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Понятието „тълкуване“. 
Юридическо тълкуване. 

 

 

 

 

 

 

 Естествена нужда от интерпретация и 
тълкуване на всеки текст; 

 Юридическото тълкуване представлява 
разясняването на значението на неясните 
правни разпоредби, за да се достигне до 
истинския смисъл на съдържащите се в тях 
правни норми в рамките на правоприложния 
процес. 

Речниковото значение: 

 

тълку̀ване 

 

1. Обясняване, разясняване. 

2. Изказване, което съдържа обяснение за смисъла на 

нещо, обикн. според нечия гледна точка.  



Нещо, което вече трябва да 
знаете 

 Правни разпоредби наричаме 
текстовете на нормативните актове. 

 Правните норми и правните 
принципи, както изяснихме по-рано, са 
общи предписания за поведение с 
многократно приложение. 

 Правните норми и правните принципи 
се съдържат в правните разпоредби. 

 В българското право няма юридически 
акт, който да се нарича разпоредба 
(това е често допускана грешка от 
студентите). 



Обект на тълкуването (какво 
тълкуваме?) 

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

 

 Много често можете да чуете/прочетете, че на 

тълкуване подлежат правните норми. 

 Нормите не могат да бъдат пряко приложени при 

неяснота на текста на нормативния акт, от тази 

гледна точка, можем да приемем, че на тълкуване 

подлежи правния текст – разпоредбата, която е 

неясна. Тълкуването позволява от неясния текст 

да се изведе ясна правна норма. 

 Идеята, че тълкуваме текстовете е подкрепена и 

в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗНА 
 



Нужда от тълкуването и мястото му в 
механизма на правоприлагане 
 За да можем да приложим правната норма, се нуждаем от 

ясно разбиране за нейния смисъл. 

 Съществуват две теории за мястото на тълкуването в 
правоприложния процес: 

◦ Според първата теория прилагането на нормата винаги изисква 
тя предварително да бъде разтълкувана (тезата се защитава от 
учени в сферата на гражданското право – В. Таджер, М. 
Павлова); 

◦ Според второто разбиране, защитаванано от представители на 
ОТП, на тълкуване подлежат само неясните правни 
разпоредби, както изрично предвижда и ЗНА. 

 Мястото на тълкуването можем да обясним със следната 
схема: 

 

Първоначален прочит на 

разпоредбата (интерпретация)   

 

 

 

 

1) Прилагане на ясните разпоредби 

според този първоначален прочит 

(няма нужда от тълкуване) или 

2) Тълкуване на неясните 

разпоредби, за да могат да бъдат 

приложени. 



Основни типове неясноти, които 
трябва да бъдат преодолени чрез 

тълкуването 
 

 Двусмислие – нужда от избор между две възможни значения на 
разпоредбите; 
◦ Чл. 9, ал. 1 от ЗЗД: Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Страните могат свободно да определят 

съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на 
закона и на добрите нрави. 

 Неопределеност (на фактите в хипотезата или на правните 
последици); 
◦ Чл. 45. ЗЗД (1) Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. 

 (2) Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. 

◦ Чл. 49. ЗЗДТози, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, 
причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа. 

 Общи понятия – трябва да им бъде даден конкретен смисъл с оглед 
на случая; 
 Чл. 9, ал. 1 от ЗЗД: Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Страните могат свободно да определят съдържанието 

на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. 

 Нужда от преодоляване на противоречие между правни разпоредби. 
◦ Чл. 119, ал. 1 КРБ: Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен 

съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. 

◦ Чл. 196, ал. 3 от ЗОП: Решенията [за възлагане на обществена поръчка] се обжалват пред 
Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност… 



Как се тълкува правото? 
(Текст и контекст) 

 Всеки текст съществува в определен контекст. Всяко нещо 
се разбира чрез своята заобикаляща среда. Това важи и за 
правните текстове. Модерната държава създава правните 
норми и налага разбирането, че те трябва да бъдат 
тълкувани според критерии, въведени от самата правна 
система. 

◦ Законодателят изрично дава насоки за тълкуване на правните 
текстове; 

◦ Законодателят урежда и случаи на задължително тълкуване; 

◦ Контекстът, който ни помага да разбираме смисъла на правните 
разпоредби се състои от: 
 Езиковата среда на правото; 

 Логическите правила, следвани при създаването на правния текст; 

 Цялата система на законодателството, от която е част съответната 
разпоредба. Частта се  разбира чрез по-голямата система, към която 
принадлежи. 

 Историята на създаването на разпоредбата. 

 Социално-политическата среда. 



Способи (=методи) на 
тълкуване – понятие и система 

 Способ на тълкуване наричаме 

 Основните способи на тълкуване (СТ) са: 

◦ Езиковия СТ (=> езиково тълкуване); 

◦ Логически СТ (=> логическо тълкуване); 

◦ Системен СТ (=> систематично тълкуване); 

◦ Исторически СТ (=> историческо тълкуване); 

◦ Функционален СТ: 

 Телеологическо тълкуване (тълкуване според целта 

на закона); 

 Морално-политическо тълкуване; 

 



„Вътрешни“ способи на 
тълкуване 

 Езиково тълкуване: 
◦ Използване на семантичните и 

граматическите правила. 

