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Дзякуючы лінгвістам суд  
можа стаць больш справядлівым,  

а закон – больш зразумелым,  
менш карупцыягенным...
Ліяна Галеціяні, славіст,

прафесар Міланскага  
дзяржаўнага ўніверсітэта1

УВОДЗІНЫ

Беларускае заканадаўства мае даўнюю гісторыю. Канцылярска-юрыдыч-
нае пісьменства займала галоўнае месца ў сістэме стыляў старабеларускай 
літаратурнай мовы. Страта беларускай мовай у канцы XVII ст. дзяржаўнага ста-
тусу мела вынікам выцясненне яе з афіцыйнага ўжытку. Традыцыя выпрацоўкі 
спецыфічных для такіх мэт лінгвістычных сродкаў была на доўгі час пера-
пынена і ўзнавілася толькі ў пачатку ХХ ст. Сучасная беларуская мова вало-
дае грунтоўным лексічным і граматычным патэнцыялам для абслугоўвання 
заканадаўчай сферы. Мэта гэтага даследавання – выявіць адметнасці выпра-
цоўкі і замацавання на працягу мінулага стагоддзя спецыфічных для мовы 
закона лексічных сродкаў, марфалагічных формаў, сінтаксічных канструк-
цый. Аднак найперш варта ўстанавіць, у якой меры акрэсленая праблематыка 
з’яўляецца распрацаванай у беларускім мовазнаўстве.

Даследаванні мовы юрыдычных тэкстаў і юрыдычнай тэрміналогіі ма-
юць дыяхронны і сінхронны кірункі. Мова старабеларускіх юрыдычных 
тэкстаў з’явілася аб’ектам вывучэння ў работах А. І. Жураўскага [123; 124; 
125], Л. М. Шакуна [353; 354; 355; 356]; дысертацыйных даследаванняў 
У. В. Анічэнкі [6], І. І. Крамко [181], У. М. Лазоўскага [213], Г. У. Паповай 
[261], Н. В. Паляшчук [244], М. А. Новіка [237], В. Э. Зіманскага [128], 
Ж. І. Яромы [394], В. У. Міцкевіч [227], В. А. Клімковіч [157]; асобных 
артыкулаў [74; 329; 330; 44; 156].

Першыя публікацыі аб лінгвістычных асаблівасцях юрыдычных тэкстаў і 
юрыдычнай тэрміналогіі новага перыяду пачалі з’яўляцца ў 20-я гады ХХ ст. 
Пачынальнікамі выступілі правазнаўцы Л. Акіншэвіч, П. Гаўзэ, М. Грэдын-
гер2, М. Гуткоўскі. Публікацыі мелі практычны характар, былі накіраваныя 

1 Голетиани Л. О развитии юридической лингвистики в России и Украине // Studi 
Slavistici. 2011. VIII. С. 241–262.

2 Мы будзем прытрымлівацца той формы прозвішча, якой падпісаны публікацыі 
аўтара пры яго жыцці, – Грэдынгер. У сучасных публікацыях ужываецца напісанне 
«Грэдзінгер» [115, с. 6; 138, с. 175].
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на ўдасканаленне лінгвістычнай культуры беларускамоўных тэкстаў законаў 
і на выпрацоўку і ўпарадкаванне беларускай юрыдычнай тэрміналогіі. 
У прыватнасці, дакладнасць перакладу на беларускую мову ГПК-30 і ГК-32 
прасочана ў публікацыях М. Грэдынгера [96; 97]. Аўтар прыводзіць пры-
клады недакладнай перадачы пэўных тэрмінаў і выразаў і прапануе свае, 
больш адэкватныя, на яго меркаванне, варыянты. Напрыклад, рускае сло-
вазлучэнне договор зай ма М. Грэдынгер лічыць правільным перакласці як 
дагавор пазыкі, а не дагавор пазычкі, паколькі заём мае эквівалент пазыка, 
а пазычка – гэта адпаведнік рускага слова ссуда [97, с. 37]1. Ужыты ў ГК-32 
адпаведнік сімуляцыйныя здзелкі, на меркаванне М. Грэдынгера, малазразуме-
лы для рабочых і сялян, лепей было б перакласці тэрмін притворные сделки 
«пры дапамозе няхітрага беларускага слова “прыкідлівыя здзелкі” або яшчэ 
больш проста – праз “прытворныя здзелкі”» [97, с. 35]. 

