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 Никой не може да анализира, развива и надгражда съвременния 
демократичен свят, ако не познава историята. Промяната на нагласи, 
обичаи и традиции на много поколения разкрива сложния характер на 
развитие на обществените отношения, още от дълбока древност. 
Характерно за обществата през различните епохи на Древността е липсата 
на признаване на права, а историята на човечеството представлява 
съвкупност от сложни обществени отношения, датиращи от зората на 
цивилизацията. 

 В хода на човешката еволюция, преди същинското изграждане на 
световна самостоятелна доктрина, преди детето да достигне своя 
самостоятелен правен статут и да заеме своето място в международното 
право, жизнения му път е изпълнен и съпроводен с  изключителна 
жестокост, пренебрегване и безличност.

 Редица автори, изследвайки историческия на мястото и ролята на 
правата на детето, се обединяват около тезата, че правата на децата винаги 
са били част от правата на човека. Те са категорични, че дори за 
относителна самостоятелност не би могло да се разсъждава. 

 В тази посока са и твърденията на Кристина Попова, чието научно 
изследване на историята на детството се свързва с името на известния 
френския историк Филип Ариес1, който счита, че детството започва да 
съществува като самостоятелна категория, различна от тази на възрастните, 
едва в края на Средновековието и началото на Новото време.     

 От историческа гледна точка, за нашето съвремие интерес  
представляват частично обособените характеристики на института за 
закрила на правата на децата още по време на древността - период, изцяло 

1 Кристина Попова. Националното дете. Издателство „ЛИК“, 1999, с. 24 



съпътстващ хода на човешката цивилизация, изпълнен с насилие, 
изоставяне, осакатяване и много често с убийства на деца. 

 Оскъдни исторически данни, свързани със съдбата на децата могат да 
се намерят в летописи на три от най-старите цивилизации на света - 
еврейската, гръцката и египетската. Но от изключително важно значение е 
основополагащото римско право, чиято роля се фокусира върху 
създаването на концепция за семейството - традиционния римски модел на 
фамилия.

 Многобройни са историческите източници, които хвърлят нова 
светлина върху историята на Стария свят. Значителен е приноса за 
изучаването на античната история (Гърция и древен Рим) на проф. д-р 
Христо Данов, който в книгата си „Христоматия по история на стария 
свят“ анализира историческото развитие на древността, акцентира върху 
отношенията в семейството и положението на децата, който са били без 
права и статут. Данните от книгата му сочат, че през  далечния  период, по 
времето на вавилонското царство, е намирал приложение Кодексът на цар 
Хамурапи, действал още през първата половина на XVIII пр.н.е. 
(1792-1750)2. Със запазването на родовообщиннския строй, както и 
появилите се по късно патриархални отношения се определя същността на 
вавилонското семейство. Кодексът отделя значително място на статута на 
семейните отношения (§ 128 - 194)3, като бракът между мъжа и жената се е 
сключвал чрез писмен договор. Законите защищавали честта и 
достойнството на жената, но жестоко я наказвали в случай на лошо 
поведение към съпруга, разхищаване на семейната собственост или 
изневяра. Жената запазвала имуществените си права върху своята зестра, а 
при смърт на мъжа си получавала право да се разпорежда с цялата семейна 
собственост до навършване на пълнолетие на законните деца, които 
наследявали имуществото на бащата. Освен статута на родените от брак 
деца, Кодексът разглежда и статута на осиновените деца, децата родени 
извън брак, техните наследствени отношения, въпроси свързани с 
възпитанието  и зестрата им, подялба на имущество, както и причините за  
лишаването им. 

2   Христо Данов. Христоматия по история на Стария свят, с. 26.  
  

3  Христо Данов. Христоматия по история на Стария свят, 40-46. 



 Законите на вавилонския цар Хамурапи изискват от децата да 
проявяват изключително уважение към своите родители. 

 От изнесените данни на редица автори – историци, става ясно, че 
отношението на възрастните към децата, през различните исторически 
епохи се характеризира с драстични промени. Някои  изследователи 
описват изключителната жестокост на която децата са били подлагани,  
особено по време на периода на античността. Един от тях е д-р Антонио 
Семприни - педиатър, чийто културни интереси са насочени към древната 
и средновековна история, медицина и библиография. В своята книга4  той 
описва епизоди от гръцката митологична литература („Teoгония“ от 
Хезиод ), в които децата са принасяни в жертва по особено жесток начин 
(боговете изяждали собствените си деца, а хората принасяли в жертва на 
боговете първородните си синове). Според Семприни, съществуват 
различни научни свидетелства, които дават насоки, че и по време на 
античността, ясно се е очертавал свещения образ на семейството, в което 
изцяло е съсредоточена безапелационната власт на бащата. По време на 
този древен период, съпругата и децата, от гледна точка на законите и 
спрямо бащата, не са имали собствена идентичност и права. Тази липса на 
статут и на идентификация поставял децата изцяло под фактическа и 
юридическа подчиненост и зависимост от страна на бащата. 

