол вър ху тях в ин те рес на един или по ве че 
опре де ле ни от уч ре ди те ли те бе не фи циери (benefi ciaries). Активите, дър жа ни на 
до ве ри тел но управление, пред ставля ват са мостоятел но имущество, от де ле но от 
то ва на до ве ри тел ния собственик, а дру ги те страни, напри мер уч ре ди те лят и 
пазителят, мо гат съ що да упраж ня ват из вест но ни во на кон трол или влияние 
вър ху него. Сложната струк ту ра на до ве ри тел на та соб ст ве ност затруд ня ва уста-
но вя ва не то на дейст ви тел ни те соб ст ве ни ци и на ла га до пъл ни тел ни уси лия за 
опре де ля не на истин ско то естест во на до ве ри тел но то взаимо от но ше ние“. 

Вж. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0560:FI
N:BG:PDF. 

32 Нов библейски речник. С.: Нов човек, 2007, с. 103. 
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ка то мо дел за своя на чин на жи вот. Той за щи та ва об щ ност та на 
при те жа ва но то как то в „Държавата“, та ка и в „Закони“, с което си 
навли ча кри ти ка та на Аристотел. В книга пе та на „Закони“ 
Платон посочва: „Първа по достойн ст во дър жа ва, пър во по 
достойн ст во дър жав но устройст во и [с] най-добри за ко ни ще ка-
жем, че има там, къ де то в най-го ля ма сте пен е осъ щест ве на ста ра-
та по го вор ка, която гла си, че по съ щест во не ща та на прияте ли те 
са об щи. Това, което каз ва ме, оз на ча ва би ло ня къ де в настояще-
то, би ло ня къ де в бъ де ще то де ца та да са об щи, же ни те да са об-
щи, ця ло то иму щест во да е об що и с вся как ви сред ст ва та ка на ре-
че но то „лич но“ да бъ де пов се мест но пре мах на то от жи во та, ка то 
до ри не ща, които по при ро да са лич ни, ня как ста нат общи: имам 
пред вид очи, уши и ръ це да за поч нат да гле дат, чу ват и дейст ват 
об що, вся ко от дел но не що да хва лят и по ри ца ват в най-го ля ма 
сте пен заед но, по не же се рад ват и стра дат за ра ди ед ни и съ щи не-
ща“. За ра вен ст во то Платон спо ме на ва от но во и в книга шеста: 
„Защото исти на е древ на та по го вор ка, че ра вен ст во то по раж да 
приятел ст во, ка за но е твър де пра вил но и удач но“33. За Платоно-
вата об щ ност оба че тряб ва за дъл жи тел но да се по со чат две не ща. 
На пър во място, Платон об съж да та зи об щ ност ка то ха рак те-
ристи ка на иде ал на та, а не на ре ал на та дър жа ва. И на вто ро място, 
Платон об съж да та зи об щ ност в кон тек ста на гръц ка та ети ка, раз-
глеж да ща обич та ка то ра вен ст во, т.е. иде ал на та дър жа ва се ос но-
ва ва на взаим на та лю бов, респ. ра вен ст во, респ. об щ ност. 
Общността и брат ска та лю бов са в ос но ва та на раз съж де нията на 
философа; те са и ко рен на брат ска та християн ска лю бов. В бе-
леж ки те на пре во да чи те към тек ста на Платон се по соч ва, че в 
гръц ка та ети ка ед на от ос нов ни те ли нии, по които се вър ви в раз-
би ра не то и мисле не то за обич та, е ли нията на ра вен ст во то.34,35 

33 Платон. Закони, V, 739 c-d; VI, 757а. С.: Сонм, 2006, 253, 278. 
34 Платон. Цит. съч., бел. 41, напра ве на от пре во да ча към книга пе та на 

„Закони“, с. 651. 
35 През сто ле тията философи, икономисти, по ли ти ци и юристи ще се по зо ва-

ват на об щ ност та на собствеността, прокла ми ра на от Платон, а по-сет не – и от 
Новия за вет, виж дай ки в нея един ст ве на въз мож ност за пости га не на со циал на 
справедливост. През 1516 г. Томас Мор ще на пи ше в „Утопия“: „...все по-добре 
раз би рам за що Платон, вместо да се чу ди как ви но ви за ко ни да измисли, е пред-
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Идеята за об щ ност в та ки ва раз ме ри, раз ви ва на от Платон и от 
Сократ, е под ло же на на кри ти ка от Аристотел.36

Християнският въз глед за об ща та соб ст ве ност и за об що то 
спо де ля не на бла га та мно гократ но на ми ра изя ва в Новия за вет. В 
Деяния на све ти те апосто ли отри ча не то от част на та соб ст ве ност 
и зем ни те бла га е ре зул тат от истин ска та брат ска лю бов (при-
съст ва щи те имат ед но сър це и ду ша, което на пом ня из клю чи тел-
но мно го на Платон, къ де то имат, та ка да се ка же, ед ни уши): „А 
мно жест во то по вяр ва ли има ха ед но сър це и ед на душа; и ни кой 
ни що от имо та си не на ри ча ше свое, но всич ко им бе ше об що“. 
Тази об щ ност е га ран ция за об що благо: „Помежду им ня ма ше ни 
един, кой то да се нуждае; за що то които при те жа ва ха зе ми или къ-
щи, про да ва ха ги и до на ся ха це на та на про да де но то и сла га ха 

по чел да не из мисля нищо, което да не е при ло жи мо към обществото, той ка то 
мъ дър чо век е предвидил, че са мо из ди га не то на ду хов но то ни во е един ст ве-
ният на чин да се по добри по ло же нието на народа, че то ва не е възможно, до ка-
то съ щест ву ва част на та собственост“. През 1838 г. Карл Шапер пи ше в тру да си 
„Имуществената об щ ност“: „Имуществената об щ ност е пър во то и най-не об хо-
ди мо усло вие за ед на сво бод на де мокра тич на ре публи ка и без нея тя ни то е 
мислима, ни то е възможна. (...) От по уче нията Христови ние мо жем да из вле-
чем най-мно го за на ши те на ча ла и най-добре да въз дейст ва ме вър ху народа, 
кой то с пра во Го та чи ка то Спасител. (...) Необходим ли е ве лик нрав ст вен при-
мер за въ веж да не на иму щест ве на та общност? Където би ха господ ст ва ли 
вярност, чест ност и брат ска любов, та къв ве лик при мер не е необходим“ (тру-
дът на Шапер е пре ве ден и публи ку ван ка то при ло же ние към Манифест на ко-
му нисти ческа та пар тия. С.: Проектория, УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 
118–124). 

36 Аристотел. Политика. С.: Отворено общество, 1995, II, 1261а–1263b, 29–
40. Аристотел ра зиск ва иде ите на Сократ и на Платон от нос но об щ ност та на 
жените, де ца та и имуществата. Аргументите му труд но може да бъ дат об хва на-
ти в кра тък цитат. При раз гра ни ча ва не то на пра во то на соб ст ве ност и пра во то 
на пол з ва не той се по зо ва ва и на практиката, уста но ве на в Спарта, ка то по зи ти-
вен ба ланс меж ду част на та и об ща та собственост. Аристотел въ веж да раз гра ни-
че ние меж ду пра во то на соб ст ве ност и пра во то на ползване, ка то за щи та ва 
позицията, че соб ст ве ност та е по-добре да е частна, но пол зи те от об що то пол з-
ва не са повече: „...е по-добре соб ст ве ност та да е частна, а пол з ва не то ѝ да се 
напра ви общо. (...) Освен то ва е не въз мож но да се опи ше кол ко по ве че насла да 
но си мисълта, че не що е твое соб ст ве но – на ли ненапраз но все ки изпит ва чув ст-
во на лю бов към са мия се бе си, а ни го е да ла природата. Егоизмът се по ри ца ва 
с право, но той не е лю бов към се бе си, а лю бов по-голяма, от кол ко то трябва, 
съ що как то и ал ч ност та е пре ка ле на при вър за ност към парите, ма кар че всич ки 
обичат, та ка да се каже, всич ко свое“. (1263b). Разсъжденията на Аристотел за 
от но ше нията соб ст ве ност – пол з ва не ко респон ди рат с идеята за ко опе ра ция. 
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пред но зе те на апостолите; и се раз да ва ше все ки му спо ред нуж да-
та“ (Деяния на све ти те апосто ли – 4:32; 34–35). Тази все об ща 
лю бов я е до не съл и по ве лил сам Христос: „Нова за по вед ви да-
вам, да лю би те един другиго: как то Аз ви въз лю бих, да лю би те и 
вие един дру ги го“ (Йоан 13:34).

Религиозните пра ви ла и нор ми посте пен но за поч ват да бъ-
дат пре на ся ни в юри ди чески те разпо ред би. При из да ва не то на за-
ко ни все по-често се от чи та со циал на та ро ля на соб ст ве ност та. 
Успешното сбли жа ва не меж ду рим ския пра вен ред и християн-
ски те учи те ли би ло обусло ве но от разпа да не то / изпа да не то на ius 
abutendi и опре де ля не то на ius utendi на ius utendi socialiter – пра-
во то на соб ст ве ност и пра во то на вла де ние да бъ дат упраж ня ва ни 
по со циален на чин, т.е. по на чин, по ле зен за ця ло то об щест во. 
Тази християн ска со циал на ин терпре та ция оче вид но е повлияла 
вър ху Институциите на Юстиниан: Expedit enim rei publicae me 
quis re sua male utatur – то ва е в ин те рес на об що то бла го, което 
ни кой не би на кър нил при употре ба та на своята вещ. Тези опре-
де ле ния са ре зул тат от раз ви тието на Къс на та рим ска им пе рия, 
ка то отра зя ват и край но со лип систич ния поглед вър ху част на та 
соб ст ве ност от рим ско то пра во.37

От по чет на та бед ност и об щ ност та на соб ст ве ност та към 
християн ска та бла гот во ри тел ност

С вре ме то в християн ски те об щ ности се зат вър ж да ва раз би-
ра не то, че част на та соб ст ве ност и бо гатст во то мо же да бъ дат мо-
рал но приз на ти един ст ве но през приз ма та на тях на та бла гот во ри-
тел на употре ба. Християнската бла гот во ри тел ност се превръ ща в 
ос но вен из точ ник за фор ми ра не на цър ков но то иму щест во. 
Въпросите за лич но то бо гатст во и част на та соб ст ве ност се тран с-
фор ми рат и на соч ват към бла гот во ри тел но де ло.

