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аличието на специфични, често неразбираеми за широката аудитория термини в 

езика на правото е вид явление, което Мелинков приема като своего рода начин 

за опазване на професионалната мощ, като тайните на занаята се заключват в 

неясен за другите език (Melinkoff 1963: 101). Мнението на Гудрих, според което да учиш право, 

в голяма степен е да учиш високо технически език, често архаичнa лексика и професионален 

жаргон (Goodrich 1987:176), важи в пълна степен за езика на турското право.  

Посочвайки особеностите на юридическия език Данет сякаш е описал езика на турското 

право. Според него „правото използва думи, които хората са чували, но не знаят тяхното 

значение.“ (Danet 1985: 279). 

Чуждите елементи (най-вече с арабски и персийски произход) в езика на турското право 

са неизбежни, поради това че тези елементи са имали сериозно присъствие в османотурския 

език, формиран, както се знае, от синтеза на три езика. Езиковата промяна е естествен процес, 

който турският език няма как да избегне. Той преминава през различни перипетии, но езикът на 

турското право, въпреки външните влияния успява да запази в известна степен своя 

консервативизъм, въпреки нееднократно инициираните пуристични действия.   

Мнението на Шемсеттин Сами доказва колко сложен конгломерат представлява 

османотурския език: „Ако четем османотурски текст на турчин, няма да го разбере; ако го 

четем на арабин, няма да го разбере; ако го четем на персиец, няма да ни разбере. Какъв тогава 

е този език?“ (по Kudret 1966: 85).    

След езиковата реформа под предводителството на Ататюрк в употреба влизат нови думи 

и заменят чуждите, останали като наследство от Османско време. Например: Anayasa (teşkilat-ı 

esasiye) - конституция, yasa (kanun) - закон, tüzük (nizamname) - устав; правилник, tüzel kişi 

(hükmi şahıs) - юридическо лице, savcı (müdde-i umumi) – прокурор; yasama (teşri) - 

законодателство и др.  

Въпреки частичната замяна на арабските и персийски думи с родни турски, както и 

непрестанните призиви на езиковедите към юристите за достъпност на турския правен език, 

някои турски юридически документи (напр. пълномощни, съдебни решения) се оказват 

неразбираеми и недостъпни за широк кръг от хора и съдържанието им достига до тесен кръг 

адресати, които имат съответните познания и опит. Една част от действащите в Турция 

законите могат да се определят като автономни, неясни и неразбираеми. Ярък пример за това е 

Закона за правно-процесуалното съдопроизводство (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu), приет 

на 18.06.1927 г., но действащ и понастоящем.  

Н 
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Например:  

 

Таблица 1 

Madde 244 – İkame ve beyan olunan delillerin 

tamemen istima ve tetkikından sonra iki yüz yirmi 

birinci madde hükmüne tevfikan ayrıca tahkikat 

icrasına karar verilmiyen meselelerde iki taraftan her 

biri yeni delil ibraz ve ikamesini istiyebilir. Hakim 

muvafık görürse bu talebi kabul eder. 

Чл. 244 – След проверка на всички представени и 

декларирани доказателства, в случай, че не е 

постановено провеждането на допълнително 

разследване съгласно чл. 221 от Закона, всяка една 

от страните може да поиска посочването и 

представянето на нови доказателства. Съдията 

може да приеме искането, ако го счете за 

основателно. 

Madde 246 – Aşağıdaki hallerde herhangi bir kimse 

şahadetten imtina edebilir: 

1 – Şahadeti kendisine, yahut yukarki maddenin 1-3 

numaralarındaki hısımlarından birine doğrudan 

doğruya mali bir zararı mucip ise,  

2 – Şahadeti kendisinin veya yukarki maddenin 1-3 

numaralarında gösterilen hısımlardan birinin şeref ve 

haysiyetlerini ihlal veya haklarında takibatı cezaiye 

icrasını istilzam ederse,  

3 – Mahremiyeti kendisince mültezem ve sanatına ait 

esrarın ifşasını müeddi ise. 

Чл. 246 - Всяко лице може да откаже да 

свидетелства в следните случаи:  

1 - Ако показанията му ще причинят преки 

финансови вреди на самия него или на някое от 

роднините му по т. 1-3 в предходния член; 

2 - Ако показанията му ще навредят на честта и 

достойнството или ще предизвикат наказателно 

преследване спрямо него или някое от роднините 

му по т. 1-3 в предходния член; 

3 - Ако показанията му ще станат причина за 

разкриване на лична или служебна тайна. 

