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СТАНОВИЩЕ

за докторската дисертация на Доротея Валентинова Михова

на тема

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ (IUSTITIA) И РАВЕНСТВО

(AEQUITAS), И ПОНЯТИЕТО “КОРУПЦИЯ” (CORRUPTIO) В РИМСКОТО ПРАВО

(IV В. ПР. Н. Е. – VI В.): LEGES SUMPTUARIAE; LEGES DE PECUNIIS

REPETUNDIS; LEGES DE AMBITU; LEGES BARBARORUM.

от доц. д-р Димитър Й. Димитров

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Настоящата дисертация е посветена на редица колкото морални, толкова и

правни понятия, като ius, iustitia, virtus, aequitas, avaritia, luxuria, ambitus, corruptio, на

тяхното осмисляне в римското общество и съответстващите законодателни

инициативи. Разгледани са подробно множество закони от времето на полу-

легендарните римски царе, та чак до края на Републиката, а и след това, с акцент върху

Leges sumptuariae, Leges de pecuniis repetundis и Leges de ambitu, тяхната философия,

прилагане и съдба. Не са пропуснати и Leges barbarorum, които представляват най-

късната пряка рецепция на римското право сред т. нар. „варварски” кралства и

общества в началото на европейското Средновековие.

Дисертацията се състои от увод, встъпителна част, осем глави, приложения и

библиография. Уводът е посветен на методологически въпроси и представя накратко

целите и задачите на изследването, както и отделните глави в резюмиран вид.

Встъпителната част до голяма степен следва увода и е част от него. Първата глава

прави необходимата връзка между римското право и редица понятия, които имат

морално-философски измерения. Втората глава е посветена на една много слабо

позната в България тема – времето на римските царе и свързаните с тях Leges regiae.
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Първите елементи на римското законодателство срещу разкоша и корупцията се

появяват в един архаичен период, когато племенните връзки, обичайното право и

митологичното мислене са все още тясно преплетени. Трета глава се занимава колкото

с римското право, толкова и с проблеми на морала и архетипалните примери на virtus,

dignitas и honestas. Четвърта глава се явява до голяма степен продължение на трета, с

анатомия на римското понятие virtus. Пета и шеста глава подробно разглеждат

конкретните примери за Leges sumptuariae, като типичният за дисертанта подход

предполага: излагането на законите и обстоятелствата, при които те са приети;

исторически и морално-философски анализ на тези закони и средата, в която възникват,

както и тяхната по-късна перцепция; съдбата на тези закони и причините, довели до

тяхното системно неспазване. В същия дух продължава и седма глава, посветена на

различните случаи на корупция в римското общество, включително електоралната

корупция, купуването на гласове и влияние, длъжностната и съдебна корупция. Осма

глава е особено интересна, доколкото се занимава с друг слабо познат у нас проблем,

свързан с отгласите на римското право във „варварското” законодателство,

включително т. нар. „варварски правди”.

Дисертационният труд е написан с много ерудиция, богат набор от извори и

литература, увлекателно, с определени литературни достойнства. Прави добро

впечатление фактът, че значителна част от изворите се цитират за пръв път на

български и са в превод на автора на настоящата дисертация. Изследването е

интердисциплинарно по своя характер, доколкото съпоставя заедно проблеми на

римското право, общественото развитие, философията, морала и литературните

традиции. На мнение съм, че авторът е постигнал до голяма степен целите и задачите,

които си е поставил в началото на изследването.

Разбира се, не мога да не спомена и редица критични бележки. На първо място,

дисертационният труд е фокусиран върху Римската република и до голяма степен

пренебрегва времето на Римската империя, прескачайки някак си мимоходом до

„варварските правди”. За времето на Римската империя се опира на стари изследвания,

като Гибън и Бъри, а заключенията й звучат архаично и определено не в унисон с

множеството изследвания за късната република и империята в последните десетилетия.

Не споделям опростеното Просвещенско виждане за историята на Рим единствено като

движение от славно поради моралния си авторитет минало към един постоянен упадък,

който завършва логично през 476 г. Впрочем, Римската империя не приключва
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съществуването си през 476 г., както изследователите днес добре знаят, иначе

кодификацията на римското право при Юстиниан Велики би увиснала в някакво неясно

по своя характер и статут общество. Много остаряла е и тезата, че Късната античност е

време единствено на упадък и демографски срив. Всъщност изследователите на тази

епоха, историци и археолози, в последно време говорят за увеличаване на населението

на империята от III до VI век, а в някои области на Европа и Близкия Изток дори за

демографски „бум”, който създава и редица проблеми на Късната империя.

На второ място, забелязвам тенденции към анахронизъм и прекомерно

морализаторстване. В желанието си за аналогии и алюзии с днешната реалност, както и

с вечните слабости на човешката природа по принцип, авторът неминуемо попада в

клопката на анахронизма, сякаш забравяйки, че става дума за едно древно общество с

ценности и манталитет, които в никакъв случай не са идентични с тези на днешната

„западна” цивилизация, въпреки някои очевидни паралели. Всъщност самият докторант

в глава Първа, стр. 86-88, прави ясната уговорка, че римското републиканско право е

ясно подчинено на делението между alter (noster) и hostis, свой и чужд – правото на

пръв поглед звучи универсално като философия и послание, но всъщност е здраво

свързано с конкретната общност, етнически и социално обусловено е, а това е

характерно за древните общества по принцип.

На трето място, имам забележки към структурата и стила на изследването.

Натрупването на дълги цитати, понякога по цели страници, утежнява текста, и ако

цитирането на законите е до голяма степен необходимост, то дългите цитати от древни

автори, които коментират различни проблеми, не е необходимо. По мое скромно

мнение, тези сведения би следвало да бъдат резюмирани и синтезирани, а по-

обширните цитати би трябвало да бъдат изведени като приложения в края на

дисертационния труд.

Налице са и някои дребни, но досадни грешки. Юристът Паул е цитиран по този

начин навсякъде в текста, а формата в български език е Павел. Каква е логиката

Емилий Павел да присъства по този начин в текста, а юристът Павел да бъде Паул?

Понятията „католическо християнство”, „католически християни” са заети пряко от

европейската литература. В този период те имат смисъла на ортодоксално съборно

християнство, противопоставено на другите, еретически вероизповедания, като

арианството, например. В български език определението „католически” има съвсем

друг смисъл и затова се използва терминът „ортодоксално” християнство.
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Иначе дисертацията е написана на добър български език, правописните и

техническите грешки на практика липсват, което е похвално и за съжаление не толкова

често срещано в последните години. Личи си богатата езикова култура на докторанта и

умението й да борави с редица чужди езици.

Въпреки посочените критики аз оценявам високо този труд. Пропуските,

свързани с историческия анализ на късната римска епоха, не могат да нарушат

впечатлението за едно добро изследване на морала и правото, на законодателството

срещу разкоша и корупцията, неговата логика и последствия. Затова и препоръчвам

този дисертационен труд да бъде оценен по достойнство и да се присъди на неговия

автор научната и образователна степен „доктор”.

Велико Търново
17 май 2012.                                                                           Д. Димитров
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