Постепенно се раз ви ва кон цеп цията за ми лости ня та в кон-
тек ста на кри те риите за пра вед ност. „Милостинята се възприема 

37 Chroust, H., R. J. Affeldt. The Problem of Private Property According to St. 
Thomas Aquinas. – Marquette Law Review, Winter 1950–1951, Volume 34, Issue 3, 
Article 2, p. 175. 
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ка то из раз на ми ло сър дие в при съст вието на Бога. В рам ки те на 
то ва по ня тие се раз гра ни ча ват два аспекта: 1. Според Мойсеевия 
за кон състра да нието се приема ка то при съ що на бла го чести во то 
от но ше ние и поведение; 2. Пророците раз глеж дат ми лости ня та 
ка то за кон но пра во на нуж даещи те се. От сли ва не то на го респо-
ме на ти те два въз гле да в пе риода меж ду Стария за вет и Новия за-
вет въз ник ва идеята за пра вед ност, която се пости га чрез да ва не 
на ми лости ня – дейст вие, което из ли ча ва ви на та за грях и оси гу-
ря ва Божието Благоволение във вре ме на изпи та ние и бе да“38.

До из вест на сте пен про мя на та в нагла си те към бо гатст во то е 
свър за на с фак та, че с вре ме то пред ста ви те ли те на ви со ки те 
слоеве от об щест во то за поч ват да при поз на ват християн ст во то 
ка то своя ре ли гия. Това ще ре че, че имен но бо га ти те приемат и 
ут вър ж да ват со циал ни те ха рак те ристи ки на соб ст ве ност та. Про-
ме ните в кон цеп цията стъп ват вър ху раз би ра не то, че бо гатст во то 
след ва да се изпол з ва, за да бъ дат облек че ни в би тието си бра тя та 
християни. Постепенно отри ча не то на част на та соб ст ве ност от-
слаб ва. Частната соб ст ве ност, която се иден ти фи ци ра от хри-
стияни те с ези чест во то и е из ця ло отре че на, ста ва прием ли ва въз 
ос но ва на по-сет неш на та въз мож ност за изпол з ва не то ѝ за бла-
гот во ри тел ни це ли. На та зи ос но ва се из граж да и раз ви ва ин сти-
ту тът на християн ска та бла гот во ри тел ност от вре ме то на ран но то 
християн ст во. Новото от но ше ние на Цър к ва та е бе ля за но от про-
мя на на уда ре нието от при те жа ва не то на соб ст ве ност та към 
поста вя не в цен тъ ра на въпро са за нейно то изпол з ва не. Утвърж-
дава се раз би ра не то за то ле рант ност към бо гатст во то, сти га то да 
се изпол з ва за бла гот во ри тел ни це ли. Църковните от ци от хвър лят 
посту ла ти те на цър ков но то пра во за соб ст ве ност та – jus utendi et 
abutendi, – които би ли из ця ло отре че ни по мо рал ни съ обра же ния. 
В ин те рес на исти на та вся ка зло употре ба би ла счи та на за грях, за 
про ти во ре ча ща на при ро да та и под ред ба та на не ща та. Христия-
ните не приема ли кон цеп цията на рим ско то пра во за jus abutendi.39

38 Нов библейски реч ник. С.: Нов чо век, 2007, с. 813. 
39 Chroust, H., R. J. Affeldt. Op. cit., 154–156. 
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Концепцията за пра во то на из д ръж ка на ду хо вен ст во то от 
да ре ния, уста но ве на още със Стария за вет по от но ше ние на ле ви-
ти те40, се за паз ва и в но во за вет но то вре ме. Новост се проявя ва в 
един от спо со би те за до би ва не на сред ст ва за из д ръж ка в ка то ли-
ческия свят – про се не то на ми лости ня за Цър к ва та. До ХIV век в 
Западна Европа обра зът на бед ния ски тащ про сяк се въплъ ща ва 
най-често в бед ния християн ски про сяк, кой то по лу ча ва леп та и 
играе ро ля та на посред ник пред Господ за своите да ри те ли. В 
част ност про ся кът мо нах и да ри тел ст во то на вяр ва щи те изоб що 
са след ст вие на християн ска та док три на за еди не нието на чо ве ка 
с Бог, което оби чай но се ре али зи ра в ня кол ко аспекта: пър вият е 
на ту рал на та връз ка чрез Адам; вто рият е Старият завет; тре-
тият е Новият за вет. Монасите за поч ват да на ла гат раз би ра не то, 
че те са чет вър тият аспект на връз ката на чо ве ка с Господ и тях-
на та функ ция е чрез непре къс на ти те си мо лит ви да изпро сят 
опро ще ние за всич ки. Молитвата на мо на си те за об що то бла го и 
дъл гът да бъ дат по чи та ни и да ря ва ни от вяр ва щи те при съст ват в 
мно жест во раз лич ни по своя ха рак тер тек сто ве.

Разбирането за спра вед ли вост (прав да, праведност) в Стария 
за вет тър пи раз ви тие в библейски те пред ста ви, пре ми на вай ки 
през ня кол ко ета па. В послед ния етап ду ма та „прав да“ за поч ва да 
но си зна че ние и на „добро де тел ност“, а от вре ме то на Вавилон-
ския плен ара мейска та ду ма це да ка (с която в библейски те тек-
сто ве мно го често се обоз на ча ва „прав да“, „спра вед ли вост“, „пра-
во съ дие“) при до би ва зна че ние на „по да яние“, „бла го деяние“, 
което след ва да бъ де раз би ра но ка то „да вам на си ро ма си те“41. 
Така напри мер в Сло ва та на св. про рок Даниил се казва: „Затова, 
ца рю, не ка ти бъ де уго ден моят съ вет да на пус неш гре хо ве те си 
чрез <вършене> прав да и без за ко нията си чрез <правене> бла го-
деяния на бед ни те, негли се про дъл жи бла го ден ст вието ти (Или: 
се прости престъпле нието ти )  (Даниил 4:27); „Разпръсна, да де на 

40 Идеята за жер т ва та ка то добро во лен акт на самооблагането, из вър ш ван от 
вяр ва щи те с ре ли гиоз ни цели, е тран сли ра на в Новия от Стария завет; та ка 
напри мер в Книга на Неемия (10:32) се каз ва: „И поста вих ме си за за кон да да-
ва ме от се бе си по ед на тре та сикла на го ди на за нуж ди те в до ма на на шия Бог“. 

41 Нов библейски речник. С.: Нов човек, 2007, 1072–1074. 
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сиромасите; Правдата му да трае до века; Рогът му ще се из диг не 
на по чит“ (Псалми 112:9); в Евангелието на св. Матей съ що мо-
же да бъ дат от кри ти ана ло гиите меж ду прав да и благотво ри-
телност: „Внимавай да не вър шиш де ла та на прав да та си пред чо-
ве ци те, за да те виждат; инак ня ма те награ да при Отца си, Който 
е на не бе са та. И тъй, ко га то пра виш ми лости ня, не тръ би пред 
се бе си...“ (Матея 6:1–2).

Установява се и се разпростра ня ва раз би ра не то, че бла гот во-
ри тел ност та е вид „жер т ва“, свое образ но са мо обла га не, което 
тряб ва да се разпростре не са мо вър ху Цър к ва та, но и вър ху бед-
ни те събра тя. Приходите от то ва „са мо обла га не“, които се прие-
мат за пе чал ба за ця ла та об щ ност от вяр ва щи, са разпре де ля ни 
меж ду нуж даещи те се.42

Благотворителността ста ва ос но ва за при до би ва не на цър-
ков но иму щест во. Тя мо же да бъ де раз гле да на като: а) ми лости-
ня, жер т ва, са мо обла га не; б) дял, при над ле жащ на свещено служи-
телите; в) да ре ние за спа се ние на ду ша та. Даренията за спа се ние 
на ду ша та са про дукт на ка но нич но то пра во. Германското оби-
чай но пра во не поз на ва насле дя ва не то чрез за ве ща ние. С уста но-
вя ва не то на християн ст во то част от лич но то иму щест во на по-
койни ка оба че за поч ва да се разпре де ля за бла гот во ри тел ни це ли 
или за упо кой на ду ша та му. Обичаите ва ри ра ли в раз лич ни те 
части на Европа, но ка то ця ло оста на ло то в наслед ст во иму щест-
во се раз де ля ло на три части: 1/3 за огла вя ва щия ро да или за кра-
ля, 1/3 за наслед ни ци те, 1/3 – „Божия част“. Свещениците, раз би-
ра се, има ли го ле ми ин те ре си към „Божията част“. В част ност, 
ко га то се уз на ва ло, че ня кой е на път да ум ре, се счи та ло за умест-
но да му се на пом ни за не го вия дълг да из ку пи гре хо ве те си, ка то 
оста ви ве щи те си за ре ли гиоз ни или бла гот во ри тел ни нуж ди, как-
то и за строител ст во то на па ракли си или за под по ма га не на бед-
ни те. Така из ця ла Европа се уста но ви ло пра ви ло то за при да ва не 
на пра вен ефект на „послед ни те ду ми“ на уми ра щия, до ри те да 

