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Великата харта на свободите – вече 800 години основа на парламентарното 
управление и върховенството на правото във Великобритания*  

Интервю с проф. Дейвид Карпeнтър 

Във Великобритания 2015 година премина под знака на мащабни чествания 
за отбелязване на 800 години от приемането на Магна Харта – един от най-
важните документи на британската политическа и конституционна традиция. 
През февруари в Лондон се проведе Глобален юридически форум, през юни – 
историческа конференция в Кингс Колидж и голяма изложба в Британската 
библиотека, на която за първи път бяха събрани заедно всички оцелели копия на 
хартата, беше осъществен и голям проект за исторически изследвания във връзка 
с Магна Харта. 

Българската юридическа общност получи възможност да се запознае с 
работата на водещите експерти в проекта чрез две събития, проведени в СУ 
„Св.Климент Охридски“:  на 15 юни 2015 година беше представено българското 
издание на книгата на проф. Никълъс Винсент „Магна Харта“ (УИ „Св. Климент 
Охридски“), а на 23 октомври 2015 г. в зала 272 се проведе публична лекция на 
проф. Дейвид Карпeнтър (най-важните моменти на лекцията може да прочетете 
тук; пълен аудио-запис на събитието на английски език е достъпен тук).  

Тук представяме интервю на Иванка Иванова с проф. Карпeнтър, което 
беше направено по време на престоя му в България през октомври 2015 г. Проф. 
Карпeнтър е преподавател по средновековна история в Кингс Колидж, Лондон и 
експерт по историята на Англия от XIII-ти век. През 2015 година той публикува 
нов превод на английски език и обстоен коментар върху Магна Харта.   

И.И. Великобритания чества за първи път с толкова значими и важни събития 
годишнина от приемането на Магна Харта, нали? 

Д.К. Това е първото голямо национално честване. През 1915 година, за 700-тната 
годишнина е имало честване, но много скромно, заради Първата световна война. 
Основното събитие тогава е публикуването на една книга, наречена „Есета в чест на 
годишнината на Магна Харта“, в която има текстове на много от водещите 
британски историци, както и на европейски историци. Там има едно много 
интересно есе за връзката между испанското право и Магна Харта.  

И.И. През юли т. г. в Кингс Колидж се проведе конференция, посветена на 
годишнината, но на нея присъстваха малко историци от други европейски 
държави. Сякаш беше пропусната една възможност годишнината да се 
отбележи като общ европейски проект.  
																																																													
*	Интервюто е публикувано за първи път в сп. “Общество и право”, бр.10/2015 г. 
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Д.К. Донякъде съм съгласен с Вас. Сигурен съм, че и проф. Никълъс Винсънт също 
би казал, че е важно Магна Харта да се разглежда в европейски контекст, защото тя 
е в голяма степен плод на европейски идеи. Без изследванията на Римското право, 
на църковното право, на теологията, които по онова време протичат в европейските 
университети не би имало Магна Харта и за това тя трябва да бъде поставена в по-
широк европейски контекст. Известни са редица европейски паралели на Хартата – 
унгарската Златна Була, Хартата от Каталония на крал Педро, Статутът от Памие на 
Саймън де Монфорд… Тези примери съставляват средата, в която възниква Магна 
Харта. Ако Магна Харта се разглежда самостоятелно, това дава много погрешна 
представа за нея. И въпреки, че казвам това, аз смятам, че Магна Харта е уникална в 
сравнение с всички тези останали документи, защото от една страна урежда 
отношенията в много по-големи подробности, но и защото обхваща целия спектър 
на дейност на правителството – правото, финансите, местното самоуправление и 
т.н. докато другите подобни документи от същия период далеч не са толкова 
подробни.  

И.И. Другите подобни текстове не съдържат и аналог на чл. 61 от Магна 
Харта – възможността за събиране на 25 барона, които принудително да 
наложат на краля спазването на Хартата. 