Звяртаецца ўвага і на такую загану, як варыянтнасць абазначэнняў аднаго 
і таго ж паняцця ў беларускіх тэкстах кодэксаў. Напрыклад, дзеяслоў воз-
буждать (іск, справу) у ГПК-30 меў такія перакладныя эквіваленты: пады-
маць, узбуджаць, пачынаць [96, с. 82]. Складанасць для перакладу ўяўлялі і 
ўстойлівыя выразы юрыдычнага зместу. Перакладчыкі не заўсёды знаходзілі 
да іх паўнавартасныя заменнікі. Напрыклад, у ГК-32 неаднаразова сустрака-
ецца выраз под страхом недействительности, які, як пісаў М. Грэдынгер, 
«гучыць вельмі выразліва», а перакладчыкі замяняюць яго «слабенькім, вя-
лым абаротам “каб не было вынікаў...”, “каб не быць неправадзейным” і г. д., 
што, зразумела, зусім не робіць пажаданага ўражання» [97, с. 38]. На жаль, 
прафесар не прапануе ніякага больш адпаведнага варыянта. На наша мер-
каванне, эквівалентам да гэтай юрыдычнай ідыёмы можна выкарыстоўваць 
выраз пад страхам неправадзейнасці. Полісемант не/действительность у 
гэтым выпадку мае значэнне ‘адсутнасць/наяўнасць юрыдычнай (законнай) 
моцы’. Для параўнання: действительный член академии наук – правадзейны 
член акадэміі навук. 

1 Цікава, што на неабходнасць адрозніваць гэтыя тэрміны зусім нядаўна звяр-
тала ўвагу ўкраінскі правазнавец Л. Кастэнка [174]. Аўтар адзначала, што нярэдка 
даводзіцца чуць ад людзей, нават даволі дасведчаных, пытанне: «Пазычка – гэта ма-
ленькая пазыка?» Зыходзячы з блізкага гучання гэтых двух слоў пытанне мае сваю 
логіку. На першы погляд можа здацца, што гэта тоесныя з’явы, толькі яны маюць 
нейкія адрозненні. На самой справе, даводзіць Л. Кастэнка, гэта розныя з’явы, толькі 
з чымсьці агульным. Кожны з тэрмінаў азначае розныя праваадносіны: пазыка – гэта 
адносіны накшталт банкаўскага крэдыту, а пазычка – накшталт арэнды. Відаць, 
менавіта аманімічнасць тэрмінаў (абодва яны ўжываліся і ў беларускім заканадаўстве 
1920-х гг.) прывяла да таго, што ў цяперашнім юрыдычным лексіконе замацаваўся 
тэрмін заём, а пазыка выкарыстоўваецца як адпаведнік рускаму слову ссуда.



5

Кароткія заўвагі аб некаторых лінгвістычных якасцях перакладзеных на 
беларускую мову ў Маскве і апублікаваных у «Вестнике ЦИК, СНК и СТО» 
тэкстаў законаў (з сярэдзіны 1923 г. законы СССР перакладаліся на 6 моў, у 
тым ліку і на беларускую, і публікаваліся ў названым выданні) утрымліваюцца 
ў дакладзе М. Гуткоўскага на пасяджэнні Юрыдычнай секцыі Навуковага тава-
рыства пры БДУ ў лістападзе 1926 г. (пазней даклад быў апублікаваны ў «Пра-
цах БДУ»). У прыватнасці, аўтар падкрэсліваў «нявытрыманасць тэрміналёгіі» 
і адзначаў, што «яшчэ горшая справа са стылем тэксту беларускіх законаў. 
Перакладчык трымаў перад сабою расійскі тэкст законаў і слова ў слова 
падстаўляў да яго беларускія словы, хаця гэта вельмі часта ішло насуперак 
вымаганьням беларускага сынтаксу» [105, с. 87]. А ў артыкуле «Утварэн-
не законаў у БССР» М. Гуткоўскі адзначае надзвычай вялікую ролю Камісіі 
заканадаўчых праектаў (пазней – Падрыхтоўчая камісія) пры СНК БССР ва 
«ўтварэнні праўнае беларускае мовы» [106, с. 222].