 В далечното минало, децата не са имали своя собствена съдба, 
поради което е трудно да се направи исторически преглед на техния статут. 
За това, един от най-известните класици на изследванията по история на 
детството, а именно американския учен Ллойд де Маус5 описва историята 
на детето като „кошмар, от който съвсем на скоро сме се събудили и 
колкото повече се обръщаме назад се вижда понижаване степента на 
грижата към децата, граничеща с вероятността те да бъдат убивани, бити, 
изоставяни и сексуално насилвани“6. Направеният от него преглед назад 
във времето навежда на извода, че правата на децата са преминавали през 
стадии изпълнени с  жестокост, през безличие и индеферентност и на много 
по късен етап децата придобиват своята самостоятелност, значимост, 
автономност и идентичност. 

4 Storia dell’abbandono e dell’infanticidio. – Dott. Antonio Semprini.  

5 Кристина Попова. Националното дете. Издателство „ЛИК“, 1999, с. 29.  

6 Пак там.  



 За настоящата научна разработка, от историческа гледна точка, 
интерес представляват и въведените от Ллойд де Маус  различни 
исторически периоди на отношение към детето, които обхващат времето от 
античността до нашето съвремие. Според изследователя, по време на 
антично с т т а „де т еубийството “ и принасяне то на деца в 
жертвоприношения, са обстоятелства толерирани от обществото. Времето 
от IV до VIII век е характерно с  това, че децата е трябвало да бъдат 
„отстранявани“ или изпращани да работят навън. Според Маус, през 
периода от XIV до XVII, се толерира схващането, че детската душа е 
безформена и трябва да й се придаде форма, „като че ли тя е направена от 
восък или гипс “7. 

 Авторът счита, че едва през XVIII век започва истинската промяна в 
отношението спрямо децата, но най силното изражение на проблематиката, 
свързана със създаването на концепция за институционализирането на 
детските права е ясно изразена едва след края на Втората световна война.

 За нашето съвремие, интерес представляват намерените в древна 
Гърция доказателства които третират отношението на възрастните към 
децата (по време на архаичния период /края на VIII  век до края на VI век 
пр.н.ера). Доказателство за това са намерените в района на остров Крит и 
добили популярност в историята под наименованието „Гортински закони“, 
които представляват опит да се рамкират социалните отношения, свързани 
с положението на новороденото, на наследяването, родово имущество, 
правата на децата роби и свободните деца,  осиновяването. Но характерна 
черта на гръцката митология, си остава  принасянето на децата в жертви на 
боговете. 

 Различни източници описват, че в древна Гърция, детската 
беззащитност и уязвимост е била основание за безгранично разпореждане 
със съдбата им от страна на техните родители. В патримониума на бащата 
се съдържа изключителното право на собственост спрямо тях, което дава 
пълни права за експлоатиране и прояви на жестоко насилие, поради 
липсата на закрила. В древна Гърция, изоставянето и убийството на деца от 
родителите им е било често и ненаказуемо  явление. 

7 Кристина Попова…, с. 30.



Различни литературни източници удостоверяват, че подобни деяния и 
разбирания са се считали за общоприети норми на поведение, като са били 
припознати не само от Гърция, но и в целия древен свят. 

 Според Семприни, древногръцкият философ и математик Платон 
всъщност одобрявал убийството на деца в случаи на големи малоформации 
и считал, че „децата са на никого“8, тъй като не можели да участват в 
създадения от него модел на Идеалната Република. Известният италиански 
педиатър описва, че и Аристотел, считан за най великия учен на античния 
свят е твърдял, че „що се отнася до изоставянето или до отглеждането на 
новородените следва да има закон, който да забранява да се отглеждат деца 
с недъзи, но ако това противоречи на обичаите все пак следва да се постави 
някаква граница”9. Според Семперини, Аристип – известния древногръцки 
философ и ученик на Сократ също смятал, че човек може да прави 
абсолютно всичко онова което пожелае със  собствените си деца, дори да ги 
осакатява“10.