42 Пастир Ерм. Видения и заповеди: „Имайте мир в се бе си, над зи ра вай те се 
един дру ги го и взаим но се подкрепяйте. И не при би рай те са мо за се бе си 
Божиите да ро ве от земята, но да вай те на лишените (...), вие, има щи те в 
излишък, погри же те се за бедните“. 
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не са пот вър де ни пис ме но. Към та зи прак ти ка би ла при ка че на ла-
тин ска та фраза: donation causa mortis („по да рък в очак ва не на 
смър т та“). Това не пред ставля ва ло за ве ща ние в съ щин ския сми-
съл на то зи ин сти тут, но обик но ве но по раж да ло съ щия ефект. В 
ред ки те слу чаи, ко га то уми ра щият се въз ста но вя вал, по да ръ кът 
за губ вал своя ефект. Друга фор ма на дар, по лу ча ва ща дейст вие 
след смър т та, би ла post obit gift, която се от на ся ла към опре де ле-
на конкрет на зе мя, на ри ча на bookland, ка то book (за паз ва не то, 
резервирането) чрез изявле ние от стра на на собственика: Аз да-
вам зе мя та след моята смърт на... Към ха рак те ристи ки те на за-
ве ща нието, уре де но в рим ско то пра во, християн ст во то до ба вя 
още ед на, която ста ва фун да мен тът на пра во то на во ля та на по чи-
на лия (law of wills) и която се раз ви ва на Запад в края на ХI и ХII 
век. Тази но ва ха рак те ристи ка би ла све тост та и от там – непри кос-
но ве ност та на во ля та на за ве ща те ля, до кол ко то же ла нието му би-
ло свър за но със за паз ва не на не го ва та ду ша. „Завещанието“ 
(testament) ка то пра вен акт би ло пре обра зу ва но във „во ля“, „же-
ла ние“ (will) на пре доста вя щия иму щест во то, превръ щай ки го в 
ре ли гиозен акт, респективно в ре ли гиозен ин стру мент.43

Така още през пър ви те сто ле тия на християн ст во то въз ник-
ват и две от те ориите за су бек ти те на пра во то на собственост: 
1) цър ков но то иму щест во е соб ст ве ност на бедните; и 2) по-раз-
ши ре на та концепция: цър ков но то иму щест во при над ле жи на 
всич ки, които не мо гат да жи веят от соб ст ве ни те си сред ст ва, в 
то ва число и ду хо вен ст во то, което е ли ше но от въз мож ност да до-
би ва сред ст ва за съ щест ву ва не то си чрез труд из вън хра ма и бо-
гослу же нието и има пра во да жи вее за смет ка на цър ков на та соб-
ст ве ност.

Едни от ре ли гиоз ни те тек сто ве, които най-добре раз кри ват 
пре хо да от об щ ност та на соб ст ве ност та към цър ков на та соб ст ве-
ност, при до би та чрез християн ска та бла гот во ри тел ност, са те зи 
на св. Амвросий Медиолански.44 Той ши ро ко про па ган ди ра въз-

43 Bernam, H. J. Op. cit., 230–232. 
44 Св. Амвросий Медиолански, епископ на Милано, бо гослов и юрист, жи вял 

и тво рил през вто ра та по ло ви на на IV век, канонизиран, по чи тан от Из точ-
нопра вослав на та и от Ри мо ка то ли ческа та църква. 
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гле да, че то ва, което Цър к ва та на ри ча свое, всъщ ност не е ни що 
дру го ос вен соб ст ве ност или иму щест во на бед ни те, което ѝ е по-
ве ре но.

Трябва да се по со чи съ що, че бед ност та е би ла ма со во явле-
ние в зна чи те лен пе риод от Западноевропейското сред но ве ко вие 
и ед на от при чи ни те за то ва е ут вър де на та систе ма на насле дя ва-
не още при Меровингите. Щастливо из клю че ние е мо мъ кът от 
„Котаракът с чиз ми“ на Шарл Перо, по лу чил в наслед ст во един 
та ка умен и спо со бен ко та рак. Извън въл шеб ст во то на при каз ка та 
оба че той би бил един от мно жест во то клет ни ци, които по пра во 
не са при те жа ва ли ни що. Правото на наслед ст во би ло за па зе но 
са мо за най-го ле мия син (систе ма та на ма йо ра та45). Църквата 
тряб ва ло да се погри жи за бе зи мот ни те, след вай ки и ут вър ж да-
вай ки по ве ли те на християн ст во то за взаимо по мощ в об щ ност та. 
Според пап ски те декре та лии 1/4 от цър ков но то иму щест во се за-
де ля ла имен но за бед ни те.

Религиозните кон цеп ции за взаимо по мощ и бла гот во ри тел-
ност след ва ло да на ме рят и юри ди чески из раз. Християнската 
бла гот во ри тел ност в на ча ло то на своето съ щест ву ва не съ що 
стъп ва вър ху ин сти ту ти те, уста но ве ни от рим ско то пра во. С вре-
ме то спо ред из сле до ва те ли те Цър к ва та ста ва до ми ни ра ща при 
осъ щест вя ва не то на бла гот во ри тел ност, а дър жа ва та приз на ва ла 
и га ран ти ра ла та зи ней на дейност, тъй ка то Цър к ва та пър ва за-

45 Майорат – систе ма на наследяване, при която пра во да насле ди ця ло то 
иму щест во има най-го ле мият син; то зи ин сти тут е раз вил през Средновековието 
раз лич ни осо бе ности в от дел ни те части на Европа. Според Дж. Кели ма йо ра тът 
ка то систе ма за насле дя ва не въз ник ва в са мия край на Западноевропейското 
средновековие вслед ст вие на теж ки те ико но ми чески после ди ци на бу бон на та 
чума, раз вих ри ла се в Сицилия и Генуа през 1348 г. и в Ирландия през 1349 г. и 
уни що жи ла око ло 1/3 от на се ле нието на Европа, как то и на Стогодишната вой-
на (1337–1453). Огромни зе ме дел ски пло щи запустяват; имен но ка то ре ак ция 
на зе ме дел ска та ре це сия се появя ва систе ма та на наследяване, ос но ва на на 
първородството, която не е при съ ща на древ но рим ско то или древ но гер ман ско-
то пра во (Кели, Дж. Цит. съч., с. 115). Берман, напротив, посочва, че рим ско то 
пра во поз на ва ин сти ту та на опре де ля не на ре да на насле дя ва не без завещание, с 
кой то се це ли пре доста вя не с пре дим ст во на наслед ст ве ни пра ва на pater 
familias; ка но нич но то пра во през ХII век, стъп вай ки на кла си ческо то рим ско 
право, съз да ва но во за ко но да тел ст во по от но ше ние на завещанията, ос но ва но 
на про це ду ри те за християн ско да ри тел ст во в Германия под фор ма та на causa 
mortis (Berman, H. J. Op. cit., p. 231). 
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поч на ла да се за ни ма ва после до ва тел но и систе ма тич но с бла гот-
во ри тел ност. Според за ко ни те на Юстиниан (един от най-зна чи-
ми те кти то ри в историята) бла гот во ри тел ност та ка то ця ло би ла 
пре доста ве на на Цър к ва та и тя при до би ва из клю чи тел ни пра ва 
вър ху та зи дейност. Една от при чи ни те е, че Християн ска та цър к-
ва пър ва систе ма ти зи ра ла, ор га ни зи ра ла и про па ган ди ра ла из вър-
ш ва не то на бла гот во ри тел ност. Друга при чи на е, че бла гот во ри-
тел ност та се е счи та ла за рав ноз нач на на поста и мо лит ва та, т.е. 
ут вър ди ла се е ка то та ка ва част от християн ския култ, как во то е и 
бо гослу же нието.46 Вярата изиск ва уси лие от стра на на вяр ва щи те, 
вклю чи тел но да бъ дат ре ал но под по мог на ти нуж даещи те се 
християни. Такова е и посла нието на апостол Яков (2:14–19): 
„Каква пол за, бра тя мои, ако ня кой каз ва, че има вя ра, а ня ма де-
ла. Може ли вя ра та му да го спаси? Ако ня кой брат или ня коя 
сестра са го ли и оста на ли без ежед нев на хра на и ня кой от вас им 
каже: Идете си с мир, стопле те се и се нахранете! – а не им да де 
потреб но то за тя ло то, как ва полза? Така и вя ра та, ако ня ма де ла, 
са ма по се бе си е мър т ва“.

Християнството тран с фор ми ра раз би ра нията на въпро си те 
за про сията и скит ни чест во то по на чин, раз ли чен от уред ба та в 
рим ско то пра во и ан тич на та рим ска по ли ти ческа прак ти ка. В ста-
тията си „Просия, скит ни чест во и со циален кон трол от Средно-
вековието до ХIХ век: състояние на из след ва нията“ Китс по соч-
ва, че мар ги на ли те – про ся ци и скит ни ци, „пре си чат“ ве ко ве те, 
без да преста ват да безпо коят власти те, които съ образ но со циал-
ни те възприятия са се ко ле баели постоян но меж ду под по ма га не-
то и репре сията. Както бе ше спо ме на то по-го ре, в Западна Европа 
през Средновековието мо на си те са кла си чески те Oratores47, мо ле-
щи се за опро ще нието на гре хо ве те на всич ки, и съ що та ка кла си-
чески мен ди кан ти, „про се щи“ по жер т во ва ния от вяр ва щи те. 

46 Соколов, П. П. Церковноимущественное пра во в Греко-рим ской им пе рии. 
Новгород, 1896, 17–18. 

47 Средновековното об щест во е съслов но общество, ка то оби чай но съсло-
вията са би ли обо со бе ни в три групи: Oratores (тези, които се молят), Belatores 
(воини и артисти) и Laboratores (тези, които упраж ня ват фи зи чески труд). В та-
зи кла си фи ка ция оба че лип с ват град ско то на се ле ние и търговците. 
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Образът на про се щия мо нах в за пад но то християн ст во дегра ди ра 
в кон текст на кри за (как ви то кри зи са Стогодишната вой на и чум-
на та епидемия) до тол ко ва, че на ла га да бъ дат уста но ве ни кри те-
рии за яс но то раз ли ча ва не в об щест во то на „фал ши вия“ здрав бе-
ден от истин ския бе ден бо лен. От ХVI век та зи стиг ма ти за ция се 
на ла га трай но в ед но об щест во, къ де то по ве де нието на скит ни ци-
те поста вя под въпрос цен ности ка то усед на лост та и тру да. 
„Присъствайки (бидейки) нав ся къ де“ и ни къ де, те зи мар ги на ли в 
дейст ви тел ност са възприема ни ка то не ра бо те щи съ щест ва, „ка то 
безпо лез ни за све та“, без об щ ност на или те ри то риал на връз ка.48

Във ви зан тийско-сла вян ския мо дел на об щест ве ни от но ше-
ния лип с ва фи гу ра та на про се щия за да ре ние.49 Византийската 
им пе рия ре гу ли ра с публич ноправ ни ак то ве да ри тел ст во то. През 
321 г. на Из точ нопра вослав на та цър к ва се пре доста вя въз мож-
ност та да при до би ва в своя соб ст ве ност да ре ния, а век и по ло ви-
на по-къс но – да при до би ва иму щест во и по за ве ща ние (469 г.), 
ка то по то зи на чин се раз ви ва „...християн ско то бла гот во ри тел но 
фон ди ра не, на ре че но кти то рия. А на ба за та на кти то рията, ре али-
зи ра на през ве ко ве те от вла де те ли или вис ши аристокра ти, се 
оси гу ря ва ико но ми ческият фун да мент на ви тал ност на цър к ва-
та“50. Даренията в пол за на Цър к ва та тряб ва ло да са добро вол ни – 
„все ки опит да бъ де при ну ди тел но изпро се но та ко ва се е преслед-
вал от за ко на“. Пожертвованията са се из ра зя ва ли „как то в скром-
ни да ро ве в на ту ра, та ка и в зна чи тел ни постъпле ния от им пе ра-
тор ска та щед рост, която не се е от ли ча ва ла мно го от дър жав но то 
фи нан си ра не, да ре ния на же ни те от аристокра тич но то съсло вие, 

48 Kitts, A. Mendicité, vagabondage et contrôle social du moyen âge au XIXe 
siècle: état des recherches. – Revue d’histoire de la protection sociale, 2008, № 1. 