Публікацыі Л. Акіншэвіча [240] і П. Гаўзэ [77] – своеасаблівыя рэцэнзіі 
на выдадзены ў 1927 г. у серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія» слоўнік 
«Тэрміналёгія права». П. Гаўзэ, падкрэсліваючы «глыбока станоўчы факт 
стварэння і разьвіцця беларускай юрыдычнай тэрміналёгіі» [77, с. 28], адзна-
чае, што такая вялікая праца не можа быць зроблена адразу зусім бездакорна, 
і, «не спыняючыся на многалікіх вартасьцях распрацованай тэрміналёгіі», 
разглядае некаторыя «спрэчныя моманты», выяўленыя ім у слоўніку. Аўтар 
адзначае, што сустракаюцца выпадкі, калі адзін тэрмін называе некалькі 
паняццяў (уплыў азначае і воздействие, і влияние); што некаторыя тэрміны 
пры перакладзе атрымліваюць іншы сэнс (напрыклад, домашний договор – 
хатні дагавор, у той час як «“домашний” у даным выпадку азначае “нефор-
мальный”» [77, с. 25]); што некаторыя міжнародныя тэрміны беспадстаўна 
(і зноў жа са скажэннем сэнсу) замяняюцца на беларускія («“чэк” пераклада-
ецца і словам “квіт”, хоць гэта слова мае зусім іншае значэнне» [77, с. 25]). 

Падобныя заўвагі выказваў і Л. Акіншэвіч. Акрамя гэтага, у яго публі-
кацыі ёсць слушнае меркаванне наконт таго, што варта было б у слоўнік 
уключыць не толькі паасобныя тэрміны, а і тэрміналагічныя словазлучэнні, 
тыповыя выразы юрыдычнай мовы, юрыдычную фразеалогію, як гэта робіць 
украінскі слоўнік1 [240, с. 194]. Указвае аўтар публікацыі і крыніцы, з да-
памогай якіх можна ў будучым пашырыць склад беларускай юрыдычнай 
тэрміналогіі: артыкулы і іншыя працы па юрыдычных праблемах; законы, 
выдадзеныя па-беларуску; лекцыі ва ўніверсітэце, калі выкладанне паступова 
пяройдзе на беларускую мову [240, с. 195]. 

1 Маецца на ўвазе «Російско-украïнській словник правничое мови», выдадзены ў 
1926 г. Украінскай акадэміяй навук. Слоўнік змяшчаў звыш 67 000 адзінак.
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Цікава, што названыя публікацыі да нашага часу не страцілі сваёй 
вартасці. Сведчаннем гэтаму могуць быць спасылкі на прыведзеныя ў іх 
звесткі ў цяперашніх навуковых і навучальных выданнях. Напрыклад, 
аўтары дапаможніка «Гражданский процесс. Общая часть», характарызу-
ючы гісторыю развіцця заканадаўства і навукі грамадзянскага працэсуальнага 
права ў Рэспубліцы Беларусь, спасылаюцца на ацэнку перакладу ўпершыню 
апублікаванага на беларускай мове Грамадзянскага працэсуальнага кодэк-
са 1930 г., дадзеную М. Грэдынгерам: «Пераклад на беларускую мову быў 
зроблены малакваліфікаванымі юрыстамі, таму ў тэксце змяшчалася шмат 
памылак і адступленняў ад арыгінала» [90, с. 49]. 