Madde 248 – 245 inci maddede yazılı haller ile 246 

ncı maddenin birinci fıkrasındaki halde aşağıdaki 

şekillerden biri tahakkuk ederse şahadetten imtina 

olunamaz:  

1 – Hukuki bir tasarrufta şahit sıfatiyle hazır 

bulundurulmuş olan kimse bu tasarrufun esası ve 

muhteviyatı hakkında,  

2 – Aile efradından vuku bulan doğum, ölüm ve 

evlenme vakaları hakkında,  

3 – Aile rabıtalarından mütevellit mali ihtilaflar 

hakkında, 

4 – İki taraftan birinin hukukan selefi veya mümessili 

sıfatiyle şahidin bizzat icra eylediği muameleler 

hakkında 

ЧЛЕН 248 – Не се допуска отказ от 

свидетелстване при настъпване на някое от долу 

изброените обстоятелства, попадащи в обхвата на 

случаите по чл. 245 и по чл. 246 т.1: 

1 - Лице, което е присъствало при осъществяване 

на даден юридически акт – относно характера и 

вида на този акт; 

2 - В случаите на раждане, смърт или брак на член 

на семейството; 

3 - При финансови спорове, породени от семейни 

взаимоотношения; 

4 - При правоприемство или правно 

представителство на някоя от страните – относно 

извършваната от него дейност. 

Madde 269 – Şahit bildiğini şifahen söyler. Yazılı 

notlar kullanması memnudur. Şu kadar ki şahit 

tarihleri ve rakamları tayin veyahut bazı hususları tafsil 

etmek veya hatırasını toplamak için yazılarına bakmak 

mecburiyetinde olduğunu hakime söylerse hakim 

derhal yazılarına bakmasına veya tayin edeceği celsede 

yeniden istimaına veyahut tayin ettiği müddet zarfında 

malümatını tahriren imzası altında mahkeme kalemine 

vermesine karar verebilir. 

Чл. 269 – Свидетелят дава показанията си устно. 

Забранено му е да си води писмени записки. Ако 

свидетелят съобщи на съдията, че има нужда да 

направи писмена справка, за да определи 

конкретна дата или цифри, или за да разясни или 

да си спомни някои факти, съдията му разпорежда 

да направи това незабавно или да бъде изслушан 

повторно, на друго, насрочено от него заседание, 

или в определен от него срок да изготви 

показанията си в писмен вид, да ги подпише и да 

ги представи в канцеларията на съда. 

 

В опит да обобщи лексикалното състояние на турския юридически език М. Т. Йонджю 

отбелязва, че „най-явната характеристика на нормативните актове1  от миналото до днес си 

остава тежкият език и начин на изказ, неразбираем за нито един обикновен гражданин, а целта 

е езикът на правото да се ползва само от прависти“ (Öncü 2013: 1).  

                                                           
1 Имат се предвид турските нормативни актове.  
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Лексикалният състав на турския юридически език поражда доста противоречиви мнения. 

Наблюденията показват, че отрицателно мнение за пуристичните тенденции изказват най-често 

юристи, докато лингвистите водят борба както с арабските и персийски думи, така и с други 

особености на правния език, превръщащи го в едва ли не „елитарен език“. Малцина са 

юристите, защитаващи идеята за чистотата на турския правен език. Един от тях е проф. д-р 

Хъфзъ Велдет Велидедеоглу, който има  изключителен принос по отношение на 

осъвременяването и пуризацията на турския юридически език. За разлика от него сравнително 

голяма част от турските прависти са против това езиково чистачество и с охота ползват 

непознатите на обществото чуждици, защото смятат професията си за прерогативна.  

Обединени от идеята, че езикът на турското право трябва да е ясен и разбираем за 

суверена С. Дербил (1955), Х. Ръдван Чонгур, Б. Чифтпънар подкрепят очистването на турския 

юридически език от чужди елементи.   

За балансирани действия в езиковото чистачество са Х. Хатем, Ш. Ялчън и Ю. Сайман.  

Според тях в езика на правото има трайно установени термини като manevi tazminat (морално 

обезщетение), zilyetlik (владение; собственост), които трябва да останат в употреба, понеже са 

придобили широка употреба. Ш. Ялчън посочва също, че терминът aklama не може да замени 

beraat (и двете думи означават в превод на български оправдателна присъда), както и че 

употребата на термина yargıç вместо hâkim е неуместна, поради това, че Конституцията ползва 

втората, която е заемка от арабски език (Yalçın 1999: 68).  

