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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Материята за тълкуването традиционно спада в 

графата „интересна, ала ненаучена“. Обърнете ѝ 

специално внимание, въпреки че е в края на 

конспекта. 

Именно уменията за правоприлагане (едно от тези 

умения е тълкуването) различават юриста от 

неюриста. Следователно в края на първи курс е 

редно да Вашето еманципиране от втората група и 

присъединяването Ви към втората да получи своя 

теоретичен подтик чрез предоставянето на един 

модел за това, защо, кога и как тълкуваме правото. 
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ПОНЯТИЕТО “ТЪЛКУВАНЕ” 

 Какво представлява юридическото тълкуване? 

 Кога е нужно тълкуването в правото? 

 Кой е обектът на юридическото тълкуване (какво 
тълкуваме)? 

 Кой е субектът на тълкуването (кой тълкува)? 

 Кой е резултатът, търсен с тълкуването? 

 Има ли разлика между “тълкуване” и 
“интерпретация”? 

Речниковото значение: 

 

тълку̀ване 

 

1. Обясняване, разясняване. 

2. Изказване, което съдържа обяснение за смисъла на нещо, 

обикн. според нечия гледна точка.  



Тълкуването е извънредно широка тема, обсъждана от правната 

наука, която обаче се изучава в края на Вашия конспект. Още повече, 

тълкуването е и достатъчно сложна тема, за да може, който и 

лекционен курс да си постави задачата за пълното й осветляване. 

Поради тази причина трябва решително и безкомпромисно да се 

обърнете към учебната литература. Тази презентация има за цел да 

постави основните въпроси; да даде разбираема схема за процедурата 

по тълкуването и да систематизира основна част от относимите 

законови разпоредби, гарнирани с достатъчно примери, за да можете в 

крайна сметка да усвоите основите на юридическото тълкуване. 

Правото = Система от норми (умозрителни дадености, които никой не е 

виждал);  

 Законодателството = Системата от фактически съществуващи 

актове, които са “носители” на правните текстове – разпоредбите, от 

които извеждаме правните норми. 

 Проблемът: Правните разпоредби са нормативни съждения 

(изречения относно това, което е дължимо), изразени на 

несъвършенния човешки език от несъвършенни същества. 

 Превръщане на проблемът в предимство: съществуват подходи към 

юридическото тълкуване, които позволяват старите и несъвършенни 

разпоредби да бъдат „разбирани” в съвременен (адекватен на 

социалните нужди) смисъл. 



Разпоредба в НА = Изречение(я), в което се влага определен 

значение на валидна правна норма. 

 

Пример. Разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ЗС гласи: 

Собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи 

сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. 

 

От тази разпоредба можем да конструираме няколко ПН (общи и 

абстрактни правила за поведение): 

 

 

 

 

Ако едно лице е собственик на поземлен участък, то това лице 

има право да отстъпи другиму правото да построи сграда върху 

неговата земя. 

 

Ако едно лице – собственик на поземлен участък отстъпи на друго 

лице своето право да построи сграда върху земята, то лицето, на 

което е отстъпено правото на строеж, става собственик на 

новопостроената сграда. 

 



ИЗЯСНЯВАНЕ НА НЕЯСНО ЗНАЧЕНИЕ 

Чл. 63, ал. 3 Собственост върху постройка, отделно от земята под нея, може 

да се създаде и чрез доброволна делба.  

 

Какво значи «доброволна делба»? Това е до голяма степен пример на 

псевдонеяснота, защото преодоляването й е лесно, а съществуването й е 

замислено от законодателя. Не е възможно даден термин да бъде уточнявам 

при всяко свое използване. Поради това значението на «доброволна делба» 

се установява чрез систематичния прочит на ЗС: 

 
Чл. 34. Всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът 

разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. 

Разпоредбите за делба на наследство важат съответно и за делба на съсобствен имот. 

Искът за делба не се погасява с давност. 

 

Чл. 35. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Доброволната делба на движими вещи на стойност над 50 лв., както и на 

недвижими имоти трябва да бъде извършена писмено с нотариално заверени подписи. 

Когато в делбата участвуват недееспособни или отсъствуващи, необходимо е предварително разрешение на 

районния съд. 

 

 

 

 

Ако текстовата формулировка на правната разпоредба ни е неясна, не 

знаем, какво значение следва да вложим в конструираната правна норма. 

Примерът ни е отново от ЗС: 



СПОСОБИ НА ТЪЛКУВАНЕ 

 Езиков; 

 Логически; 

 Системен; 

 Исторически; 

 Функционален. 

 Какво представляват „способите на тълкуване“? 

 Как обосноваваме последователността, в която ги 

прилагаме? 