 По време на антична Гърция, приемането на новороденото от баща 
зависело единствено и само от неговата воля. Изоставяни са били децата с 
физически увреждания, лошо пророчество, родените в резултат на 
изнасилване, от незаконна връзка, или поради бедност от страна на 
родителите. За съжаление, данните сочат, че родените деца с  увреждания (с 
„недъзи“ или „хилави“), незабавно са били изхвърляни в пропастта. 
Различно било отношението им спрямо здравите деца, които щом навършат 
седем годишна възраст, ги събирали да живеят заедно за да ги обучават, 
възпитават на смелост и самоотверженост в битките. 

 От изложеното по- горе е видно, през този период в Спарта, Атина, 
както и в Йонийските градове е било широко разпространено изоставянето, 
продаването в робство и убийството на деца, от което би могло да се 
направи извода, че отношението на древните гърци спрямо децата по време 
на този архаичен период е изпълнено с изключително насилие и жестокост. 
В този смисъл, наличието на такива общоприети норми на поведение 
неминуемо превръщат античността в период, характерен с изключително 
тежки  социални последици и разбирания. 

8  Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.6 

9 Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.6 

10 Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.6 



 Отношението на древните гърци спрямо новороденото дете  напълно 
съвпада с това на древните римляни, през ранния период на римската 
империя. Важно е да се отбележи, че античните свидетелства за историята 
на древните римляни са достигнали до наши дни благодарение на 
реконструиране на епохата през техните собствени възгледи, представи и 
възприятия. Техните схващания и разбирания за семеен живот почти се 
припокриват с тези на древните гърци. За римляните било прието да считат  
децата за „нищо“ (nihil). И при тях, както и при гърците цялата власт е била 
съсредоточена в ръцете на бащата (patria potestas – „властта на бащата”). 
Различни източници описват, че изцяло в неговия  патримониум е 
съсредоточено правото да се разпорежда със съдбата на съпругата и на 
децата си. Негово е било правото формално да признае детето за свои 
наследник или да го отхвърли. Изцяло от неговата воля зависело - 
сключването на брак, продажба в робство, разпореждане с  имущество. 
Следователно бащата е единствената фигура в семейството, който има 
пълното юридическо право да упражнява „правото на живота и смъртта“, 
както над съпругата, така и над децата. Исторически данни сочат, че по 
време на Римската империя е съществувал закон, който е давал на бащата 
пълни права да убива собствените си деца и съпруга. Поредното 
доказателство, че античния период на древен Рим е отличен с прояви на 
изключително насилие и жестокост спрямо децата.

 Едва по времето на римския император Траян (53-117), чрез 
специален закон „За закрилата на Италия“, през първи век преди новата 
ера, се прави опит да се наложи забрана децата да бъдат третирани като 
роби, но при условие, че са били родени свободни. Децата, родени  роби, 
си остават роби за цял живот 11. 

 Истинска промяната на отношението на възрастните, спрямо децата 
започва през първите векове на новата ера с  появата на Християнството. 
Период, през който подходът към човешкото същество се променя, 
поставяйки основите на новите морални ценности, а именно състрадание и 
милосърдие. Доказателство за това е издадения закон (през 325 г. след 
Христа) от първия християнски император Константин (управлявал през 
260-337 след Христа), според който „се наказват със  смърт бащите които 
убиват собствените си деца“12. Счита се, че това е първия опит за 

11Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.9 

12 Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.11



елиминиране на жестокия закон, съществуващ по време на античността 
„правото над живота и смъртта“13, предоставящ безапелационна власт на 
бащата спрямо децата и съпругата му. 

 Осъзнавайки нуждите на изоставените деца, както и тяхната 
незавидна съдба, император Константин издава декрет, с който поставя 
началото на създаването на сиропиталища, който са били под закрилата на  
държавата и църквата14.

 Безспорно, по време на древността, детето не е отделяно от света на 
възрастните. Поради този факт, децата не са имали самостоятелни права, 
нямали са право на детство и право на своя собствена история. 

 Различни източници отразяват постиганите резултати, но независимо 
от това, по време на целия античен период е широко разпространено 
изоставянето на децата под различни форми - на основата на традиционни 
вярвания, разбирания и обстоятелства, което много често е завършвало със 
смърт. Освен изоставяне, децата били подлагани на жестоко отношение, 
свързано с продажбата им, обезобразяване, измъчване, насилване и 
убиване.

 Едва по времето на римския император Юстиниан, детето попада под 
закрилата на закона. Чрез Сorpus  luri   Civilis15, а именно чрез групиране на 
римските закони в един общ кодекс, се прави опит за защита на детето от 
изоставяне, често  приравнявано на убийство. Дори се стига до 
регламентиране на фигурата на „настойник“ на децата (наречен 
„импуберес“), като за момичетата е до 12 години, а за момчетата до 14 
години. След навършване на тази възраст е било прието, че децата са 
способни да носят отговорност за своите действия. По времето на 
император Юстиниан (529г.) детето за първи път придобива юридическа 
защита или статут на юридически субект и престава да е предмет на 
собственост, чрез който собственикът може да се разпорежда.   