 Даследаванні юрыстаў па праблемах мовы заканадаўчых тэкстаў звяза-
ны, як бачым, у асноўным з тэрміналогіяй. Гэта найбольш даступная частка 
лінгвістычнай сферы для неспецыялістаў і ў той жа час – аснова мовы законаў 
(нездарма ж адзначаюць, што ў Беларусі «станаўленне прававой навукі... 
пачыналася з распрацоўкі юрыдычнай тэрміналогіі на беларускай мове» 
[138, с. 176]). І сучасныя правазнаўцы, пішучы аб мове законаў, часцей за 
ўсё звяртаюцца да праблем, звязаных з тэрміналогіяй (або шырэй – з юры-
дычнай лексікай), успрымаючы яе як элемент юрыдычнай тэхнікі1. На жаль, 
даводзіцца канстатаваць, што на беларускамоўным матэрыяле публікацыі 
правазнаўцаў адзінкавыя [29; 147; 334]. У іх прапануюцца некаторыя юры-
дычныя тэрміны, альтэрнатыўныя ўжываным, што з’яўляюцца калькамі з 
адпаведных рускіх тэрмінаў. Прапанаваныя тэрміны ілюструюцца прыкладамі 
іх выкарыстання ў заканадаўчым тэксце ў аўтарскім перакладзе. Пэўныя 
прапановы іх аўтараў уяўляюцца цалкам слушнымі. Напрыклад, тэрмін ста-
раславянскага паходжання адчужэнне прапанавана замяніць на адцуранне 
[29, c. 121]. Хоць корань -чуж- неаспрэчна ўласцівы для беларускай мовы, 
перавагі другога тэрміна перад першым у тым, што ён больш дакладна пера-
дае змест юрыдычнага паняцця: тэрмін павінен паказаць не тое, што пэўны 
аб’ект, напрыклад маёмасць, робіцца чужой, а тое, што ад яе адмаўляюцца, 
адцураюцца, а ўжо ў выніку гэтага яна робіцца для таго, хто адцураўся, чужой, 
адцуранай маёмасцю. Нельга не пагадзіцца і з меркаваннямі, змешчанымі ў 
нататцы «Цывільнае ці грамадзянскае», аб неабходнасці адрозніваць гэтыя 
словы і дарэчна іх ужываць [147, с. 126–127].

У значна большай меры моўныя аспекты права даследаваны на 
рускамоўным матэрыяле. Перш за ўсё варта ўзгадаць манаграфію 
Н. Ф. Коўкель «Логика и язык закона» [162], у якой на падставе абагульнен-
ня вынікаў, прадстаўленых у руска- і іншамоўнай навуковай літаратуры па 

1 У паняцце юрыдычнай тэхнікі ўкладваюць два сэнсы: «1) гэта сістэма навуко-
вых ведаў аб тым, як ажыццяўляць праватворчасць і правапрымяненне; 2) гэта сістэма 
практычных навыкаў складання нарматыўных актаў і іх рэалізацыі» [153, с. 27]. 
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праблеме, аўтар фармулюе лагічныя, лінгвістычныя і семіятычныя асаблівасці 
законаў. Найбольшую ўвагу чытача-філолага прыцягваюць, натуральна, тыя 
фрагменты манаграфіі, у якіх ідзе размова аб лінгвістычных асаблівасцях 
заканадаўчых тэкстаў. Н. Ф. Коўкель салідарызуецца з даследчыкамі, якія не 
залічваюць тэксты законаў і іншых нарматыўна-прававых актаў да афіцыйна-
справаводчага стылю, а вылучаюць самастойны нарматыўна-прававы стыль 
[162, с. 259]. Даследчыца піша, што «тэксты нарматыўна-прававых актаў, 
у тым ліку і тэксты законаў, валодаюць асобай стылістыкай» [162, с. 225], 
паколькі ў іх, у адрозненне ад іншых афіцыйных дакументаў, закадзіраваны 
нормы права. Аднак у ліку спецыфічных стылістычных прыкмет прававых 
тэкстаў, на наша меркаванне, названы тыя, што могуць характарызаваць жан-
равую спецыфіку заканадаўчага падстылю афіцыйна-справаводчага стылю, 
а не прэзентаваць асобны стыль літаратурнай мовы: наяўнасць юрыдыч-
най тэрміналогіі, высокі ўзровень стандартнасці і стэрэатыпнасці лексічных 
сродкаў1, ужыванне сродкаў, якія павялічваюць змястоўна-інфармацыйны 
аб’ём сказа (дзеепрыметнікавыя звароты, аднародныя члены сказа і да т. п.). 
Такія адметнасці з большай або меншай мерай інтэнсіўнасці выкарыстання 
(у залежнасці ад жанру тэксту) уласцівыя не толькі прававым, але і іншым 
тэкстам афіцыйна-справаводчага стылю. 