ТЪЛКУВАНЕ СПОРЕД РЕЗУЛТАТА 

 Буквално; 

 Разширително; 

 Стеснително. 



ЕДИН КЛАСИЧЕСКИ ПРИМЕР  

НА Х. ХАРТ  

В градския парк 

на Ямбол (според 

Интернет) е 

забранено 

управлението, 

престоят и 

паркирането на 

ППС = пътни 

превозни 

средства.  

 

Отнася ли се тази 

забрана за 

водачите на 

велосипеди? 

 

 
Примерът е реален. Реалността на подзаконовните НА, издавани на местно ниво 

ще Ви сблъска с множество подобни примери. 

 



ЗАЩО ПРИМЕРЪТ Е КЛАСИЧЕСКИ 

Вж. анализа на последвалата дискусия у Pierre Schlag, No 

Vehicles in the Park – 

http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?art

icle=1623&context=sulr 



БЪЛГАРСКАТА ЛЕГАЛНА ДЕФИНИЦИЯ НА 

ППС 

 Според Закона за движение по пътищата (§ 6. от ДР) 

 10. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано 

по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или 

товари. Към пътните превозни средства се приравняват 

трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се 

придвижват по пътищата. 

 11. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, 

снабдено с двигател за придвижване, с изключение на 

релсовите превозни средства. 

 



НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 Чл. 46. (1) ЗНА (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.Сравнение 

с предишната редакция) Разпоредбите на 

нормативните актове се прилагат според точния им 

смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, 

който най-много отговаря на други разпоредби, на 

целта на тълкувания акт и на основните начала на 

правото на Република България. 

 20. ЗЗД При тълкуването на договорите трябва да 

се търси действителната обща воля на страните. 

Отделните уговорки трябва да се тълкуват във 

връзка едни с други и всяка една да се схваща в 

смисъла, който произтича от целия договор, с оглед 

целта на договора обичаите в практиката и 

добросъвестността. 



ВИДОВЕ ТЪЛКУВАНЕ 

 Официално и неофициално; 

 Автентично и неавтентично; 

 Абстрактно и казуално; 

 Задължително и незадължително. 
 Трябва да можете да обясните всяко от видовите деления, които {жокер} вече 

сме изучавали в материята на Източниците на правото. 

 Обяснете класификационния критерий, въз 

основа на който са обособени посочените видови 

двойки; 

 Обяснете смисъла на всяко от деленията; 

 Дайте примери за всеки от видовете тълкуване. 



ХИПОТЕЗИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ В 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА. 

 КРБ: Чл. 149. (1) Конституционният съд: 

1. дава задължителни тълкувания на Конституцията; 

 

 В ЗНА: Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Задължително 
тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал 
акта. 

 (2) Тълкуването се обнародва или разгласява по реда, по 
който е обнародван или разгласен тълкуваният акт. За 
действието на тълкуването се прилага чл. 50. 

 

 Действие на тълкуването по време 

 Чл. 50. (1) Тълкуването има действие от деня, когато е 
влязъл в сила актът, който се тълкува. 

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) По изключение органът, издал 
акта за тълкуване може да даде на тълкуването действие 
само занапред, ако обратното му действие може да създаде 
усложнения. В такъв случай тълкуването влиза в сила три 
дни след обнародването му. 

 

 

 



ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 47 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 153 ОТ 

1998 Г.) 

В сила от 27.12.1998 г. 

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г. 

 

Член единствен. (Изречение шесто е обявено за противоконституционно с РКС № 

13 от 2001 г. - ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Не подлежат на обжалване, не съдържат 

фактическо основание и подлежат на незабавно изпълнение заповедите, издадени 

на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 42 

или на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, с 

които се налагат принудителни административни мерки, непосредствено свързани 

със сигурността на страната. Преценката на съда дали даден административен акт е 

непосредствено свързан със сигурността на страната, се изчерпва само с посоченото 

в заповедта правно основание за нейното издаване. Това означава, че съдът не 

може да разглежда жалби срещу такива заповеди и същите се оставят без 

разглеждане на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за Върховния 

административен съд или на основание чл. 34, т. 1 и 4 от Закона за 

административното производство. Съдът не може да събира доказателства за 

фактите и обстоятелствата, мотивирали органа, издал заповедта. В случаите, когато 

е допуснато разглеждане, съдът е длъжен да прекрати производството. Съдебен акт 

по същество, постановен по жалба срещу заповед, издадена на основание чл. 40, 

ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 42 или на основание чл. 

10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, е нищожен и не 

поражда правни последици. 

 
Заключителни разпоредби 

 

Параграф единствен. Този закон за тълкуване има действие от влизане в сила на Закона за чужденците в Република България. 