49 В пра вослав ния свят съ щест ву ват таксидиотите, но тях на та ми сия съ-
щест ве но се раз ли ча ва от мо ле щия за да ре ние мо нах в Западна Европа. Освен 
че съ би рат добро вол ни по жер т во ва ния за манастира, так си диоти те имат и дру-
ги функции. 

50 Борисов, Д. Информация за се вер но ро доп ски те ма насти ри в ос ман ски те 
ре гистри от ХVI век, www.Asenovgrad.org, февру ари 2017. 
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та ки ва ка то Олимпиада в Константинопол или Мелания 
Младша“51.

Дискусията за ми лости ня та на ми ра място и в бъл гар ско то 
християн ско об щест во. Така от го вор 101 от Отговорите на па па 
Николай I по до пит ва нията на бъл га ри те (866 г.) възпроиз веж да 
въпро са, от пра вен от бъл гар ския княз: „Питате ко му тряб ва да се 
раз да ва ми лости ня...“. За съ жа ле ние, от го во рът не е достиг нал до 
нас или па па та не е от го во рил на то зи въпрос.

5. Öúðêîâíàòà ñîá ñò âå íîñò

Уводни бе леж ки
Правото на Цър к ва та се ос но ва ва на библейските тек сто ве. 

Създаването, тъл ку ва не то и при ла га не то на прав ни те нор ми често 
е съ пътст ва но с по зо ва ва не на Десетте Бо жи за по ве ди и на посла-
нията на отците. Божиите пра ви ла за управле ние се на ла гат пря ко 
или кос ве но, ка то се из тък ва, че Господ съ че та ва в се бе си пра во-
то на вър хо вен за ко но да тел и пра во то на вър хо вен съ дия.

Когато се из след ва пра во то на соб ст ве ност през пър ви те ве-
ко ве от съ щест ву ва не то на християн ст во то, след ва да се по со чи, 
че през то зи пе риод Християн ска та цър к ва не е приз на та от дър-
жа ва та и не е су бект на граж дан ско то пра во. По та зи при чи на не 
би могло да се го во ри за цър ков на соб ст ве ност от юри ди ческа 
глед на точ ка. Въпреки то ва достиг на ли те до нас дан ни сви де тел-
ст ват за на ли чието и то га ва на иму щест ве на ма са, която е раз лич-
на от иму щест во то на част ни те ли ца и слу жи за нуж ди те на Цър к-
ва та. Поставя се въпро сът мо же ли при те зи усло вия то ва иму-
щест во, което не е при те жа ва но от прав ни су бек ти и не би могло 
да бъ де за щи те но по съ де бен ред, да бъ де на ри ча но „цър ков но 
иму щест во“. Отговорът е „да“, до кол ко то Християн ска та цър к ва 
е мо же ла да за щи та ва своите ин те ре си кос ве но, прикри вай ки се 
зад ин сти ту ции, поз во ле ни и га ран ти ра ни от дър жа ва та. Самите 
християн ски цър ков ноиму щест ве ни ин сти ту ти са се раз ви ли от 

51 Флюзен, Б. Организация на цър к ва та във Византийската империя: еписко-
път, не го ва та църква, градът, http://dveri.bg. 
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те зи ин сти ту ти на рим ско то пра во, които Християн ска та цър к ва 
пол з ва ла фак ти чески през пър ви те три сто ле тия от своето съ-
щест ву ва не.52 Както по соч ва и проф. Ст. Бобчев, „...пър ви те 
християни жи веели в област та на то га ваш на та рим ска им пе рия, 
и, ка то се на мер ва ли под дейст вието на рим ски те за ко ни, ми-
рогле дът на тия послед ни те не е мо гъл да не се отра зи и вър ху 
обра зу ва щия се чер ко вен ред“53.

Една от ос нов ни те при чи ни за та ко ва заим ст ва не от ка но-
нич но то пра во на ин сти ту ти от граж дан ско то пра во по от но ше-
ние на соб ст ве ност та е об стоятел ст во то, че Цър к ва та би могла 
сво бод но да опре де ли своите це ли и на чи ни те за пости га не то им 
(напри мер пред наз на че нието на цър ков но то имущество), но не и 
су бек ти те на пра во то на соб ст ве ност (напри мер да съз да де са-
мостоятел ни ка но ни чески прав ни ин сти ту ти, опре де ля щи ко му 
при над ле жат храмовете). Това би би ло или из лиш но – ако цър-
ков ни те ин сти ту ти се при покри ват по своето съ дър жа ние с ин-
сти ту ти те, съз да де ни и уста но ве ни от дър жа ва та, или безпо лез-
но – ако про ти во ре чат на уста но ве но то от публич ни те власти. 
Постепенно уред ба та на цър ков на та соб ст ве ност се фо ку си ра ла 
вър ху раз ви тието на прав ни ин сти ту ти, об служ ва щи не нейни те 
нуж ди, а нейни те за да чи.54

По от но ше ние на пра во то на соб ст ве ност на Цър к ва та нор-
ма тив на та уред ба тър пи ва риатив ност.55 След приз на ва не то на 
християни те за чле но ве на погре бал на та ес наф ска ко ле гия 
(collegia funeriatica) посте пен но за поч ва и офор мя не то на цър ков-
на та соб ст ве ност. При за поч на ли те го не ния сре щу християни те 
християн ски те об щи ни би ли от не се ни към гру па та на забра не ни-
те сдру же ния (colegia illicita) и вся ко по ред но го не ние сре щу тях 
за поч ва ло по пра ви ло с раз граб ва не на цър ков но то иму щест во, 
което не би ло за щи те но от дър жав ни те за ко ни. След Миланския 

52 Соколов, П. П. Цит. съч., с. 8. 
53 Бобчев, Ст. Старобългарски прав ни паметници. С., 1903, с. 3. 
54 Соколов, П. П. Цит. съч., 8–9. 
55 В тек ста под „цър к ва“ се раз би ра Християн ска та цър к ва и ка то ця ло – Из-

точ нопра вослав на та църква. 
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едикт Цър к ва та по лу чи ла ле ги тим но пра во да при до би ва иму-
щест во.

С оглед на то ва, че ак цен тът в то зи текст е пре иму щест ве но 
вър ху раз ви тието на цър ков на та соб ст ве ност в християн ския 
свят, под чи нен през Средновековието на Рим, след ва да се по со-
чи, че на Запад имен но Ка то ли ческа та цър к ва ще ко ди фи ци ра 
рим ско то пра во и ще го адап ти ра към но ви те ико но ми чески от но-
ше ния, съз да вай ки поста мен та на за пад ноевро пейска та прав на 
систе ма. Средновековието уста но вя ва и прав ни ин сти ту ти, не поз-
на ти на рим ско то пра во, но съ щест ву ва щи под ня как ва фор ма и 
днес. Римокатолическата цър к ва е из клю чи тел но ино ва тив на в 
уста но вя ва не то на свое образ ни фор ми на вла де ние вър ху имо ти-
те, с което си оси гу ря ва мно жест во прав но га ран ти ра ни въз-
мож ности за при до би ва не на доходи.

Особеност на цър ков на та соб ст ве ност, от ли ча ва ща я от оста-
на ли те ви до ве соб ст ве ност, е, че тя при над ле жи на да де на ре ли-
гиоз на об щ ност или ре ли гиоз на ин сти ту ция, а не е ин ди ви ду ал на. 
Така напри мер спе циалисти те по ка но нич но пра во съз да ват прав-
на та уред ба на фон да цията ка то иму щест ве на кор по ра ция 
(universitas bonorum) – ин сти тут, не поз нат как то в рим ско то пра-
во, та ка и в ран но то гер ман ско и ан глийско пра во. Този ин сти тут 
кон трасти ра с уста но ве ния от рим ско то пра во ин сти тут на юри-
ди чески те ли ца, които имат член ски състав (universitas perso-
narum). Причини за то ва са раз ви тието на християн ска та соб ст ве-
ност и нейният осо бен ста тут как то по от но ше ние на при до би ва-
не то, та ка и на изпол з ва не то ѝ. Каноничното пра во от ХI–ХIV век 
раз ви ва и но ви спо со би за за щи та та на вла де нието, които про дъл-
жа ват да са част от съвре мен ни те прав ни систе ми. Негов про дукт 
е за щи та та на вла де ле ца на нед ви жим имот, кой то е бил отстра-
нен от вла де ние на имо та чрез на си лие или из ма ма – отстра не-
ният мо же да иска въз ста но вя ва не то на пре диш но то по ло же ние, 
ка то до ка же един ст ве но непра во мер но то отстра ня ва не, без да е 
не об хо ди мо да до каз ва пра во то си на соб ст ве ност.56

56 Berman, H. J. Цит. съч., 238–240. Относно уста но вя ва не то на ран на та 
християн ска соб ст ве ност вж. Новкиришка-Стоянова, М. Римскоправни ос но-
ви на съвре мен ния ста тус на ре ли гиоз ни те ор га ни за ции. – В: Сборник ста тии и 
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Субект на пра во то на цър ков на соб ст ве ност
Текстовете на Новия за вет и ка но ни те да ват мо рал но то обос-

но ва ва не на соб ст ве ност та, как то и въз мож ни спо со би за нейно то 
при до би ва не, но не от го ва рят на въпро са на ко го при над ле жи 
цър ков на та соб ст ве ност. Във Византия ка то ця ло цър ков но то 
иму щест во е би ло не от чуж даемо.57 На Запад, вклю чи тел но в им-
пе рията на франки те, би ла из вър ш ва на по ня ко га се ку ла ри за ция, 
но ка то ця ло цър ков на та соб ст ве ност съ що би ла не от чуж даема. 
Въпросът чия е та зи соб ст ве ност оба че, из ник нал с из клю чи тел на 
се риоз ност след Реформацията, ко га то Ка то ли ческа та цър к ва 
след ва ло да се ли ши не са мо от част от своите вяр ва щи, които 
при поз на ли про тестан тст во то, но и от част от иму щест вото си.