Н. Ф. Коўкель ацэньвае тэрміны юрыдычная мова, прававая мова, мова 
права і інш. (пад іншымі, як можна зразумець, маюцца на ўвазе ўсе, у якіх 
ёсць слова мова, напрыклад мова заканадаўства) як недакладныя, умоўныя; 
як тэрміны, якія маюць «канвенцыянальны характар і выкарыстоўваюцца 
для больш зручнага абазначэння моўных з’яў і працэсаў у галіне прававога 
рэгулявання і звязаных з ім сацыяльных сферах» [162, c. 162]. Меркаванне 
грунтуецца на выснове, што прававая мова як знакавая сістэма базіруецца на 
моўнай знакавай сістэме натуральнай мовы і не з’яўляецца абсалютна сама-
стойнай мовай. Аднак варта ўлічваць, што ў лінгвістыцы пад мовай закона 
(мовай нарматыўных прававых актаў) маецца на ўвазе сукупнасць лексічных 
і граматычных сродкаў, з дапамогай якіх фарміруецца тэкст закона або іншага 
прававога акта. Так што, з пункту погляду лінгвістаў, тэрміны кшталту мова 
права, мова закона маюць дакладна акрэсленае сэнсавае напаўненне.

Аўтар манаграфіі «Логика и язык закона» лічыць, што прававая лінгвістыка 
з’яўляецца інтэграванай галіной юрыспрудэнцыі [162, с. 131]. У навуко-
вай літаратуры выказаны наконт гэтага і іншыя меркаванні. Напрыклад,  

1 Адзначаючы, што стандартнасць уласцівая і афіцыйна-справаводчаму сты-
лю, Н. Ф. Коўкель сцвярджае: «Наяўнасць маўленчых стэрэатыпаў яшчэ ў большай 
меры ўласцівая нарматыўна-прававому стылю» [162, с. 228]. Аднак большая мера 
наяўнасці, на жаль, не пацверджана колькаснымі данымі, а таму сцвярджэнне не пе-
раконвае. 
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у дысертацыйным даследаванні расійскага філолага Р. М. Камаровай адзнача-
ецца: «Мову права, як і маніфестуючыя яе тэксты, залічваюць да недастаткова 
вывучаных галін лінгвістыкі (вылучана намі. – Г. К.)» [168, с. 3]. Украінскі 
мовазнавец Ю. Ф. Прадзід у адной з публікацый узнімае пытанне аб мес-
цы юрыдычнай лінгвістыкі ў іерархіі навуковых спецыяльнасцей. Зрабіўшы 
аналіз пераліку спецыяльнасцей, па якіх праводзіцца абарона дысертацый ва 
Украіне, ён прыходзіць да высновы, што паводле ўзору іншых інтэграваных 
(«фізічная хімія» належыць да хімічных навук, «эканамічная геалогія» – да 
геалагічных, «юрыдычная псіхалогія» – да псіхалагічных) «юрыдычную 
лінгвістыку належыць аднесці да філалагічных навук» [266, с. 39]. Спаш-
лёмся ўрэшце і на аўтарытэт расійскага мовазнаўцы, заснавальніка сібірскай 
школы расійскай юрыслінгвістыкі М. Д. Голева, які ў прадмове да перша-
га выпуску зборніка навуковых артыкулаў «Юрислингвистика» адзначыў: 
«Артыкулы зборніка не могуць прэтэндаваць на ўсеахопную шырыню і тым 
больш на дастаткова цэласную тэарэтычную канцэпцыю юрыслінгвістыкі 
як спецыфічнай галіны лінгвістычных ведаў...» [79, с. 10]. Выказана і мерка-
ванне, што юрыдычная лінгвістыка не належыць ні да юрыспрудэнцыі, ні да 
ўласна лінгвістыкі. Яна развіваецца на стыку гэтых навук [113, с. 36].

У расійскай навуковай літаратуры ўжываецца і тэрмін лінгваюрыстыка, 
які называе сферу навуковых ведаў, што, як сцвярджаецца, «займаецца 
лінгвістычнымі аспектамі права і таму з’яўляецца раздзелам юрыспрудэнцыі» 
[79, с. 19].

У манаграфіі «Логика и язык закона» ўвогуле не ўпамінаюцца 
беларускамоўныя даследаванні. Магчыма, аўтар манаграфіі мела на мэце вы-
карыстанне публікацый толькі па прававой лінгвістыцы, таму і пакінула па-за 
ўвагай тыя, у якіх выкарыстаны толькі лінгвістычныя метады даследавання 
юрыдычных тэкстаў і юрыдычнай тэрміналогіі. Аднак жа гэты меркаваны 
прынцып не мае паслядоўнай рэалізацыі: у спісе выкарыстаных крыніц на-
званы некаторыя і чыста лінгвістычныя публікацыі [8]. Варта было б улічыць 
у такім выпадку і дысертацыі А. М. Сідо [295], Т. В. Пузевіч [268], а таксама 
артыкулы беларускіх правазнаўцаў па праблеме [154; 287; 288; 271; 220; 296; 
297; 298 і інш. ], апублікаваныя да выхаду манаграфіі «Логика и язык закона». 