Д.К. Наистина останалите подобни документи не съдържат такава разпоредба, 
макар че унгарската Златна Була съдържа нещо подобно. В нея унгарският крал 
дава позволение да му бъде оказана съпротива, ако той наруши Златната Була, но 
според мен важното е, че Златната Була не съдържа подробна уредба на въпроса в 
каква форма може да се изрази тази съпротива, докато Магна Харта урежда в най-
големи детайли каква може да бъде формата на съпротива, какви са правомощията 
на Съвета от 25 барони, как точно те могат да действат. Освен това чл. 61 обвързва 
Съвета на 25-те барони с цялата общност на кралството – всеки човек в кралството 
трябва да положи клетва, че ще се подчинява на 25-те барони, които решат да 
предприемат действия срещу краля при нарушение на Хартата. И точно това е 
основната особеност на Магна Харта. Тя съдържа много по-подробна уредба на 
държавното управление в сравнение с други подобни текстове.  

И.И. Интересно е, че този много подробен механизъм за гарантиране на 
приложението на Магна Харта (възможността за свикване на съвет от 25 
барони, които да се противопоставят на краля и т.н.) всъщност никога не е 
прилаган така, както е бил замислен.  

Д.К. Да, така е. Този механизъм не е бил използван. Чл. 61 дори отпада от 
следващите варианти на текста и не се съдържа в окончателната версия на Магна 
Харта одобрен през 1225 г. И това води до постоянни оплаквания през целия 13-ти 
век, че Магна Харта не се спазва, че бива нарушавана. Това не означава, че хората 
са били лишени от възможности да се противопоставят на нарушения на Хартата; 
можели са например да отнесат въпроса чрез иск към кралските съдилища, но то не 



3	
	

е същото като да има много ясна процедура за действие при нарушения, уредена в 
самата Харта.  

Въпреки това обаче Магна Харта е предизвикала същностна промяна в 
упражняването на кралската власт след 1215 г. И най-важният фактор за тази 
промяна е колко популярна е била Хартата в действителност. Това се опитах да 
обясня и по време на лекцията ми в Софийския университет. Истински важното 
нещо за една конституция е хората да знаят какво пише в нея и да я ценят.  

Преди няколко седмици бях в Санкт Петербург и там беше направен един интересен 
паралел между Магна Харта и руската конституция от 1993 година, за която се каза, 
че хората не я познават и не я ценят. През 13-ти век обаче Магна Харта е била 
позната и ценена. Едно от най-важните открития на изследователския проект за 
Магна Харта беше, че можахме да установим колко често Хартата е била 
преписвана през 13-ти век, колко често е била анализирана, колко често по нея са 
били публикувани коментари. Хората наистина са ценели съдържанието на Магна 
Харта; познавали са принципите, които тя олицетворява.  

И.И. Около годишнината имаше множество медийни публикации за 
значението на Магна Харта и най-често споменаваните теми бяха 
възникването на парламентарното управление и върховенството на правото. 
Бихте ли се съгласили, че това са най-важните елементи от Хартата? 

Д.К. Съгласен съм, че върховенство на правото е основната идея, която стои зад 
издаването на Хартата и определя съдържанието на институтите, които тя урежда. 
Хартата не просто постановява, че кралят е обвързан от правото, но освен това 
съдържа и подробен списък с 63 разрешени и забранени действия, които обхващат 
пълния спектър на дейност по държавното управление. Да, върховенството на 
правото е основната идея на Хартата.  

По отношение на развитието на парламентаризма и парламентарната демокрация, 
мисля, че това също е фундаментална идея на Хартата, защото тя прогласява 
основния принцип, че облагането с данъци почива на съгласието на Парламента. 
Хартата не използва самата дума „парламент“, но въпреки това принципът е ясно 
закрепен – монархът не може да събира данъци без общо съгласие на кралството.  