В противоречие изпада дори законодателя, което става видно от проекта за изменение и 

допълнение на Търговския закон. В мотивите, съпровождащи проекта от 2005 г. пише: 

„Положихме усилия за употреба на чист и красив турски език както в закона, така и в 

мотивите и аргументацията. При замяната на специалните юридически термини 

изхождахме от лексиката на Гражданския кодекс на Турция. Освен това в текста на проекта 

включихме термини, които отговарят на съответните понятия и са успели да влязат в 

активна употреба, като страняхме от новите термини, тъй като предположихме, че ще 

бъдат посрещнати с голяма доза критика. В това отношение се постарахме проекта да бъде 

в унисон с останалите закони. Възприехме единен механизъм за употреба на термините…“, но 

анализът на въпросния текст показва, че всъщност отсъства пълна унификация. На места едно и 

също понятие е обозначено с различни термини, другаде е налице тавтология. Казаното по-горе 

по отношение на пуризма също е в противоречие с текста, в който са употребени думите ihtilaf, 

mehil, mahsus, caiz вместо техните турски еквиваленти съответно: uyuşmazlık (спор, 

неразбирателство), süre (срок), özgü (присъщ), geçerli (валиден) и др. (Вж. подробно Бахтияр 

2005: 1-60). 

Това илюстрира факта, че конгломератът от арабски, персийски и турски думи 

продължава да живее в езика на турското право, но не може да не се отбележи и наличието на 

тенденция на намаляване на арабските и персийски елементи.  

След разглеждане и анализ на приблизително 100 турски юридически текста може да се 

приемат и подкрепят няколко мнения, изразени от чужди изследователи като Д. Мелинков, Б. 

Данет и П. Гудрих. За да се илюстрират горните твърдения и изясни ситуацията в турския 

юридически език, ще приведем няколко примера, които достатъчно ясно показват, че 

специализираният юридически език е наситен с архаизми и чуждици (от арабски и персийски 

произход), които отсъстват от ежедневната реч, но за сметка на това, въпреки опитите за 

пуризация на езика, присъстват, макар и все по-рядко, в част от нормативните и поднормативни 

актове, юридическите документи и речниковия запас на юристите. 

 

Таблица 2 

müddeabih предмет на иска me’cûr  имот или вещ, който се 

отдава под наем 

temellük придобиване; 

встъпване във 

tevarüs  оставяне на наследство 
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владение 

miras / mevaris / terike  наследство muvacehe   очна ставка 

katibiadil нотариус düstur  общо правило, принцип; 

сборник със закони 

tavzih пояснение, обяснение müstacel неотложен, спешен, 

належащ  

 

Освен високата честотност на употреба на думи от арабски и персийски език в турския 

нормативен език фигурират полисемантични думи, които са употребени с по-малко известното 

им значение. Ярък пример за това са думите, посочени по-долу в Таблица № 3, част от които са 

заимствани от Ъшъл Йозйълдъръм.  

 

Таблица 3 

Полисемантична дума Популярно значение 
Значение в областта на 

правото 

kaza 
нещастен случай, злополука, 

катастрофа 
съд, съдебна власт 

tasarruf спестяване, икономия 
разпореждане, разпоредителни 

действия 

sabit 
фиксиран, неподвижен, 

застопорен 

доказан, подплътен с 

доказателства 

görev задача, длъжност, ангажимент 
дейност на съда, предмет на 

дейността на съда 

iştirak участие съучастничество 

 

В езика на турското право присъстват и семантични парадигми като: istinabe - 

изслушване в друг съд и изпращане на показанията в съда, в който се гледа делото; isticvap - 

изслушване по обстоятелства, които са срещу лицето; в случай, че се изслушва физическо лице 

присъствието на представляващи е недопустимо; при юридически лица се изслушва неговия 

законен представител;  istima - изслушване в съда (пред съдия или прокурор). 

Като пример за семантични парадигми може да се посочат и термините tebliğ и tebellüğ. 

Първият термин означава „изпращане на уведомление/ известие; информиране“, а вторият – 

„получаване на уведомление или на известие“.  