Още през пър ви те ве ко ве на цър ков на та исто рия се появи ли 
раз лич ни уче ния за су бек ти те на соб ст ве ност та на цър ков но то 
иму щест во. Върху ос но ва та на рим ско то пра во би ло съз да де но 
уче ние, съглас но което цър ков но то иму щест во, пред наз на че но 
из клю чи тел но за цър ков ни нуж ди, при над ле жи на Бог. Дарения 
на ма насти ри, вклю чи тел но и на руски и бъл гар ски ма насти ри, 
би ли пра ве ни под фор ма та на вол ни по жер т во ва ния на име то на 
Света Богородица, Йоан Предтеча, Исус Христос. Противниците 
на те орията, че цър ков но то иму щест во при над ле жи на Бог, се по-
зо ва ват на ар гу мен та, че към Бог са непри ло жи ми юри ди чески те 
по ня тия на граж дан ско то пра во за за дъл же нията, изиск ва не на 
дъл жи мо то, под чи не ние на ре гу ли ра ща та дър жав на власт. Поради 
то ва ня кои нем ски уче ни на зо ва ли та зи те ория „наив но-бо го хул-
ст ве на“. Поддръжници на дру га те ория, въз ник на ла съ що през 
пър ви те ве ко ве на цър ков на та исто рия, обя ви ли, че цър ков ни те 
имо ти са соб ст ве ност на бед ни те. Всички, които не мо гат да жи-
веят от соб ст ве ни те си сред ст ва, в то ва число и ду хо вен ст во то, 
което е ли ше но от въз мож ност да до би ва сред ст ва за съ щест ву ва-
не то си чрез труд из вън хра ма и бо гослу же нието, имат пра во да 
жи веят за смет ка на цър ков но то иму щест во. Августин Блажени 

докла ди от научен ко лок ви ум „Актуални аспек ти на ре ли гиоз на та то ле рант ност 
в България“. Пловдив: ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2014. 

57 Изключение от то зи прин цип във ви зан тийска та исто рия е най-ве че пе-
риодът на иконоборството, ко га то мно жест во ма настир ски зе ми би ли 
секуларизирани. 
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го во ри, че еписко пи те, разпо реж да щи се с цър ков но то иму щест-
во, са са мо про ку ра то ри, упъл но мо ще ни от соб ст ве ни ци те, а 
истин ският соб ст ве ник са бед ни те (pauperes). Това раз би ра не за 
соб ст ве ни ка на цър ков на та соб ст ве ност би ло опро вер га но с ут-
вър ж да ва но то през ве ко ве те с пап ски декре та лии оби чай но „раз-
де ля не“ на употре ба та на цър ков но то иму щест во на че ти ри части 
за че ти ри ос нов ни дейности: 1/4 в пол за на еписко па, която след-
ва ло да се изпол з ва не са мо за не го ви те соб ст ве ни нуж ди, но и за 
гостоприем ст во и при ютя ва не на стран ст ва щи и скитници; 1/4 – 
за из д ръж ка на клира; 1/4 – за бедните; 1/4 – за цър ков но строител-
ст во и из д ръж ка на бо гослу же нието. По то зи на чин бед ни те въз 
ос но ва на декре та лиите по лу ча ват са мо 1/4 от цър ков но то иму-
щест во, сле до ва тел но би би ло не обос но ва но те да се счи тат за 
соб ст ве ни ци на цър ков но то иму щест во. Като при ба вим към то ва 
лип са та на как ви то и да би ло юри ди чески за дъл же ния на бед ни те 
по от но ше ние на цър ков но то иму щест во, та зи те ория съ що не 
поз во ля ва те да бъ дат счи та ни за соб ст ве ни ци от фор мал ноправ-
на глед на точ ка. Въз ос но ва на те зи въз гле ди по-къс но би ла раз-
ви та т.нар. те ория на це ле во то иму щест во, съглас но която не е 
не об хо ди мо да се тър си су бект на пра во то на цър ков на соб ст ве-
ност – цър ков но то иму щест во при над ле жи не на фи зи чески те или 
юри ди чески те ли ца, а има ед на или дру га цел или пред наз на че-
ние. Тази те ория по лу чи ла ши ро ко разпростра не ние сред ка но-
нисти те ка то ли ци, но би ла отре че на от ци ви листи те ка то ло ги-
чески не състоятел на, за що то цел та, ут вър ж да ва ли те, за дъл жи-
тел но пред по ла га ли це, което да я преслед ва. Между временно в 
Западна Европа през средните ве ко ве изпък на ла и те орията за 
об що цър ков на та соб ст ве ност, която по своята същ ност се свеж-
да ла до приз на ва не то на па па та ка то су бект на пра во то на соб ст-
ве ност на цър ков но то имущество, въпре ки че по ре ди ца при чи ни 
то ва не би ло из рич но про въз гла се но. В пе риода на Реформацията 
и Новото време, ко га то про ти ча про це сът на съз да ва не и ут вър ж-
да ва не на на ционал ни те държави, та зи те ория е непри ло жи ма 
към ре ал ния живот: ни то ед на от но во съз да де ни те евро пейски 
държави, вклю чи тел но католически, не би ла склон на да допусне, 
че в пре де ли те на нейна та те ри то рия цър ков но то иму щест во ще 
бъ де под власт но на разпо ред би те на ек сте ри то риал ни власти. 
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През ХVII и ХVIII век в про ти во вес на те орията за об що цър ков-
но то пра во и под влияние на ан тих ристиян ски иде оло гии се ут-
вър ж да ва т.нар. публи цисти ческа теория, спо ред която пра ва та 
на соб ст ве ност вър ху цър ков но то иму щест во се прехвър лят вър-
ху дър жа ва та. Тази те ория на пъл но съ от ветст ва на дър жав ноправ-
на та док три на на про тестан т ския свят. Тя е послу жи ла и за обос-
но ва ва не то на се ку ла ри за цията на цър ков ни те владения, която 
би ла про ве де на в пе риода ХVIII–ХIХ в. (про веж да не то ѝ в Русия 
с Манифеста на Екатерина II през 1764 г. не се е по зо ва ва ло на та-
зи доктрина; напротив, ут вър ж да ва ло се, че пра ви тел ст во то пред-
приема те зи дейст вия по ра ди славы име ни Божия). В епо ха та на 
Реформацията про тестан т ски те уче ни раз ви ли и цър ков но-об щин-
на та теория, спо ред която соб ст ве ник на цър ков но то иму щест во 
е об щи на та ка то корпорация; по ра ди не въз мож ност та да бъ де 
при ло же на та зи те ория по от но ше ние на Ка то ли ческа та църква, 
която не раз глеж да епар хията / ено рията ка то са мостояте лен су-
бект на как ви то и да би ло права, през ХIХ в. би ла съз да де на 
инсти ту ционал на та теория, съглас но която су бек ти на цър ков-
на та соб ст ве ност се явя ват и об щи ни те кор по ра ции. Според та зи 
те ория мо же ло да бъ дат счи та ни за су бек ти на цър ков на та соб ст-
ве ност как то цър ков ни те общини, та ка и цър ков ни те ин сти ту-
ции.58

6. Èíñòèòóöèîíàëíèòå ðàç ëè ÷èÿ Èçòîê – Çàïàä ïðåç 
Ñðåäíîâåêîâèåòî è ñîá ñò âå íîñò òà íà Öúðêâàòà

Дихотомията це за ро па пи зъм – папоцезаризъм, или с дру-
ги думи: ва си лев сът ка то цър ко вен бла го де тел – па па та ка то 
вър хо вен за ко но да тел и вър хо вен съ дия

Оформилите се раз ли чия в ста ту та на Християн ска та цър к ва 
в Константинопол и в Рим се дъл жат на конкрет ни исто ри чески 

58 Цыпин, В. А. Церковное право, https://pstgu.ru/download/1152720911.
pravo_tzypin.pdf, 290–293, спо ред чий то труд са пред ста ве ни систе ма ти зи ра но 
те ориите за су бек ти те на пра во то на соб ст ве ност в Църквата. 
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съ би тия от пе риода на IV и V век. Отношенията Цър к ва – дър жа-
ва се раз ви ват по раз ли чен на чин в Източна и в Западна Европа.