------------------------- 

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 12 октомври 2000 г. и на 21 декември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание. 

 



ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ И ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВАС И ВКС 

 Прочетете законовата уредба в следващите слайдове и 

отговорете на въпросите: 

 1) Кои НА уреждат ТР и ТП на ВАС и ВКС? 

 2) Каква е разликата между ТР и ТП? 

 3) Какво е основанието за издаване на ТР/ТП? 

 4) Спрямо кого е насочено задължитеното действие на 

ТР и ТП? 

 5) Какъв е начинът на оповестяване на ТР и ТП за 

правните адресати? 

Конституционната основа за уредбата на ТР и ТП:  

Чл. 124. Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво 

прилагане на законите от всички съдилища. 

Чл. 125. (1) Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и 

еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. 

 



ГЛАВА IV, РАЗДЕЛ X. НА ЗСВ 

Чл. 124. (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се 
приема тълкувателно решение от общото събрание на: 
1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд; 
2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд; 
3. колегия във Върховния административен съд; 
4. колегиите във Върховния административен съд. 
(2) При противоречива или неправилна съдебна практика между Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд общото събрание на съдиите от съответните колегии на двете съдилища приемат 
съвместно тълкувателно постановление. 
 
Чл. 125. Искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление могат да правят 
председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният 
прокурор, министърът на правосъдието, омбудсманът или председателят на Висшия адвокатски съвет. 
 
Чл. 126. Искането по чл. 125 се подава: 
1. за тълкувателно решение по чл. 124, ал. 1 - до общото събрание на съответната колегия или колегии; 
2. за тълкувателно постановление по чл. 124, ал. 2 - до общите събрания на съдиите от съответните 
колегии на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 
 
Чл. 127. (1) Искането се прави в писмена форма и се мотивира. 
(2) Искането съдържа: 
1. разпоредбата на нормативния акт и изложение на спорните въпроси по прилагането й; 
2. влезлите в сила съдебни актове, в които се съдържа противоречива или неправилна съдебна практика; 
3. в какво се състои искането. 

 
 
 
 

 
 



Чл. 128. (1) Председателят на съда, до който е подадено искането, с разпореждане образува 

дело и го възлага на един или на няколко съдии-докладчици. 

(2) Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния 

административен съд със съвместно разпореждане образуват и насрочват дело за приемане на 

тълкувателно постановление от общото събрание на съответните колегии на двете съдилища. 

(3) Делото по ал. 1 или 2 се насрочва в двумесечен срок от постъпване на искането. 

 

Чл. 129. (1) В заседанията на общото събрание за приемане на тълкувателно решение или 

тълкувателно постановление могат да участват: 

1. главният прокурор или определен от него заместник; 

2. министърът на правосъдието или определен от него заместник-министър; 

3. председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета. 

(2) Председателят на съда, до който е подадено искането, може да покани за участие и други 

юристи, както и омбудсмана. 

(3) Лицата по ал. 1 и 2 се уведомяват за датата на заседанието и им се предоставя копие от 

искането с приложенията към него. 

(4) Лицата по ал. 1 и 2 могат да изразят становище, но не участват в гласуването. 

(5) За заседанието на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и 

от секретар-протоколиста. 

 

Чл. 130. (1) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления се приемат и обявяват в 

тримесечен срок от постъпване на искането. 

(2) Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на 

съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички 

органи, които издават административни актове. 

 

Чл. 131. Тълкувателните решения се публикуват ежегодно в бюлетин, който се издава от 

Върховния касационен съд или Върховния административен съд, а тълкувателните 

постановления - в двата бюлетина. 

 



ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО АВТЕНТИЧНО ТЪЛКУВАНЕ В 

МИНАЛОТО 

 Според чл. 35, т. 4 на КНРБ от 1947 г. (забележете 

интересния изказ): 

 Президиумът на Народното събрание върши 

следната работа:  

4. Дава задължителни за всички тълкувания на 

законите.  

 

  Петров, В. Тълкувателни решения на Президиума 

на Народното събрание – отново в сайта Съдебно 

право: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/7/13/-

1948-1968. 
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ПРИМЕР ЗА АВТЕНТИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА 

ИЮА – ТЪЛКУВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 

Чл. 251. ГПК (1) Споровете по тълкуване на влязло в сила решение се 

разглеждат от съда, който го е постановил. 

(2) Тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено. 

(3) Съдът съобщава на страните за исканото тълкуване, като им указва, 

че могат да представят отговор в едноседмичен срок. 

(4) Съдът призовава страните в открито заседание, когато прецени това 

за необходимо. 

(5) Решението по тълкуването подлежи на обжалване по реда, по който 

се обжалва решението, което се тълкува. 

 

 