Липсата на унифицирани правила за лексиката на юридическите текстове също създава 

затруднения. В една част от нормативните документи присъстват арабски или персийски 

термини, а в друга част се наблюдава употребата на техните турски синоними. Например:  

 

Таблица 4 

MÜTEAHHİT – YÜKLENİCİ 

Müteahhit, sözleşme konusu işleri işbu sözleşme 

şartlarına ve projesine  uygun olarak yapmak ve 

sözleşmede öngörülen süre içinde tamamlamakla 

yükümlüdür. (Sözleşme) 

Изпълнителят е длъжен да изпълни дейностите, 

предмет на този договор в съответствие с 

условията по договора и проекта, в срока, 

предвиден в договора. (Договор) 

Yüklenici, kendisine teslim edilen bu kazık ve 

röperleri işin sonuna kadar korumak zorundadır. 

(Sözleşme) 

Изпълнителят е длъжен да съхранява 

предоставените му колове и репери до 

приключване на дейностите. (Договор) 

ŞAHİT - TANIK 

İzin üzerine şahit celp ve istima olunur. (Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu Madde 249) 

 

Свидетелят се призовава и се изслушва, въз 

основа на разрешение. (чл. 249 от Закона за 

правно-процесуалното съдопроизводство)  

Bu Kanun kapsamında alınacak tanık koruma 

tedbirlerini uygulamak üzere, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce tanık 

С оглед прилагане на мерките за защита на 

свидетел по този закон Главното командване на 

жандармерията и Главна дирекция „Сигурност“ 



 

ON SOME SPECIFIC FEATURES OF LEGAL TURKISH MENENT SHUKRIEVA 43-52 

47 

koruma birimleri kurulur. (Tanık Koruma Kanunu 

Madde 11) 

създават специални звена за защита на свидетели. 

(чл. 11 от Закона за защита на свидетелите)    

 

Има случаи, в които синонимни думи с различен произход се употребяват съвместно, 

което ненужно внася елемент на компликация в израза. Нещо повече, предизвиква алогичност. 

Като пример може да се посочи един очевидно тавтологичен израз, установен от видния 

общественик и учен Емре Конгар2 в едно съдебно решение:  ölünceye dek müebbet hapis – 

доживотен затвор до края на живота е буквалния превод на български.  

Любопитство буди фактът, че в голяма част от действащите в Р Турция закони езикът е в 

известна степен очистен от персийски и арабски елементи, но в наименованията на турските 

закони се употребява  арабската дума kanun, вместо турската yasa.   

Ще онагледим с конкретни примери казаното по-горе като посочим имената на закони, 

влезли в сила през различни периоди.  

Закони, влезли в сила през 80-те години:  

 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 

(Закон за опрощаване на някои дисциплинарни наказания на чиновници и други държавни 

служители) 

 İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun (Закон за 

предоставяне на право на преотстъпен данък на Ислямската банка за развитие)   

 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Закон за 

структурата и функциите на Секретариата на държавната хазна и външната търговия) 

 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun (Закон за наркотичните вещества) 

 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Закон за структурата и 

функциите на Министерството на транспорта и съобщенията)     

Закони, влезли в сила през 90-те години:  

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Закон за 

регулация на външните отношения на Великото национално събрание на Турция) 

 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 

Hakkında Kanun (Закон за създаване на Агенция за развитие и подпомагане на малките и 

средни предприятия) 

 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu (Закон за 

деклариране на материално състояние и борба с корупцията) 

 Adli Sicil Kanunu (Закон за съдебния регистър) 

 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Закон за защита на конкуренцията) 

 Gümrük Kanunu (Закон за митниците)   

Закони, влезли в сила след 2000 г.  

 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu (Закон за съдебната академия на Турция) 

 Petrol Piyasası Kanunu (Закон за петролния пазар) 

 Elektronik İmza Kanunu (Закон за електронния подпис) 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun (Закон за паричната единица 

на Р Турция) 

 Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun (Закон за 

отпускането на стипендии и кредити на студенти) 

Съвсем естествено в езика на правото присъстват специални юридически термини, които 

притежават особено правно съдържание, което далеч не е разбираемо за всички. Например: 

tahkim yargılaması - арбитражно съдопроизводство,  kayyım / kayyum - синдик, mücbir sebep - 

непреодолима сила, müebbet -  доживотна присъда, def’i -  възражения; защитни доводи; ikame - 

завеждане (на дело), представяне (на доказателства), ikrar - признание; delail -  доказателства; 

emare - улика; kaziyei muhkeme - окончателно съдебно решение; müddeabih - предмет на 

                                                           
2 https://www.kongar.org/medyanotu/378_Hukuk_dili.php 
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съдебния спор; istinat olunan sebep - правно основание;  münazaalı hususlar - спорни 

обстоятелства; davanın halli - изход на делото;  istima – изслушване в съда; zabıt varakası - 

протокол; ehlivukuf - вещо лице; müddea - твърдения; şahadet - свидетелстване; şahadetten 

imtina - отказ от свидетелстване; takibatı cezaiye - наказателно преследване; tahkikat hakimi - 

разследващ съдия; muvacehe - очна ставка; cürüm - престъпление;  alelüsul - надлежен ред; 

katibiadil - нотариус; düstur - сборник със закони и др.  

