
 
ТЕМА 1:Дебати за ценностите 
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Цицерон(106-43 пр.Хр.) 
 
Т1/5     Защо хората създават държави? 
 
“Публично- правната общност (res publica) е дело на народа,един народ обаче не е каква да е 
събрана тълпа от хора, а струпване на множество, което се обединява в признаването на общи 
права и обща полза.Първата подбуда да се обедини не е толкова слабост , колкото една така да се 
каже природна общителност на човека.”(Цицерон , За публично-правната общност 
І,25,Кл.д.сф.,стр.66) 
 
 
Т1/6     Държавата е правно общество 
 
“Който притежава  обществен разум , той притежава истинския разум , и понеже той е законът, 
то ние хората трябва да се считаме за свързани с боговете. За онези, сред които съществува общ 
закон, съществува и една правова общност; и ако за тях всичко това е общо, то те могат да се 
считат за поданици на една и съща държава.” (ЦИЦЕРОН, За законите, I, 7,Кл.д.сф., стр.65) 
 
Т1/7     Бог като гарант за съществуването на един вечен закон  
 
“ Ние не можем  да бъдем отделени от този закон нито чрез Сената, нито чрез народа.... та дори 
това да е един закон в Рим, друг в Атина, един сега, друг по - късно, а всички народи и по всяко време 
ще владее един единствен, вечен и непроменим закон, и един ще бъде общия създател и владетел на 
всички: Бог! Той е откривателят на този закон, неговият арбитър, неговият просител; който не му 
се подчинява, сам ще избяга, а отричайки се от природата на човека, ще му бъде наложено най -
тежкото наказание, дори и ако той избегне останалите наказания, които се полагат за това.” 
(ЦИЦЕРОН, За публично – правната общност, III, 22,Кл.д.сф., стр. 64) 
 
 
Т1/8     Разумът и правото са присъщи на човешката природа 
 
“ Най - учените мъже считат за добре да се изхожда от закона. Мисля че с право, та дори само за 
това, че според тях законът е най - висшият създаден в природата разум, който заповядва какво 
трябва да бъде правено и забранява противоположното. Този разум е законът, доколкото той се 
утвърждава в духа на човека и се развива до съвършенство. Те вярват, че законът е разсъдъкът, 
чиято сила произлиза от това, че той заповядва да се действа правилно  и забранява да се греши.” 
(ЦИЦЕРОН, За законите, I, 6, Кл.д.сф.,стр.64)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Т1/9     Справедливите закони трябва да произхождат от природата, а не от ползата  
 
“ Ако обаче справедливостта се стои в съблюдаване на писаните закони и уредба от народите и 
ако, според същото мнение, всичко се измерва с ползата, то този, който мисли, че ще извлече 
печалба от това, ще пренебрегва законите или  ще ги нарушава когато може. Излиза, че изобщо 
няма справедливост, ако тя не се основава на природата, и че онази справедливост, която се 
установява според ползата ще бъде отхвърлена чрез същата тази полза. И ако правото не намери 
своето обосноваване в природата, то всички добродетели ще се изгубят. Защото къде другаде биха 
могли да се спечелят щедрост, родолюбие, нежност, воля, къде съществува благодарност? Тъй 
като те произлизат от това, че ние по природа сме склонни да обичаме хората и върху тази основа 
се изгражда правото. И не само послушанието на хората, а и службата и почитането на Боговете 
ще отпаднат, защото според мен те трябва да са поддържани не от страх, а с оглед на връзката,в 
която човек стои с Боговете” (ЦИЦЕРОН, За законите, I, 15,Кл.д.сф.,стр.66) 
 
Т1/10   Справедливи закони възникват чрез разпределение на  властите 
 
“Изглежда правилно, че в публично- правната общност има нещо вишестоящо  и царствено, че 
друго е отредено на влиянието на кралските особи, и че определени неща са запазени за преценката 
и волята на мнозинството... твърдя, че публично- правната общност е устроена най- добре, когато 
е споена от тези три вида власт - кралска, аристократична и демократична....” (ЦИЦЕРОН, За 
публично – правната общност, I, 45 и II, 23, Кл.д.сф.,стр.67) 
 
 
Т1/11    Властта е трайна само тогава, когато хората и се подчиняват доброволно  
 
“Претенцията за власт на Рим се изгубва тогава, когато поданиците й вече не се подчиняват 
доброволно и с удоволствие, а само се примиряват с грубата сила, защото вече не усещат властта 
като справедлива. В този случай те рано или късно ще се разбунтуват; държавата и нейната 
вечност са застрашени.” (ЦИЦЕРОН, За публично – правната общност, III, 41,Кл.д.р.д., стр. 86) 
 
 