 Древните римляни  наричали индивидите  на възраст  от 8 до 16 
години  „puer“ т.е. дете, чиято съдбата е била твърде различна. Тези деца, 
които се отглеждали в семейството, били изцяло под опеката на бащата. 

13Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.11 

14 Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.11 

15 Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, с.12 



Други, били изоставяни и изложени на определени за тази цел места с 
надежда да бъдат нахранени от случайни минувачи, или да умрат от студ, 
глад или убити от животни. По време на античния период, бедността на 
родителите е възприемана като основание за смекчаване на тяхната вина, в 
случаите в които изоставят своите деца. 

 Отношението на родителите към децата се е характеризирало с  
изключителна строгост. Възпитанието им е било насочено предимно към 
спазване на морал - уважение към възрастните, към родителите, религията, 
развиване на физическа сила и образование. Докато за младежите от 
древна Гърция обучението е било ангажимент на държавата, за римляните 
е първостепенна отговорност на семейството и по късно на училището. От 
средата на V или от началото на IV век пр. Христа, в Рим са съществували 
държавни училища, в които са се обучавали младежи от двата пола на 
възраст от 8 до 11 години. Това били така наречените първоначални 
училища „scuola primaria”, в които бедните младежи се  обучавали да  
четат, да пишат и смятат. Според римската традиция момчето навършило 
шестнадесет години било официално обявявано за зрял мъж, който ставал 
пълноценен гражданин с всички следващи му се права. Приема се, че 
детството вече е отминало. Настъпвал е момента на зрялата възраст, 
насочен към началото на политическа кариера, изцяло подчинен на 
усъвършенстване на военните умения на младежа.  

     След края на Средновековието идва периода на „Новото време“, 
характерен с отмирането на епохата на безразборно и ненаказуемо 
изоставяне и убиване на деца. Идва времето на по хуманното отношение 
към тях - изоставяне пред входовете и вратите на църкви и домове. Поставя 
се началото на създаването на благотворителни организации, в които се 
отглеждат изоставените деца. На по късен етап, започва изграждането на 
сиропиталища в самите болнични заведения, модел възприет от различни 
региони на Италия (Флоренция, Венеция, Сиена, Бергамо, Милано, 
Неапол), Амстердам и Франция (Лион) и др. Където, въпреки усилията 
смъртността на децата остава на много високо ниво поради изключително 
ниските хигиенни условия и лоша материална база“.16 

 Настъпва времето през XVI и XVII век, когато светът се фокусира 
върху разликите между света на възрастните и на децата. Заражда се 
началото на нова идеология на обществеността по отношение на децата.

16 Dott. Antonio Semprini, „ Storia dell’abbandono e dell’infanticidio“, стр.31.



 Характерно за началото на 18 век е изключителния напредък, тъй 
като започва период на драстична промяна на нагласите - от изключителна 
индеферентност към период на засилена защита, изградена върху грижите 
за детето в семейна среда.

 За първи път, известния френски историк Филип Ариес17   в своята 
книга „История на детството“ разглежда детството като отделна от 
възрастните категория, което се счита за безспорен исторически напредък, 
като най- дискутираните теми за децата, в началото на този век са свързани 
с раждаемостта, детската смъртност, демографските и статистически данни 
свързани с децата. 

  Цялостната промяна на нагласите на обществото за тяхната закрила и 
защита се свежда до създаване и развитие на благотворителността, с цел 
постигане на консенсус и най вече създаване на общовалидни стандарти, 
насочени към всички деца. Поставя се началото на истинска историческа 
реорганизация на статута на детето. Започва епохата на промяна на 
нагласите на възрастните и промяна на представите за него. Все повече се  
засилва идеята, че детето е съвкупност от различни области - педагогика, 
право, социология и социално законодателство.  

 В исторически план, траен белег върху детската съдба остава тежката 
им участ по време на античния свят, като постепенно детето се превръща 
от обект в самостоятелен субект, носител на международноправна закрила.

 Въпреки усилията на международната общност, насилието в нашето 
съвремие спрямо деца и от деца продължава, като се проявява в най 
различни форми, независимо от широката всеобхватност на международни 
актове и механизми, които изцяло защитават неприкосновеността на 
детските  права.

VIA EVRASIA, 17.08.2018.

17 Кристина Попова…, 21-22 