Поради това, че правото регулира обществените отношения в различни отрасли като 

медицина, техника, икономика, финанси и др. правните нормите съдържат специални 

технически термини, присъщи на други терминосистеми. Такива фигурират в  Çevre Kanunu 

(Закона за опазване на околната среда), Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Наредба за 

оценка на въздействието върху околната среда), İş Kanunu (Кодекс на труда), Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği (Наредба за контрол на замърсеността на водите), Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun (Закон за реда за събиране на публичните вземания), Elektrik 

Piyasası Kanunu (Закон за пазара на електроенергия), Kamu İhale Genel Tebliğ (Обща 

нотификация за обществените поръчки), İmar Kanunu (Закон за благоустрояването), İş 

Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Наредба за здравословните и 

безопасни условия при използването на работно оборудване) и др.  

Като пример за специални технически термини могат да се посочат: deşarj – заустване; 

atıksu - отпадъчни води; zeyilname - добавък; düşük frekans koruması - минимална честотна 

защита; dahili drenaj – закрит дренаж; Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol - Комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ); kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) - 

химическа потребност от кислород (ХПК); evsel katı atık - твърди битови отпадъци; çevresel etki 

değerlendirmesi - оценка на въздействието върху околната среда; sera gazları - парникови газове; 

yenilenebilir enerji kaynakları - възобновяеми енергийни източници; manyetik parçacık deneyi - 

магнитно-прахово изпитване; forklift – мотокар; ferforje – ковано желязо. 

С тези термини, освен юристите, се налага да боравят и преводачите, но пред тях 

възниква проблема с откриването на точните им съответствия на български език. Например 

терминът „atık“, който е с висока честотност особено в Наредбата за контрол на замърсеността 

на водите има съответствия в Академичния турско- български речник, които са „бъркалка, 

буталка за биене на мляко; хвърлен, изхвърлен; отпадъчен, за отпадъци“ (АТБР 2009: 93), а 

всъщност има по-популярно значение, което отсъства тук и то е „отпадък“; думата „çamur“, 

чиито съответствия в Академичния турско- български речник са „кал, тиня“ (АТБР 2009: 262) 

има друго значение, което е „утайка“.  Друг термин, фигуриращ в гореспоменатата наредба е 

„termin“, който липсва в турско-българските речници вкл. в Академичния турско- български 

речник, при все че през последните години навлиза в широка употреба. Терминът означава 

"последен срок, крайна дата".  

Правните норми са насочени към поведението на всички граждани, което всъщност 

обяснява употребата на неопределителни местоимения.  

 

Таблица 5 

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma 

hakkına sahiptir. (Türk Medeni Kanun Madde 57) 

Всеки има право да учреди сдружение без да има 

нужда от предварително разрешение. 

(Граждански кодекс на Р Турция чл. 57) 

Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa 

vazgeçemez. (Türk Medeni Kanun Madde 23) 

 

Никой не може да се откажи дори и частично от 

своите права и правоспособност. (Граждански 

кодекс на Р Турция чл. 23) 

 

За езика на турското право са присъщи дългите и витиевати изречения, а клаузата по-

долу представлява ярък пример за това. 

 

Таблица 6   

Her kim kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya Лице, което отлепи, отстрани, скъса, унищожи или 
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hertürlü eğitim ve öğretim kuruluşlarının yetkilileri 

tarafından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlere 

konulmuş basılı olan veya olmayan her türlü belge, 

resim, el yazısı kağıt veya levhaları bulundukları 

yerlerden çıkarır ya da yırtar veya tahrip eder veya 

bunları her ne biçimde olursa olsun 

okunamayacak veya içeriklerinin başka biçimde 

anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe 

yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu 

oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif 

hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para 

cezasına mahkum edilir. (Türk Ceza Kanunu Madde 

18) 

приведе във вид, негоден за прочит и 

целесъобразно ползване или причини с действието 

си погрешно тълкуване на съдържанието на 

какъвто и да е документ, изображение, написан на 

ръка текст или надпис, залепен или поставен от 

представители на държавна институция или 

просветно-образователно учреждение върху стена 

или предназначено за тази цел място се осъжда на 

лишаване от свобода с лек режим за срок от 3 до 6 

месеца и парична глоба в размер не по-малко от 

1000 лири, независимо дали деянието му 

представлява друго престъпление. (чл. 18 от 

Наказателния кодекс на Р Турция) 

 

Видно от примерите по-долу дългите и сложни изречения активно присъстват и в 

решенията, постановявани от турските съдебни органи и прокуратурата.   