Вярно е, че „парламентът“, който е предвиден в Магна Харта, е само Камарата на 
лордовете. Камарата на общините не е предвидена, но Магна Харта съдейства за 
овластяването на хората, които по-късно ще формират Камарата на общините – има 
много важни клаузи за управлението на Лондон и на другите градове, за събранието 
на избираемите рицари и ролята, която рицарите играят в местното самоуправление. 
Точно тези части от обществото скоро ще бъдат призовани да участват с парламента 
и ще формират Камарата на общините. Така че Магна Харта прави две важни неща 
за развитието на парламентаризма: първо, казва, че е необходимо общо съгласие за 
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облагането с данъци и второ, овластява тези части на обществото, които 
впоследствие ще бъдат призовани в парламента и по-конкретно в Камарата на 
общините.  

Има и друг важен принос на Хартата към възникването на парламентаризма: тя 
прави абсолютно необходимо за краля да събира данъци, защото ограничава 
възможността му произволно да събира плащания от своите поданици. По тези три 
начина Хартата е в основата на развитието на парламента. Много хора се мръщят на 
тази идея, но аз мисля, че е правилна и че това е съвсем вярно.  

И.И. Парламентът се утвърждава като институция едва след като кралете 
започват да облагат поданиците си регулярно. Защо кралете започват да се 
нуждаят регулярно от данъци?  

Д.К. Мога да обясня това. То е отчасти защото поземлената основа на монархията 
изчезва. Имам предвид, че след Нормандското нашествие английските крале са 
имали огромни поземлени владения, които са придобили в резултат на нашествието. 
И не са имали нужда да облагат поданиците си, защото са получавали доходите си 
от земята. Но към началото на 13-ти век и управлението на крал Джон кралете вече 
били раздали значителна част от земите си, главно поради необходимостта да си 
осигурят подкрепа, но също и защото са основавали манастири чрез дарения и 
прочие. И как да запълнят дупката в доходите си? Могат да запълнят дупката, като 
облагат поданиците си произволно, но на това се слага край чрез Магна Харта. По 
тези причини кралят започва да се нуждае от повсеместно и редовно данъчно 
облагане.  

И.И.  Няколко от членовете на Хартата са изрично посветени на правосъдието 
– най-важните от тях са членове 39 и 40. Как се появява забраната за 
продажба на правосъдие в чл. 40? 

Д.К. Членовете 39 и 40 са две от четирите разпоредби на Хартата, които са и до ден 
днешен част от писаното британско право. Председателят на нашия върховен съд се 
позова на чл. 40 дори през този месец, за да се противопостави на правителствено 
предложение за увеличаване на съдебните такси.  

Текстът, че правосъдието трябва да бъде свободно (англ. „justice should be free“), 
може да се намери в източници на църковното право. Споменава се през 1190-те 
години от архиепископа на Кентърбъри Хюго Уолтър, както и в законодателството 
на Стивън Лангтън, архиепископ на Уестминстър. Но това е много древен принцип. 
Има много по-ранни източници, които казват, че правосъдието трябва да бъде 
свободно и че не трябва да бъде продавано. Например в голямата книга “The 
Dialogue of the Exchequer”, там също има пасаж, който показва, че авторът смята, че 
правосъдието трябва да бъде безплатно. Когато се появява в източници на 
църковното право от епохата, тази идея е вече стара и популярна. 
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И.И. В какъв смисъл казвате „безплатно“ правосъдие? В смисъл, че хората не 
трябва да плащат съдебна такса за започването на съдебен процес? 

Д.К. Не, не. Било е широко възприето, че ако човек иска да получи от краля 
разрешение за започване на съдебен процес, той трябва да плати нещо за 
разрешението. Въпросът е колко. По това време е било нормално да се заплати сума 
за получаване на правото да се води съдебен процес и тя е била малка – почти всеки 
е можел да си я позволи и хората не са възразявали да плащат тази такса.  