В Източна Европа се уста но вя ват от но ше ния на цезаро-
папизъм: дър жа ва та до ми ни ра над Църквата, а ед новре мен но с 
то ва ва си лев сът има ста тут на за щит ник на Цър к ва та. Василевсът 
в Константинопол е но си тел на бо жест ве на власт. Затвърждава се 
разбирането, че вър хов ният соб ст ве ник на всич ки имо ти е дър жа-
ва та. Византия и из граж да ният око ло нея пра восла вен свят ре али-
зи рат после до ва тел на нормотворческа, ад ми нистра тив на и съ деб-
на дейност, ха рак те ри зи ра ща се с ви со та не са мо на юри ди ческа-
та техника, но и на прав на та сти листи ка. Казано накратко, във 
Византия и изоб що на Балканите през ця ло то Средновековие се 
съз да ва и при ла га дър жав но пра во. Постепенно се уста но вя ва ди-
хо то мията цър ко вен ка нон – им пе ра тор ски за кон. След на ла га не 
на християн ст во то ка то офи циал на ре ли гия се уста но вя ва двойст-
вен ре гу ла ти вен режим: от ед на стра на – императорът, кой то на-
ми ра ос но ва нията на своя им пе ри ум във връз ка та си с Бог, при те-
жа ва власт та да съз да ва за ко ни те и да съди, а от дру га стра на – 
Църквата, „която в своята ви ди ма част из граж да свет ска ин сти ту-
ция“59, зат вър ж да ва пра во то в опре де ле ни сфе ри на об щест ве ния 
жи вот да уреж да от но ше нията меж ду вяр ва щи те. Това не из беж но 
во ди до въпро са коя нор ма би има ла при мат при ко ли зия. Най-об-
що хар мо ни зи ра не то на нор ма тив на та уред ба във Византия се 
уста но вя ва от дър жав на та за ко но да тел на власт. Изследователите 
по соч ват ня кол ко им пе ра тор ски акта, които с пред виж да ни те в 
тях разпо ред би спо ма гат за хар мо ни зи ра не то и при ла га не то на 
прав ни те нор ми как то на църковното, та ка и на свет ско то за ко но-
да тел ст во. Такъв акт е Конституцията на им пе ра то ри те Вален-
тиниан и Марциан от 12 ноем ври 451 г., с която са обя ве ни за не-
ва лид ни всич ки санкции, про ти во ре ча щи на ка но ни те. През 530 г. 
им пе ра тор Юстиниан из да ва закон, по си ла та на кой то всичко, 
забра ня ва но от каноните, след ва да се счи та за забра не но и от 
дър жав ни те закони, и ут вър ж да ва ед нак ва си ла на ка но ни те с 
дър жав ни те за ко ни. През 545 г. им пе ра тор Юстиниан из да ва 

59 Троянос, С. Закон и ка нон във Византия, http://dveri.bg/ayxfw.
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новела, с която при да ва си ла на за кон на каноните, из да де ни от 
че ти ри те про ве де ни до то га ва вселенски съ бо ра. Във Византия 
трай но се уста но вя ва разбирането, че дър жа ва та и Цър к ва та не са 
от дел ни институции, съ от вет но два от дел ни правопорядъка: им-
пе ра то рът е от го во рен за ма те риал но то бла го по лу чие на по да ни-
ци те си, а Цър к ва та – за ду хов но то бла го ден ст вие. Опит да пре да-
де пре вес на ка но на над за ко на пра ви Епанагогата (ня кои съвре-
мен ни ав то ри я опре де лят ка то Исагога), която спо ред част от из-
сле до ва те ли те на то зи текст, въ веж дай ки про ти во поста вя не то на 
ду ша та и тялото, це ли про ти во поста вя не на им пе ра тор ско то и 
патриар шеско то достойнство, да вай ки пре вес на душата, респ. на 
патриар ха. Според дру ги из сле до ва те ли с тек ста се тър си пости-
га не на ра вен ст во меж ду цър ков на та и дър жав на та власт. В из-
точ ноевро пейския мо дел та зи ди хо то мия не пре раст ва в ан та го-
ни зъм.60 В то зи сми съл не би могло да се приеме из ця ло ста но ви-
ще то на проф. Ст. Бобчев, че „ка но ни те имат по-го ля ма си ла от 
дър жав ни те закони, за що то те са из да де ни и ут вър де ни от све ти-
те от ци и от императорите, те имат съ що то значение, как то и све-
то то писание; а законите, ка то из да де ни са мо от императорите, не 
мо гат да стоят по-ви со ко от Светото пи са ние и ка но ни те“61.

Църквата на Запад се офор мя ка то на пъл но не за ви си ма ин-
сти ту ция. Вътрешнополитическите пробле ми в западната част на 
им пе рията и на шест вието на вар ва ри те во дят до па да не то на 
Западната рим ска им пе рия. Върху ру ини те ѝ въз ник ват нови, вар-
вар ски държави, които ще възприемат от дел ни аспек ти на рим-
ско то право, но ка то ця ло ще до ве дат до не го во то вул га ри зи ра не 
чрез пре иму щест ве но то инкор по ри ра не на оби чайноправ ни нор-
ми в не го. Църквата в Рим оба че оста ва поч ти не за сег на та от вар-
вар ски те набези, за поч вай ки да раз ви ва идеята за възприема не то 
ѝ ка то царство, а рим ският па па посте пен но се ут вър ж да ва ка то 
монарх, обе ди ня вай ки в се бе си функ циите на гла ва на то ва земно 
цар ст во и на ду хо вен во дач. Така на Запад се уста но вя ват от но-

60 Троянос, С. Цит. съч., 1–5. 
61 Бобчев, Ст. Черковно пра во – съкра тен курс из лек ции по чер ков но право, 

че те ни на Юридическия факултет. С., 1927, с. 51. 
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ше нията на па по це за ри зъм. Възходът на пап ст во то – Dictatus 
Papae (Григорий 1075 г.) – Decretum Gratiani (1140 г.); папски аб-
со лю ти зъм и идеята за plenitudo potestatis; Църквата ка то regnum: 
уни вер сал но царство, разпростра не но до гра ни ци те на ви ди мия 
свят, са яр ки изя ви на па по це за риз ма. Папата – мо нар хът на то ва 
царство, е прием ник на св. ап. Петър, респективно на Исус 
Христос. Така чрез translatio па па та приема управле нието над 
Цър к ва та и над це лия свят; „Проектът“ на Рим за orbis christia-
nitatis – окруп ня ва не на всич ки юрис дик ции под власт та на Рим, 
на ми ра как то догматически, та ка и по ли ти чески изяви: дог ма ти-
чески – при ма тът на Рим, по ли ти чески – кръсто нос ни те по хо ди.

Римският па па за поч ва да раз ви ва и отстоява идеята, че 
Господ Исус Христос дейст ва чрез своя на мест ник св. ап. Петър в 
своята Цър к ва. Така св. ап. Петър ста ва викарий, заместник, пред-
стоятел на Исус Христос. Тази идея пре раст ва в теорията, че св. 
ап. Петър при те жа ва plenitudo potestastis – пъл но мо щията на 
мощта, пъл но мо щията на власт та да пред ставля ва Исус Христос 
пред дру ги те. Постепенно рим ска та еписко пия зат вър ж да ва 
идеята, че св. ап. Петър заема място то на Христос и ка то та къв е 
упъл но мо щен да из вър ш ва всич ко то ва в Цър к ва та. Така той стои 
на вър ха на офор ми лия се ко нус ка то гла ва на Църквата, ка то ви-
ка рий на Исус Христос, на ми ра се над оста на ли те апостоли, има 
пре иму щест во над тях. Когато апосто ли те се разпръск ват из ця-
ла та ойкумена, ро до ва та цър к ва Ecclesia generalis, чий то гла ва е 
викарият, на мест ни кът на Исус Христос апостол Петър, раз ши ря-
ва своята ос но ва. Всеки един от апосто ли те оти ва на раз лич но 
място, след вай ки по ве ля та на своя учител: „Идете и науче те всич-
ки на ро ди и ги кръ ща вай те в име то на Отца и Сина, и Светия 
Дух“ (Матея 28:19). Апостол Петър, оти вай ки в Рим, не за губ ва 
своето място, своя при мат и своите пра во мо щия, а ги до на ся заед-
но със се бе си в Рим. Така Рим се из кач ва отгоре, на вър ха на ко-
ну са. Когато оти ва в Рим, св. Петър пре да ва то зи примат, то ва 
пър вен ст во на след ва щия епископ на Рим. Този примат, то ва пра-
во мо щие въз ос но ва на та зи приемственост, за поч ва да се дър жи 
от рим ския епископ по принцип, то за поч ва да му при над ле жи. 
Така рим ският епископ – гла ва та на Рим ска та църква, кой то е по-
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лу чил пълномощията, ста ва ви ка рий на Исус Христос от вто ра 
степен: па па та е ви ка рий на св. Петър, кой то е ви ка рий на Исус 
Христос. От един мо мент на сет не рим ският па па ще за поч не да 
се ти ту лу ва Vicarius Christi – на мест ник на Исус Христос. Както 
по соч ва Кокудев, „ако за Рим в де ба та от ХIII век все лен ско то 
изпъл не ние на Цър к ва та мо же да бъ де де мон стри ра но чрез ед на 
кор по ра тив на струк ту ра ка то ecclesia universalis, в която има ме 
аб страк т но тя ло и състав ни части, то за Константинопол то ва все-
лен ско изпъл не ние на Църквата мо же да бъ де „онагле де но“ по 
ня ка къв на чин чрез Вселенския съ бор. (...) Папата из хож да от ор-
га но ло гич на та ме та фо ра и от но ше нията част – тяло, за да стиг не 
до ед на аб страк т на те ория на ка то лич ност та ка то сбор от части, 
които съста вят ед на аб страк т на ця лост. (...) В Константинопол 
„Църквата ecclesia generalis не се мисли ка то институция, уста но-
ве на от Христос, а ка то об щ ност от личности, които са по вяр ва ли 
в Него ка то в Син Божий и които са кон сти ту ира ли своята иден-
тич ност вър ху вя ра та в ед на не оче вид ност“ – че Исус е Божи Син 
и е тех ният Спасител.62

Органологичните ме та фо ри и кор по ра тив ни те от но ше ния 
при съст ват не са мо в ор га ни за цион но-ад ми нистра тив ния мо дел 
на Западната цър к ва. Корпоративността е прин цип но по ло же-
ние – как то бе ше по со че но по-горе, фон да циите съ що се съз да ват 
ка то иму щест ве ни кор по ра ции. С едик та на им пе ра тор Галерий 
от 311 г. и с Миланския едикт от 313 г. кон фиску ва но то по вре ме 
на го не нията иму щест во на християни те се рести ту ира ка то кор-
по ра тив но иму щест во.63

62 Вж. Кокудев, Щ. Евхаристия и ка то лич ност на Църквата. Константинопол 
и Рим – де ба тът от ХIII век (ав то ре фе рат на дисертация), с. 15, 19–23, 27, 
достъп но на: http://digilib.nalis.bg; Отец Сава Кокудев. Единството и ка то лич-
ност та на Църквата в де ба та меж ду Константинопол и Рим от на ча ло то на ХIII 
век. – Християнство и култура, 2016, № 3 (110), с. 50, 52. 