 

Таблица 7 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan müşteki, 

İstanbul C. Başsavcılığının sunduğu 10/02/2015 tarihli 

dilekçesi ile şüphelinin sorumlusu bulunduğu ............ 

isimli firmaya taşıması maksadı ile 2 tır dolusu 

malzeme yüklediğini ancak bu eşyaların varış yerine 

aradan geçen 17 güne rağmen teslim edilmediğini 

beyan ederek hakkında şikayetçi olmuş ise de; şirket 

adresinin belli olması, şikayetçi olduğu şahısla taşıma 

hususunda hukuki hüküm ifade eden bir anlaşmanın 

var olması ve bu hususta öncelikle hukuki taleplerin 

dile getirilmesi gerektiği düşünülmekle; müracaatta 

bulunan şikayetçinin, sunduğu deliller ile anlatımından 

şikayete konu olay ve fiillerin cezai yönünün 

bulunmayıp, hukuki mahiyette ihtilaf niteliği taşıdığı 

anlaşılmakla, müracaata konu olayla ilgili olarak 

KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER 

OLMADIĞINA, CMK’nun 172/1 maddesi uyarınca 

karar örneğinin müştekiye tebliğine, müştekinin, 

yetkili ve görevli hukuk mahkemelerinde iddia ettiği 

maddi ve manevi zararının karşılanması amacıyla 

tazminat davası açmakta serbest bırakılmasına, 

CMK’nun 173/1 maddesi uyarınca kararın kendisine 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili ve görevli 

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil 

olmak üzere KARAR VERİLDİ.   

ОТ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДОЗНАНИЕТО Е 

ВИДНО, ЧЕ: 

на 10.02.2015 г. жалбоподателят, чиито персонални 

данни са посочени по-горе, подава жалба в Главна 

републиканска прокуратура Истанбул срещу 

фирма „………………..“, представлявана от 

ответника, като заявява, че предава на въпросната 

фирма 2 тира с материали с цел да бъдат 

превозени, но въпреки 17-те дни, изминали от 

датата на натоварване същите не са пристигнали на 

мястото на предназначението и като се има 

предвид, че адресът на фирмата е известен и е 

налице законово споразумение с лицето срещу, 

което е подадена жалбата;  като се предполага 

необходимостта от заявяване на законовите 

искания в това отношение; като се има предвид, че 

въз основа на изявлението на жалбоподателя и 

представените от него доказателства в деянието и 

действията, предмет на жалбата, не са открити 

елементи, пораждащи наказателни последствия, 

както и че от правна гледна точка биха породили 

спорове БЕ ВЗЕТО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:  

НЕ Е НЕОБХОДИМО СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ 

по отношение на действието, предмет на жалбата; 

препис от решението да се връчи на 

жалбоподателя, в съответствие с чл. 172 ал. 1 от 

Наказателно-процесуалния кодекс; 

жалбоподателят е в правото си да предяви съдебен 

иск за обезщетение в процес, гледан от съответния 

компетентен съд с оглед възстановяване на 

претендираните от него самия материални и 

морални вреди; жалбоподателят има право да 

обжалва настоящото решение пред дежурния 

състав в мирови съд с наказателна юрисдикция - 

Бакъркьой, след срок от 15 дни, считано от датата 

на връчване на същото, съобразно чл. 173 ал. 1 от 

Наказателно-процесуалния кодекс.  
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Пълномощните също онагледяват честата употреба на дълги, витиевати изречения в 

турския юридически дискурс.  