Възраженията на хората са свързани с нещо различно. Случвало се е например в 
голям съдебен процес една от страните да спечели, като предлага на краля голяма 
сума пари за решението му. Този подкуп на краля или на съдията не са рутинни 
плащания, но са се случвали, особено по времето на крал Джон. При големи дела 
между неговите барони кралят е разглеждал кралското правосъдие като източник на 
приходи, както и като източник на политически контрол. Той е казвал на някоя от 
страните, че ако иска да напредне по делото, трябва да му предложи значителна 
сума пари и често по тази причина хората са изпадали в сериозни дългове.  

В моята книга е описан случаят с Уилям де Мърбъри, който е водил тежки съдебни 
дела срещу други барони пред кралския съд и не е получил правосъдие. И това е 
една от основните причини той да се присъедини към бунта на бароните срещу 
краля.  

И.И. Тоест дългосрочният ефект от продажбата на правосъдие не е добър? 

Д.К. Не, не е.  

И.И. Това ни довежда до въпроса как е изглеждало наказателното правосъдие през 
13-ти век? Как са били повдигани обвиненията тогава? 

Д.К. Има специална разпоредба по този въпрос в Магна Харта и тя е една от най-
важните. Това е чл. 38 – който казва, че никой управител (англ. bailiff) няма да 
подвежда никого под съд само по свое собствено обвинение, без за това да се 
привлекат надеждни свидетели. Този текст регулира положението, при което 
местните представители на кралската власт са обвинявали някого в престъпление 
без да има доказателства, че човекът е виновен. Магна Харта казва, че не може да се 
прави така и че обвинението се повдига само ако има надеждни свидетели, като под 
това се разбира жури от съдебни заседатели, които да решат дали да бъде 
повдигнато обвинение или не. Наказателната процедура не може да започне, ако 
няма съответно жури от съдебни заседатели, които да повдигнат обвинението.  

Магна Харта не изобретява журито от съдебни заседатели – по нейно време такива 
вече са съществували. Още преди 1215 година е била установена практиката 
обвиняемият да бъде предаван за съдене с решение на жури от съдебни заседатели. 
Проблемът е, че тази практика е била често пренебрегвана от местните 
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представители на краля и те казвали направо: „Аз обвинявам този човек в това и 
това!“ и пренебрегвали мнението на журито дали това обвинение е справедливо.  

И.И. Сега ние имаме много добре регулиран наказателен процес – ясно е казано в 
закона, че трябва да се направи А след Б и т.н. и това важи за всички. Но ако 
разбирам правилно, през Средновековието личният статут на обвиняемия има 
значение за това при каква процедура ще бъде съден и какво наказание може да му 
бъде наложено? 

Д.К. Този въпрос е много интересен наистина. Принципът, че обвинението трябва 
да бъде одобрено от жури, е постоянно правило и то не се променя в зависимост от 
личността на обвиняемия. Но е вярно, че видът на наказанието и процедурата за 
неговото налагане са варирали според социалния статус на осъдения. Това са чл. 20 
и чл. 21 от Хартата. Чл. 21 казва, че размерът на глобите, които могат да бъдат 
налагани на свободните хора, на търговците и на селяните трябва да бъде съобразен 
с тежестта на престъплението и с имущественото положение на глобявания. Според 
тази разпоредба наказанието зависи от това колко богат е човекът. И освен това чл. 
21 казва, че графовете и бароните могат да бъдат глобявани само от техните равни. 
Така че според Магна Харта наказанията наистина зависят от имотното състояние 
на човека, т.е. ако човек е богат, той ще трябва да плати по-висока глоба, а ако е 
беден – по-ниска.  

И.И. Тоест налагането на телесни наказания не би зависело от социалния 
статус на човека? Било ли е възможно да се налагат телесни наказания на 
хора от аристокрацията? 