63 Новкиришка-Стоянова, М. Римскоправни ос но ви на съвре мен ния ста тус 
на ре ли гиоз ни те организации. – В: Сборник ста тии и докла ди „Актуални аспек-
ти на ре ли гиоз на та то ле рант ност в България“. С.: ЕкоПринт, 2004, с. 23. 
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Основания за ком пе тент ност та на рим ския па па по съ деб-
ни спо ро ве през Средновековието

Стиховете на Чосър от края на ХIV век най-добре илюстри-
рат об хва та на ком пе тент ност на цър ков на та юрисдикция:

Преди го ди ни в моя край жи веел
ви ка рий досто ле пен. Той вил неел
навред. Раздавал теж ки на ка за ния
за все ки грях, за пре лю бо деяния,
магьос ни чест во, ре чи непри лич ни,
за кле ве ти, из ме ни най-раз лич ни,
клет во отстъп ни чест во, на ру ше ния

на за ве ща ния и за дъл же ния,
от съст вия от служ би те цър ков ни
и дру ги престъпле ния гре хов ни

ка то лихвар ст во, све то татст во...64

В Първо посла ние до Коринтяните (6:1–8)65 апостол Павел 
на пътст ва християни те в Коринт да ре ша ват вътре в об щ ност та 
въз ник на ли те меж ду тях спорове, с което се поста вя на ча ло то на 
християн ска та юриспру ден ция. Най-ран на ин фор ма ция за функ-
циони ра не то на християн ски съ ди ли ща по лу ча ва ме от пис ма та на 
Плиний Млади до им пе ра тор Траян, в които се посочва, че те зи 
съ ди ли ща мо гат да се произнасят, ко га то християни те са на ру ши-
ли пра ви ла та на вя ра та – респективно своята клетва, при кражба, 
пре лю бо дейст вие и др.66 По-къс но на Халкидонския все лен ски 
съ бор юрис дик цията на еписко па би ла как то пот вър де на с разпо-
ред ба та на де ве то правило, та ка и раз ши ре на по от но ше ние на 
граж дан скоправ ни спо ро ве.67

64 Чосър, Дж. Кентърбърийски разкази. Разказът на Кармелита. Превод 
Александър Шурбанов. С.: Анубис, 1994. 

65 Първо посла ние на све ти апостол Павла до Коринтяните (6:1–8). 
66 Specifi c Performance and Laesio Fidel. – The Law Quarterly Review, July 1889, 

№ XIX. 
67 Правила на Све тия чет вър ти все лен ски съ бор (Халкидон, 451 г.), пра ви-

ло 9: „Ако ня кой кли рик има съ деб но де ло с друг клирик, не ка не под ми на ва 
еписко па си и не при бяг ва до граж дан ски съдилища, а от на ча ло не ка се съ ди 
пред еписко па си или, с поз во ле ние на същия, пред оня съд, кой то и две те стра-
ни си изберат. Който оба че постъ пи въпре ки това, да бъ де на ка зан спо ред 
правилата. Ако ли кли рик има съ деб но де ло със своя или с друг епископ, не ка 
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Постепенно се раз ви ват от но си тел но съгла су ва ни струк ту ри 
от устойчи ви правила, от на ся щи се до области на правото, които 
са из вън сакрал но то и све ще но то. С вре ме то Цър к ва та уста но вя ва 
пра ви ла та на своята юрис дик ция над раз лич ни прав ни ин сти ту ти. 
Въз ос но ва на юрис дик цията на Цър к ва та вър ху тайн ст ва та би ли 
раз ра бо те ни пра ви ла и норми, от на ся щи се до брака; въз ос но ва 
на юрис дик цията на Цър к ва та над за ве ща нията би ли раз ра бо те ни 
пра ви ла и норми, от на ся щи се до наследствата; въз ос но ва на 
юрис дик цията на Цър к ва та над актове, свър за ни с благо тво ри тел-
ността, би ли раз ра бо те ни пра ви ла и нор ми от нос но собствеността; 
въз ос но ва на юрис дик цията на Цър к ва та вър ху клет ва та би ли 
раз ра бо те ни пра ви ла и нор ми по от но ше ние на договорите; въз 
ос но ва на юрис дик цията на Цър к ва та над гре хо ве те би ли раз ра-
бо те ни пра ви ла и нор ми от нос но престъпле нията и за ко но на ру-
ше нията. Едновременно с те зи пет области на юрис дик ция би ли 
раз ра бо те ни и пра ви ла за съ пътст ва щи те ги юри ди чески про це-
дури.68

Най-ак ти вен при ут вър ж да ва не то на та зи пап ска по зи ция е 
па па Инокентий II, кой то при те жа ва как то богословско, та ка и 
юри ди ческо обра зо ва ние. През април 1204 г. той из да ва декре та-
лията Novit ille qui nichil ignorant (на ри ча на „Той знае“) – до ку-
мент с огром но зна че ние за раз ви тието на сред но ве ков но то ка но-
нич но пра во. Този до ку мент очер та ва ком пе тент ност та на цър-
ков ния съд, вклю чи тел но и по от но ше ние на договорите, респек-
тивно соб ст ве ност та в опре де ле ни случаи, място то на па па та в 
публич ноправ ни те от но ше ния в за пад ноевро пейския свят, зат-
вър ж да вай ки до ми ни ра ща та ро ля на па па та в те зи от но ше ния.

Разбирането за зна че нието на клет ва та в до го вор ни те от но-
ше ния на вяр ва щи те при до би ва през го ди ни те съ щест ве но зна че-
ние в ка но нич но то пра во. Така напри мер по от но ше ние на до го-
вор но то пра во до ХVI век е ха рак тер но схващането, че ва лид-

се съ ди пред област ния събор. Ако пък епископ или кли рик е не до во лен от 
област ния митрополит, не ка се от на ся или до ек зар ха на диоцеза, или до престо-
ла на цар ст ва щия Цариград и пред не го да се съди“, https://bg-patriarshia.bg/
universe-sum.

68 Berman, H. J. Op. cit., p. 225. 
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ност та на да ден до го вор за ви си от добро съ вест ност та (bona fi des) 
на стра ни те при сключ ва не то му, зат вър де на чрез т.нар. обет за 
вяр ност/ га ран ция за чест ност. Нарушаването на да де но то обе ща-
ние по прин цип се е счи та ло за грях, а не изпъл не нието на та къв 
до го вор би ло счи та но за на ру ша ва не на вя ра та (laesio fi dei) и в 
слу чай на спор да ва ло под съд ност на цър ков ния съд.

Обещанието, да де но в име то на вя ра та (fi dei interpositio – 
fi dei facta), е изпол з ва но през Средновековието при ре гу ли ра не то 
как то на лични, та ка и на публич ни и по ли ти чески от но ше ния. То 
би ло изпол з ва но в брач но то право, но би ло при ла га но съ що към 
за дъл же ния с публи чен ха рак тер (вклю чи тел но за дъл же ния към 
хазната), за дъл же ния с по ли ти чески ха рак тер (ка къв то е слу ча ят 
със спо ра меж ду Джон Безземни и френ ския крал), та до ри и в до-
го вор ни те отношения, ка то при послед ни те до го во рът меж ду две-
те стра ни е бил пости ган чрез опре де ле на фор ма на ве ри фи ци ра-
не (как то бе ше по со че но по-горе), с която се при да ва ла тър жест-
ве ност при сделки, из вър ш ва ни напри мер със зе мя. Понякога (за-
па зе ни са та ки ва съ деб ни ре ше ния на раз лич ни сред но ве ков ни 
съ ди ли ща в Англия) то ва бил един ст ве ният способ, чрез кой то 
кре ди то рът е мо жел да до ка же взе ма не то си от длъж ни ка. Поради 
това, че те зи до го во ри би ли скре пя ва ни с клет ва или с fi dei 
interpositio, с което се пре доста вя ла юрис дик ция на Цър к ва та при 
евен ту ал ни бъ де щи спорове, тя на сър ча ва ла да ва не то и по лу ча ва-
не то им ка то спо соб за си гур ност. Според тру до ве те на Хенри де 
Брактън през ХIII век в Англия цър ков ният съд е при те жа вал 
юрис дик ция при спорове, от на ся щи се до три ви да договори: а) 
ко га то ед на та от стра ни те по до го во ра при над ле жи към 
духовенството; б) ко га то е би ла да де на клетва; в) ко га то е има ло 
fi dei interpositio.69

Декреталията Novit ille qui nichil ignorant („Той знае“) на па-
па Инокентий II раз ви ва ос но ва нията за под съд ност на спо ро ве в 
област та на до го вор но то пра во имен но пред цър ков ния съд. 