 

Таблица 8 

BANKA İŞLEMLERİ: BULGARİSTAN 

CUMHURİYETİ hudutları dahilinde halen mevcut 

bulunan ve bundan böyle mevcut olacak olan bilumum 

resmi, yarı resmi, hususi, milli ve yabancı bankalar ile 

özel finans kurumları nezdinde adımıza her türlü yeni 

hesaplar açmaya, hesap açılışı için gerekli olan hesap 

açılış sözleşmelerini ve diğer belgeleri imzalamaya, bu 

yeni açılacak hesaplar ile bu güne kadar açılmış 

mevcut hesaplar ve bu günden sonra açılacak diğer her 

nevi hesaplarımızdan dilediği miktarda gerek Türk 

parası gerekse döviz olarak para çekmeye, hesaplara 

para yatırmaya, ATM kart ve şifrelerini teslim almaya, 

yeni hesaplar açmaya, açılmış ve açılacak hesapları 

dilerse kapatmaya, vadeli hesapların vadelerini 

bozmaya, yenilemeye, ahzu kabza, makbuz ve ibralar 

vermeye, adımıza bankalara gelmiş ve gelecek olan 

gerek Türk parası gerekse döviz cinsindeki havaleleri 

almaya, her türlü hesaplarım arasında virman 

yapmaya, her türlü hesaplarımdan havaleler yapmaya, 

başka banka hesaplarına EFT yapmaya, ibralar 

vermeye, hesap özeti, ekstre ve ayrıntılı hesap 

dökümleri almaya, gerektiğinde internet bankacılığı 

işlemlerini takip etmeye, elektronik ortamda 

bankacılık işlemleri yapmaya, internet bankacılığı ile 

ilgili şifreler talep etmeye, şifreleri elden teslim 

almaya, dilerse değiştirmeye, dilerse yenisini talep 

etmeye, her türlü evrak ve belgeyi tanzim ve 

imzalamaya, tüm bu hususlarla ilgili olarak yapılması 

gereken iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imza 

ile neticelendirmeye, TAŞINMAZ KİRAYA ALMA: 

adımıza Bulgaristan Cumhuriyeti hudutları dahilinde 

gerçek veya tüzel kişilerden, resmi dairelerden, kurum 

ve kuruluşlardan dilediği bedel ve şartlarla taşınmaz 

kiralamaya, kira sözleşmelerini tanzim ve imzaya, 

şartlarını tespite, yenilemeye, feshetmeye, sürelerini 

uzatıp şartlarda değişiklik yapmaya, yanlışlıkları 

düzeltmeye, düzeltme beyannamesi tanzim ve imzaya, 

kira sözleşmesini dilediğine devretmeye, devre 

muvafakat etmeye, kira bedellerini ödemeye, 

karşılığında makbuz almaya, kiralananın anahtarını 

teslim almaya, teslim etmeye, teslim tutanaklarını 

tanzim ve imzaya, ihtarname, ihbarname göndermeye, 

gönderilenlere cevap vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kat 

malikinin yetki vermesi halinde kat malikleri 

toplantısına katılmaya, alınacak kararları kabul veya 

redde, toplantı hazirun cetveli, tutanak ve kararlarını 

imzalamaya, bu hususta yapılması gereken her türlü iş 

ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile 

neticelendirmeye münferiden yetkili olmak üzere baba 

adı ........ doğum tarihi ........  pasaport No ......., ........ 

kimlik numaralı ............................... tarafımızdan 

VEKİL TAYİN EDİLDİ.    

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ 

……………………….., син на ………….., с турски 

личен идентификационен № ………., роден 

на ……….. г., притежаващ паспорт серия …. 

№ ……..,  

със следните самостоятелни права: 

БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ: да открива всякакъв вид 

сметки на наше име в официални, полуофициални, 

частни, национални, чужди банки и финансови 

институции, съществуващи понастоящем на 

територията на Р България, както и в такива, които 

ще се открият в бъдеще; да подписва договори и 

др.документи, необходими за откриването на 

банкови сметки; да тегли суми (в турски лири или 

друга валута) в размер какъвто сам пожелае както 

от новооткритите сметки, така и от сметки, които 

са открити в миналото или ще се открият в бъдеще;  

да внася суми по сметките; да получава издадените 

дебитни карти и пароли; да открива нови сметки; 

да закрива открити сметки, ако пожелае; да 

променя сроковете на срочните сметки; да 

подновява срокове; да се разпорежда с паричните 

средства; да представя квитанции и документи, 

удостоверяващи погасяване; да получава 

паричните преводи, изпратени на наше име било в 

турски лири било в друга валута;  да осъществява 

трансфери между сметките; да извършва преводи 

от всички наши сметки; да нарежда преводи до 

сметки в други банки; да представя документи за 

липса на задължения; да получава общи и 

подробни разпечатки за движението по сметките ; 