Натуральна, што ідэальным варыянтам было б правядзенне даследаванняў 
па інтэграваных галінах навукі «інтэграванымі» спецыялістамі, у нашым 
выпадку тымі, якія маюць падрыхтоўку як мовазнаўцы і як правазнаўцы. Да 
такіх спецыялістаў, пра якіх можна сказаць, што гэта лінгвіст і юрыст, нале-
жаць: у ЗША – П. Цірсма (P. Tiersma) [268, с. 225], у Расіі – А. І. Галяшына, 
Т. У. Губаева, ва Украіне – Б. Р. Стэцюк [266, с. 38–39 ]. 

Актывізацыя нарматворчай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь мае вынікам 
узрастанне цікавасці юрыстаў да лінгвістычнага аспекту правазнаўчай 
дзейнасці. Вылучаецца некалькі напрамкаў даследаванняў. Найбольшая ўвага 
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надаецца правазнаўчаму аналізу лексікі, найперш тэрміналагічнай [36; 220; 
221; 222; 42; 291; 299; 215; 216; 173; 72], якасці моўнага забеспячэння пра-
вавых адносін, у прыватнасці неабходнасці лінгвістычнай экспертызы [287; 
288; 271; 292; 293; 3], пытанню ўдасканалення мовы тэкстаў крыніц права ў 
кантэксце развіцця інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і інтэграцыі 
Беларусі ў сусветную інфармацыйную прастору [296], праблемам даступнасці 
заканадаўства [297; 298; 357; 358]. 

Што ж датычыць цікавасці беларускіх мовазнаўцаў да юрыдычных 
тэкстаў як аб’екта вывучэння, то яна непараўнальна слабейшая. Гэта і не-
выпадкова. Для заканатворцаў мова – інструмент штодзённага карыстання, 
з дапамогай якога яны фармулююць нормы права. Ад якасці мовы залежаць 
дакладнасць, зразумеласць, лагічнасць і іншыя абавязковыя характарыстыкі 
прававых фармулёвак. На меркаванне расійскага лінгвіста Н. Д. Голева, юры-
дычныя тэксты і іх асобныя кампаненты (напрыклад, тэрміналогія) радзей 
трапляюць у сферу ўвагі філолагаў з прычыны інтуітыўнага адчування таго, 
«што пры тлумачэнні ўласна юрыдычных тэкстаў адбываецца істотны адрыў 
ад прывычных для лінгвістаў прэзумпцый; такія даследаванні значна глыбей 
набліжаюцца да спецыфічнага слою юрыдычнай мовы... паколькі словы і 
тэксты ў іх непазбежна тлумачацца менавіта праз прызму закона (і адпавед-
на – юрыдычных паняццяў)» [79, с. 24].

Інтэнсіўнасць лінгвістычнага даследавання мовы закона як жан-
ру заканадаўчага падстылю афіцыйна-справаводчага стылю ў многім 
зале жыць ад стану функцыянальнай стылістыкі той або іншай мовы. У 
беларускім мовазнаўстве лінгвастылістыка развіваецца даволі сціпла. 
Аб’ектамі стылістычнага даследавання ў асноўным з’яўляюцца мастацкія 
і публіцыстычныя тэксты. Звесткі пра асаблівасці мовы афіцыйных тэкстаў 
прыводзяцца ў навучальнай літаратуры па стылістыцы, аднак без уліку іх 
жанравай дыферэнцыяцыі [149, с. 40–41; 21, с. 33–40; 383, с. 99–100; 347, 
с. 255–257; 189, с. 24–29; 308, с. 16–17; 309, с. 9–14; 370; 371; 372; 373].