Д.К. Ако човек прегледа съдебните архиви на Англия от 13-ти век, основното 
наказание за тежки престъпления като убийство, грабеж или голяма кражба е било 
смърт чрез обесване. На теория, ако извършителят на престъплението е граф или 
барон, наказанието би трябвало да бъде същото. Но на практика няма данни някой 
барон, граф или рицар, който е осъден за престъпление, да е бил наистина обесен. 
Много трудно може да се каже защо се е получило така. Дали например барони, 
графове или рицари никога не са извършвали убийство, или са извършвали, но 
случаят е бил „замитан“ и на тях им се е разминало. Всъщност според архивите 
огромният брой екзекутирани са били селяни. Броят на случаите, в които рицари са 
обявени за виновни в престъпление, е наистина нищожен. 

И.И. Какво е положението на жените според Магна Харта? 

Д.К. Магна Харта защитава вдовиците срещу това да бъдат насила принудени 
отново да се омъжат и трябва да се подчертае, че това е една от разпоредбите на 
Хартата, която предизвиква най-сериозни промени. След 1215 година почти няма 
случаи на крале, които са насилвали вдовици да се омъжат повторно или които са 
прибирали значителни суми пари от вдовиците, за да им разрешат да останат 
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неомъжени. Чл. 8 е един от най-успешните на Хартата, защото преди 1215 година е 
било често явление кралят да омъжи повторно вдовица на свой васал или да я 
принуди да му плати пари срещу разрешение да остане неомъжена.  

И.И. Какво е отражението на тази промяна върху поземлената собственост? 
На практика чрез повторното омъжване кралят е бил в позиция да 
преразпределя поземлена собственост, защото собствеността върху имението 
се е прехвърляла върху новия съпруг на вдовицата, нали? 

Д.К. Точно така. Вдовицата е имала право на 1/3 от собствеността на починалия 
съпруг и запазвала това, което е наследила от другаде по време на брака. Ако тя се 
омъжи повторно, вторият съпруг получава контрол върху двете – върху 
наследството на жената и върху зестрата й. Така става ясно защо крал Джон е искал 
да контролира браковете на вдовиците, защото било чудесен начин да уреди с 
имущество свои фаворити. Ако кралят искал да поощри някой свой офицер или 
друг служител, най-добрият начин да го уреди било да го ожени за богата вдовица.  

И.И. Кралят обаче никога не е вярвал твърде много в Хартата, нали? 

Д.К. Крал Джон е вярвал в Хартата, доколкото се е надявал, че тя ще сложи края на 
гражданската война, ще донесе мир, всички ще се върнат по домовете си, ще 
оставят оръжията и ще забравят какво пише в Хартата. Крал Джон е залагал на това, 
че Хартата никога няма да бъде приложена срещу него. Но той сбъркал. Хартата е 
използвана срещу него и за това той твърде бързо предприел действия, с които цели 
да я обезсили.  

И.И. В книгата си Вие отбелязвате, че основната причина за широкото 
разпространение и познаване на текста на Магна Харта е включването на 
първата разпоредба в нея – тази, която урежда статута на Църквата.  

Д.К. Да, този факт е от огромно значение и той предизвиква последици в две 
посоки. Първо по отношение на Църквата той поражда стимули за съхраняването и 
популяризиране на текста на Хартата. Всеки, който наруши Хартата, е бил 
заплашен от отлъчване от църквата. Всеки път, щом Хартата е била 
препотвърждавана от монарси – през 1225 г., 1227 г., 1253 г., 1297 г., в църквите се 
били произнасяни и решения за отлъчване от църквата на нарушителите на Хартата. 
Но освен това Църквата е играла водеща роля в разпространението на преписи от 
Хартата и разпращането им на всякакви лица и институции и това е било много 
важно. Църквата е поръчала множество копия на Хартата и я разпространила 
широко по цялата територия на страната. По църковно разпореждане копия от 
Хартата са били закачени по вратите на катедралите и всеки е можел да прочете 
текста. 
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И.И. Като познавате опита на Великобритания в запазване на ценностите на 
Магна Харта през вековете, какво смятате, че е най-важно за едно общество, 
което тепърва се бори за налагане на върховенството на правото? 