при нужда да следи банковите операции 

посредством е-банкиране; да извършва е-банкови 

операции; да иска пароли за е-банкиране; да 

получава на ръка паролите и да ги променя, ако 

пожелае; да иска нови при нужда; да съставя и 

подписва всякакъв вид документи; да извършва 

всички действия във връзка с посоченото горе; да 

ги проследява и да ги финализира като полага 

подписа си; НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ: да наема от наше име имоти на 

територията на Р България, собственост на 

физически или юридически лица, официални 

институции, учреждения или ведомства, при цена и 

условия, каквито сам прецени; да съставя и 

подписва договорите за наем; да определя 

условията по договорите; да подновява договорите; 

да ги анулира; да удължава срока им на действие; 

да променя условията по тях; да коригира 

неточности; да съставя и подписва декларация за 

направените корекции; да прехвърля договора за 

наем на лица, които пожелае; да се съгласи с 
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прехвърлянето; да плаща наемните цени; да 

получава за това квитанции; да получава ключ от 

наетия имот; да го предаде; да съставя и подписва 

приемо-предавателни протоколи; да изпраща 

известия и уведомления; да отговоря на такива, 

когато ги получи; да подава и да получава 

уведомления; да участва в събрание на 

собствениците, в случай, че домоуправителят се 

съгласи; да гласува за или против решенията, 

които се вземат; да подписва присъствените 

списъци, решения и протоколи; да извършва 

всякакви действия във връзка с посоченото по-

горе; да ги проследява и да ги финализира като 

полага подписа си.     

 

Най-дългото изречение, установено във връзка с предмета на настоящето изследване бе с 

дължина приблизително 15 000 знака, което прави 8 страници по БДС. Конфиденциалното 

съдържание на решението не позволява привеждането на текста като пример.  

Сериозно присъствие в турските юридически текстове имат персийските изафети. 

Въпреки пуристичните усилия следите от предрепубликанския период личат и от употребата на 

този вид конструкции.  

 

Таблица 9 

kaziye-i muhkeme окончателно съдебно решение 

aff-ı umumi обща амнистия 

ücret-i vekalet адвокатски хонорар 

esbab-ı mazeret уважителни причини 

delil-i mübeyyin  доказателство, хвърлящо светлина 

delil-i mubin  явно доказателство 

davay-ı mütekabile насрещен съдебен иск, насрещно дело 

bedel-i müsemmâ опционна покупко-продажба, опционна сделка 

emr-ü nehy заповед и забрана 

enzar-ı amme обществено мнение 

ifade-i tahririye писмени показания; писмени обяснения 

ferağ-ı kati окончателно приемо-предаване 

evrak-ı müsbite доказателствени документи 

gayr-i muteber невалиден, незаконосъобразен 

fekk-i rehin заличаване на залог 

Освен персийски в турския език има и арабски изафети, в чиито състав влизат две 

арабски имена.  

 

Таблица 10 

alâhilâf'ül-kanun противозаконен 

ef’al-i şeri’ye задължителни правни действия 

Макар и рядко в турските юридически текстове присъстват съюзно свързани 

терминологични конструкции. Например:  

 

Таблица 11 

HAK ve HÜRRİYET 

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

(Anayasa Madde 12) 

Всеки притежава основни права и свободи, които 

са свързани с личността му и са имунитетни, 

непръхверляеми и неизменни. (чл. 12 от 

Конституцията) 

HAKİM ve SAVCI 
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Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar 

hakkındaki hükümler saklıdır. (Anayasa Madde 129) 

 

Разпоредбите, касаещи служещите във 

въоръжените сили, както и съдиите и 

прокурорите запазват своето действие. (чл. 129 

от Конституцията) 

 

Езикът дава възможност на правните норми да съществуват, но специфичните особености, 

описани в настоящето изследване показват колко комплициран може да е в определени 

текстове юридическия турски език, което буди непрекъснати и противоречиви коментари в 

средите на юристите и на лингвистите по отношение на неговата достъпност и разбираемост. 

Ако се съди по документите, изготвяни от турските юристи в близките години няма изгледи да 

има консенсус. Четейки турските юридически текстове адресатът може да усети желанието на 

юриста да прехвърли ораторските си умения от съдебната зала на хартиен носител. Остава един 

важен въпрос: разбира ли гражданинът това, което пише в касаещото го пълномощно, съдебно 

решение или закон, където юристът ловко жонглира с витиевати, понятни нему и на колегите 

му думи и термини?       
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