69 Fry, E. Specifi c Performance and Laesio Fidei – статията, по со че на и по-горе, 
публи ку ва на в Англия, е пре пе ча та на през съ ща та 1889 го ди на и в САЩ в юри-
ди ческо то спи са ние The New Jersey Law Journal, 1889, Vol. XII, 299–305. 
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Както пи ше са мият па па70: Той знае (...), че оби ча ме на шия най-
въз лю бен в Христос син Филип – про чу тия цар на франки те. (...) 
Не бих ме иска ли да се произ на ся ме по въпрос от област та на 
фе одал но то пра во, кой то въпрос е в ком пе тент ност та на кра ля 
да от съ ди, ос вен ако то зи ка зус не е ос во бо ден от юрис дик цията 
на кра ля по си ла та на спе циал на при ви ле гия или про тив но на оби-
чая то ва се от кло ня ва от ius commune71 [след ва да се обър не 
внимание, че въпре ки сход но то зву че не при пре во да на бъл гар-
ски език ius commune (jus commune) и lex terrae (legem terrae) имат 
раз лич но зна че ние – б. а.72]. Но ние мо жем да съ дим за грях, 

70 Legalhistorysourses.org. 
71 Ius commune (jus commune) – ла тин ски тер мин за об що то и оби чай но при-

ла га но то пра во (common law). Терминът се изпол з ва от юристи те по граж дан ско 
право, за да се по зо ват на не из мен ни прав ни прин ци пи от граж дан ска та прав на 
система; те зи об що ва лид ни и не из мен ни юри ди чески прин ци пи са на ри ча ни в 
ан глоезич на та прав на ли те ра ту ра law of the land (вж. след ва ща та бележка). В 
Западна Европа ius commune се раз ви ва ка то от прав на точка, на която стъп ва и 
от която се раз ви ва прав на та систе ма – за раз ли ка от Англия, къ де то ius 
commune не съществува. (Важно е да се подчертае, че ius commune и common 
law са раз лич ни понятия, но се щи ха рак те ристи ки на две раз лич ни граж дан-
скоправ ни системи: кон ти нен тал на та и англосаксонската.) От глед на точ ка на 
контекста, в кой то въз ник ва и се развива, ius commune е раз глеж да но най-ве че 
ка то съ че та ние меж ду ка но нич но то пра во и рим ско то право, офор ми ло се през 
ХII–ХIII век и при ла га но до края на ХVIII–ХIХ век, ко га то се съз да ват ко ди фи-
ци ра ни те нор ма тив ни ак то ве – осо бе но в област та на граж дан ско то право. Дори 
и след ко ди фи ка циите – по не в прав на та те ория – ius commune за паз ва своето 
зна че ние в Западна Европа в сфе ра та на иму щест ве но то право, ко га то за ко но да-
тел ният текст не пред ла га из рич на разпо ред ба за ре ша ва не на да ден казус. 
C. Donahue да ва сход но опре де ле ние на ius commune: де фи ни рай ки го в те сен 
сми съл ка то систе ма на граж дан ско то право, ос но ва ва ща се на прин ци пи те на 
рим ско то пра во и до го ля ма сте пен на концепцията, раз ви та от после до ва те ли те 
на Бартолус де Саксоферато (т.е. на постглосаторите), чиито въз гле ди на би рат 
си ла и през ХVI–ХVII век ве че са во де щи раз би ра ния за пра во то в евро пейска та 
юри ди ческа система. – Donahue, C. Ius commune. Canon Law and Common law 
in England. – Tulan Law Revie, Vol. 66, Issue 6. През 50-те го ди ни на ХХ век в 
Западна Европа ста ва по пу ляр на те орията на Helmut Coing за евро пейска прав на 
история, под чер та ва ща идеята за об щи те ко ре ни и за един ст во на евро пейска та 
прав на наука в миналото, настояще то и бъдещето, която те ория на ми ра ар гу-
мен ти за обос но ва ва не то си и в прак ти ка та на за ко но да тел ни те и съ деб ни те ин-
сти ту ции на Европейския съюз. 

72 Law of the land – всич ки дейст ва щи прав ни разпо ред би на да де на тери-
тория, в да ден район; ка то пра вен тер мин сло во съ че та нието е си но ним на ла-
тин ския тер мин lex terrae (legem terrae), с кой то се обоз на ча ват всич ки дейст ва-
щи за ко ни и нор ма тив ни ак то ве изобщо, как то и съ деб на та практика, осо бе но 
ко га то е раз глеж да на ка то из точ ник на правото. Именно в то зи сми съл тер ми-
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което без съм не ние при над ле жи на на ша та юрис дик ция и което 
мо жем и тряб ва да упраж ним по от но ше ние на все ки. (...) 
Когато кра ле са склю чи ли ми рен до го вор и два ма та са се закле ли 
да го спаз ват и ко га то въпре ки клет ва та то зи до го вор не е спа-
зен за уго во ре но то вре ме, не бих ме ли има ли ос но ва ние да се на-
ме сим в слу чай, ко га то е по ло же на клет ва. [Защото] без съм не-
ние клет ви те са под власт ни на пре ценка та на Цър к ва та, [вклю-
чи тел но ко га то ста ва въпрос] да се въз ста но вят мир ни те до го-
во ри, които са би ли на ру ше ни. (Написана в Латеранския дво рец, 
1204 г.).73

Изтокът е мисти чен. Източните еписко пи след ват в дейност-
та си разбирането, че Църквата е в то зи свят, но не е от то зи 
свят. Още на Първия все лен ски съ бор им пе ра тор Константин I 
уста но вя ва в християн ска Византия принцип, кой то е ха рак те рен 
за Римската империя, осо бе но за им пе ра тор ския период: при мат 
на свет ска та власт над ре ли гиоз на та. В Константинопол тя оста ва 
под гри жа та на василевса, съсре до то ча вай ки своята дейност и 
вътреш но то пра во към ре ша ва не на соб ст ве ни те си за да чи. В Рим, 
обратно, Цър к ва та все по ве че уста но вя ва ла разбирането, че съ-
щест ву ва не то и дейност та ѝ след ва да бъ дат ре гу ли ра ни иден тич-
но по на чи на, по кой то се управля ва вся ко ед но цар ст во. Съвсем 
естест ве но Ка то ли ческа та цър к ва заим ст ва и раз ви ва рим ска та 
прав на и ад ми нистра тив ноуправлен ска система, на ла гай ки своята 
власт през ве ко ве те не просто ка то царство, а ка то империя, в 
която съ щест ву ват раз лич ни народи при те жа ва ща из клю чи тел на 
за ко но да тел на и съ деб на власт в опре де ле ни сфе ри. Римският па-
па не би мо гъл да приеме ре ше нията на Трулския събор, които 

нът е употре бен в чл. 39 от Magna Carta Libertatum, която е на пи са на и под пи са-
на на ла тин ски език: Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, 
aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec 
super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum ver pel legem terre (39. 
No freeman shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in anyway 
destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment 
of his peers or by the law of the land). 

73 Декреталията Novit ille qui nichil ignorant чрез ут вър ж да ва не на под съд-
ност та на въз ник на лия спор на цър ков ния съд съ що е брънка във ве ри га та от 
политически, ико но ми чески и цър ков но-ин сти ту ционал ни фактори, допри несли 
за под пис ва не то на Magna Carta Libertatum. 
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уза ко ня ват пен тар хията (рав но поста ве на та власт на пе ти ма 
епископи). Папата се опит ва да обос но ва ва непре къс на то твърд е-
нието, че той е ви ка рият от вто ра сте пен на Спасителя и не му по-
до ба ва да управля ва то ва земно царство, което е просто под-
готовката, пъ тят към царството не бес но. Каноничното пра во на 
Запад след ва да от го ва ря на то зи све тоглед.

Çàêëþ÷åíèå
Юридическият текст се стре ми към по лез ност. Така съв сем 

ло гич но в края му след ва да се по тър си от го вор на въпроса: „На 
как во ни научи то ва про уч ва не за цър ков на та соб ст ве ност през 
сред ни те векове?“. Струва ми се, че от го во ри те са мно го и раз но-
по соч ни. Това, което бих иска ла от но во да подчертая, е над на-
ционал ният и кор по ра тив ният ха рак тер на цър ков на та соб ст-
ве ност в Западна Европа през Средновековието, кой то в ня как ва 
сте пен се пре на ся във вре ме то ка то осо бе ност на пра во то на соб-
ст ве ност. Развитието на въз мож ности те за при те жа ва не – ин ди ви-
ду ал но и ко лек тив но – бе ше те ма в дру га моя публикация, част от 
която се спи ра ше на „Дихотомията град – село, соб ст ве ност вър-
ху ка пи та ли – соб ст ве ност вър ху зе мя и стран ни те промени, 
настъп ва щи в при те жа ва не то на ко лек тив на и ин ди ви ду ал на соб-
ст ве ност“74. От то ва из след ва не дой де и ин те ре сът ми да се вър на 
на зад във времето, за да мо га да обяс ня по-добре настояще то чрез 
ка зу си от миналото, фор ми ра ли прав на тра ди ция. Стъпвайки вър-
ху институти, уста но ве ни от ка но нич но то право, ин дустриали за-
цията ще раз вие имен но кор по ра тив ни те и над на ционал ни те ха-
рак те ристи ки на соб ст ве ност та. Правната фор ма на ин ди ви ду ал-
на соб ст ве ност отстъп ва на за ден план, а пре обла да ва щи те и ре-
ша ва щи фор ми на соб ст ве ност в област та на промишленото, тър-
гов ско то и фи нан со во то пред приема чест во се оказ ват ко лек тив на 
соб ст ве ност под фор ма та на дя ло ве или ак ции. Обединението на 
ка пи та ли се ре али зи ра чрез раз лич ни юри ди чески лица, които са 
и су бек ти те на пра во то на соб ст ве ност. Дружествената соб ст ве-

74 Караджова, М. Някои исто ри чески обусло ве ни осо бе ности на пра во то на 
соб ст ве ност в България. – Юридическо спи са ние на Нов бъл гар ски университет, 
2018, № 2. 
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ност се уста но вя ва ка то ос нов на фор ма на соб ст ве ност та. В тър-
гов ски те дру жест ва про ти чат про це си на раз де ле ние меж ду функ-
циони ра щия и па рич ния ка пи тал и от де ля не на функ циите на ка-
пи та ла от собствеността, което во ди до ано ни ми за ция на соб ст-
ве ност та. Притежаващият пра во то на соб ст ве ност е от де лен от 
пра во то на кон трол и в съвре мен ни те про миш ле ни ор га ни за ции 
ка то ця ло соб ст ве ни ци те в го ля ма сте пен не ре али зи рат своите 
пра во мо щия.75 В то зи кон текст е добре да се поз на ва та зи история, 
за да мо же да се ос мисли в ши рок аспект пра во то на соб ст ве ност 
ка то га ран ция на ос нов ни те пра ва и сво бо ди на личността, а не 
са мо в не го ва та стопанска, со циал на или вещ ноправ на рам ка. 
Включително ко га то се взе мат по ли ти чески ре ше ния за опре де-
ля не на обек ти те – публич на собственост: ка къв да е ба лан сът 
публич но – частно, осо бе но за ед но общество, което исто ри чески 
по-ско ро от хвър ля ли бе ра лиз ма и тър си га ран циите за своя жи вот 
в дребна, но реална, „пъл на“ соб ст ве ност.

75 Лазар, Я. Цит. съч., 38–44, 65–72. 