Д.К. Мисля, че е много важно хората да знаят, че са се борили за конституцията и за 
върховенство на правото; важно е хората да знаят за тези принципи и да ги ценят. 
Най-полезното нещо, което може да се направи, е просвещение – да се покаже на 
хората колко важни са тези принципи и как други народи е трябвало да се борят за 
тези принципи и как са започнали да ги ценят и защитават. В резултат на подобен 
процес текстът на Хартата от 1225 г. е вече приет в Англия с всеобщо съгласие – 
кралят се съгласява с нея, тя не му е наложена в замяна на събирането на данъци, 
цялата политическа общност вече я подкрепя.  

И освен това, разбира се, хората трябва да знаят за този документ. Споменах вече 
контраста с Руската конституция от 1993 г., чийто текстове остават непознати за 
хората.  Магна Харта е станала широко известна веднага след приемането й – 
хората са я изследвали, преписвали, ценили, и най-вече юристите са го правили. 
След 1225 г. Магна Харта е редовно преписвана в законниците (англ. statute books) – 
това са книги, които са съставяни от юристи и в които те са записвали действащите 
правни норми. И първото нещо, което юристите вписват в началото на всеки 
законник, хиляди пъти по ред, е винаги Магна Харта, в някоя от нейните различни 
версии, и след това идват другите законодателни актове.  

Мисля, че най-важното нещо за защитата и отстояването на върховенството на 
правото е общественото  познаване на този принцип – едно широко разпространено 
схващане колко е важен този принцип за всеки човек и една обща воля този 
принцип да бъде отстояван. Това има отношение към начина, по който вестниците, 
телевизията, всички медии коментират случаите на нарушения на закона и всички 
се опитват да защитят върховенството на правото и конституцията. Хората, които се 
борят за върховенството на правото, всъщност са участници в един кръстоносен 
поход за просвещение, в който трябва тези принципи да достигнат до знанието на 
всеки човек и то точно по конкретния начин, по който са закрепени в съответната 
конституция.  

И.И. Един последен въпрос във връзка с това. Очевидно, за да се разпространи 
широко в едно общество познаването на принципите на върховенство на 
правото, трябва да има някаква социална прослойка, която се занимава с това. 
Каква е била ролята на юристите в този процес? 

Д.К. Ролята на юристите е изключително важна. През 13-ти век в Англия 
юридическата професия е във възход. Юристите тогава не са били обучавани 
масово в университети. Те са учели професията „в крачка“ така да се каже, като са 
стояли в съдилищата и са слушали съдебните процеси. По това време, за да бъде 
отнесен един случай към съда в Уестминстър или в общинските съдилища в 
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страната, човек обикновено е трябвало да наеме някой да говори от негово име, 
някой, който познава закона, адвокат. Това са били хора, които са обучени в 
правото. Законниците са служели в помощ на адвокатите и Магна Харта е стояла на 
първо място в тези законници. Затова юридическата професия е била от огромно 
значение за популяризирането на Хартата.  

Същото би трябвало да е и сега в България. Юристите има огромната чест, дълг, 
задължение да бъдат в първите редици на хората, които отстояват конституцията. 
Може да се направи паралел с днешна Великобритания. Не всичко е наред с нашата 
държава, но едно е сигурно – има юридическа професия, която е много независима 
и която е винаги подготвена и готова да осъди правителството. Върховният съд в 
Англия е напълно независим от правителството и това е един от много важните 
принципи в неписаната британска конституция – независимостта на юридическата 
професия. Зад това стои огромна традиция, която се простира векове назад. Заради 
проекта за изследване на Магна Харта през тази година аз получих възможността да 
се срещна с много от нашите най-изтъкнати юристи – това са много високо 
образовани хора. С някои от тях съм бил в университета, но после сме поели по 
различни пътища. Те имат голямо чувство за своята собствена история, за 
независимостта на юридическата професия като ценност и са много добре 
подготвени в случай на нужда да се изправят срещу правителството. 