 Логическо тълкуване: 
◦ Използване на правилата на мисленете, 

чрез които са били конструирани правните 
разпоредби. 
 Пример с логическите оператори „и“, „или“. 

 Систематично тълкуване: 
◦ Използване на систематични връзки 

между тълкуваната разпоредба и 
разпоредбите на същия НА или на други 
НАктове. 



Основните правила на 
езиковото тълкуване от УПЗНА 
 Разпоредбите на нормативните актове се формулират 

кратко, точно и ясно. 

 Отклонения от общоупотребимия български език се 
допускат по изключение само ако се налагат от предмета 
на акта. 

 Чужди думи и изрази се използуват само ако са станали 
трайна съставка на българския език или не могат да бъдат 
заменени с български. 

 Ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума 
или израз, с допълнителна разпоредба се определя 
смисълът им за съответния нормативен акт. = Даване на 
нормативна дефиниция. 

 Думи или изрази с утвърдено правно значение се 
използуват в един и същ смисъл във всички нормативни 
актове. => Често неспазване на това правило чрез 
даването на различни дефиниции за едни и същи понятия 
в различни нормативни актове. 



Важен пример за даване на 
легални дефиниции – чл. 93 от НК 

Обяснение на някои думи 

Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл: 

1. "Длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, 

временно или постоянно: 

а) служба в държавно учреждение с изключение на извършващите дейност само на материално 

изпълнение; 

б) (изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 

01.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) ръководна работа или работа, 

свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, 

обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и 

помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител. 

2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Орган на власт" са органите на държавна власт, органите на 

държавно управление, органите на съдебната власт, както и служителите при тях, които са 

натоварени с упражняването на властнически функции. 

3. "Представител на обществеността" е лице, посочено от обществена организация да упражнява 

въз основа на закона или на друг нормативен акт определена функция. 

4. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2000 г.) "Обществени имущества" са имуществата на държавата, на общините, 

на кооперациите, на обществените организации и на другите юридически лица, в които те участвуват. 

5. "Официален документ" е този, който е издаден по установения ред и форма от длъжностно лице 

в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция. 

6. "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено 

изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило. 

 



„Външни“ методи на тълкуване 

 Историческо тълкуване: 
◦ Източници на информация за 

историческото тълкуване са 
подготвителните материали, използвани при 
създаването на един нормативен акт, както и 
текстовете на отменените нормативни актове. 

 

 Функционално тълкуване – тълкуване 
чрез използване на аргументи от 
„широкия“ социално-политически контекст 
на нормата: 
◦ „Целта на закона“ и „Намерението на 

законодателя“; 

◦ Морални аргументи; 

◦ Политически аргументи. 



Опростен модел на процедурата 
за тълкуване 

На практика се учим да тълкуваме по съвсем 

различен начин! 



Видове тълкуване 
 Според субекта: 
◦ Официално: 

 Автентично и неавтентично тълкуване; 

 Съдебно тълкуване; 

 Тълкуване, възприето в административната практика 
(административно тълкуване). 

◦ Неофициално: 
 Доктринално; 

 От страните по правоотношението (например в съдебния 
процес) (понякога бива наричано „професионално тълкуване“); 

 Според наличието на обвързващ характер: 
◦ Задължително; 

◦ Незадължително. 

 Според степента на абстрактност: 
◦ Абстрактно; 

◦ Казуално. 



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. 

 

 



Видове тълкуване според 
резултата 

 Буквално тълкуване – тълкуване, при което 
смисълът на правната норма следва буквалното 
езиково значение на правната разпоредба. 

 Разширително тълкуване – тълкуване, при което 
обхватът на регулиране на на правната норма е по-
широк спрямо буквалното езиково значение на 
тълкуваната разпоредба. 
◦ Административната, наказателната и дисциплинарната 

отговорност отговорност не могат да бъдат 
обосновавани по пътя на разширителното тълкуване. 

 Ограничително тълкуване – тълкуване, при което 
смисълът на правната норма има по-малък обхват 
(регулира само част от случаите) спрямо буквалното 
езиково значение на правната разпоредба. 



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. 

 



Пример с отговорността на ЮЛ 
за причиняване на вреди – ЗЗД: 

 Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи 
вредите, които виновно е причинил 
другиму. 

 Чл. 49. Този, който е възложил на друго 
лице някаква работа, отговаря за вредите, 
причинени от него при или по повод 
изпълнението на тази работа. 

 Чл. 50. За вредите, произлезли от каквито 
и да са вещи, отговарят солидарно 
собственикът и лицето, под чийто надзор 
те се намират. Ако вредите са причинени 
от животно, тези лица отговарят и когато 
животното е избягало или се е изгубило. 



А как тълкуваме в 
конституционното право?  

 
 Американският пример: 

Оригинализъм  Конституцията като 
жив документ. 

 Руският пример: 
◦ Чл. 81, пар. 3 от Конституцията на РФ: 

Едно и също лице не може да заема 
длъжността президент на Руската 
федерация повече от два срока подред. 
Срвн.:  

◦ Чл. 95, ал. 1 КРБ Президентът и 
вицепрезидентът могат да бъдат 
преизбрани на същата длъжност само за 
още един мандат. 
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