На беларускамоўным матэрыяле ў пэўнай меры даследавана юрыдычная 
тэрміналогія [46–50; 8–13]. У 2004 г. М. У. Бураковай абаронена дысертацыя 
на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук «Юрыдыч-
ная тэрміналогія ў беларускай мове». У працы даследаваны назвы паняццяў 
крымінальнага і грамадзянскага права, выяўленых з тэкстаў заканадаўчых 
актаў, навуковых прац па юрыспрудэнцыі, са слоўнікаў і даведнікаў, у лексіка-
семантычным і словаўтваральным аспектах. Аўтар выказвае спадзяванне, што 
праведзенае ёю комплекснае вывучэнне і апісанне названай лексікі «адкрывае 
далейшыя перспектывы сістэмнага даследавання ўсяго корпуса беларускай 
юрыдычнай тэрмінасістэмы» [49, с. 15].

Параўнальны лексіка-семантычны і структурна-дэрывацыйны аналіз бе-
ларускай і рускай тэрмінасістэм права «з улікам гістарычных умоў і крыніц 
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фарміравання» – мэта дысертацыйнага даследавання «Беларуская і руская 
тэрміналогія права (супастаўляльны аспект)» М. Г. Антанюк  [9]. У працы за-
кранаецца такая недаследаваная праблема, як рэцэпцыя беларускіх прававых 
тэрмінаў рускай мовай. Падкрэслена, што «найбольш вялікі беларускамоўны 
ўплыў рускай тэрміналогіі права адбываўся ў XVI–XVIII стст.» [9, с. 6]. Знач-
най крыніцай запазычвання старабеларускай тэрміналогіі з’явіўся Статут 
ВКЛ 1588 г., які быў перакладзены на рускую мову і выдадзены ў 1811 г.1 
Адзначаецца, што з другой палавіны ХІХ ст. пачынаецца адваротны працэс – 
рускамоўны ўплыў на беларускую прававую лексіку. Разам з тым у сучаснай 
беларускай тэрміналогіі права, як сцвярджае даследчыца, «назіраецца тэндэн-
цыя выкарыстання нацыянальных моўных сродкаў ва ўмовах выбару паміж 
рускамоўным і ўласнамоўнымі варыянтамі» [9, с. 16].

Лексічныя асаблівасці беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў ахарак-
тарызаваны і ў некаторых навуковых артыкулах [68; 192; 195; 199 і інш.]. 
З адметных для мовы законаў марфалагічных сродкаў даследавана ўжыванне 
аддзеяслоўных назоўнікаў [196], дзеясловаў2, дзеепрыметнікаў [67], указаль-
ных займеннікаў [198], кароткіх прыметнікаў3. Закраналіся таксама пытанні 
сінтаксічнай адметнасці беларускамоўных тэкстаў законаў [190], некаторыя 
праблемы юрыдычнага перакладу [193; 194], ахарактарызаваны набыткі ў 
галіне юрыдычнай тэрмінаграфіі ХХ ст. [197; 200] і пачатку ХХІ ст.4

Актывізацыі навуковых даследаванняў моўных аспектаў заканадаўства па-
спрыяла б фарміраванне і развіццё навучальнага кірунку ў гэтай галіне. Над-
звычай слушнымі ўяўляюцца прапановы аб ажыццяўленні мер, накіраваных 
на павышэнне «ўзроўню валодання суб’ектамі нарматворчай і правапрымя-
няльнай дзейнасці тэрміналогіяй на беларускай мове» [293, с. 75]. Пакуль 
што падрыхтоўка спецыялістаў такога профілю не наладжана. Студэнты юры-
дычных спецыяльнасцей вывучаюць курс «Беларуская мова: прафесійная 
лексіка». Каб дапамагчы ім у авалоданні асновамі лінгвістычных ведаў, не-
абходных для выкарыстання ў будучай прафесійнай дзейнасці, падрыхтавана 
навучальная літаратура [65; 152; 302]. На філалагічным факультэце аўтарам 
гэтай манаграфіі чытаецца 34-гадзінны спецкурс «Юрыдычны пераклад на 

1 Статут ВКЛ 1588 г. перакладалі на рускую мову і ў XVII ст. – пры падрыхтоўцы 
Саборнага ўлажэння 1649 г. цара Аляксея Міхайлавіча [315].

2 Кулеш Г. І. Частотнасць ужывання дзеясловаў у беларускіх заканадаўчых тэк-
стах ХХ ст. // Весн. БДУ. 2013. № 3. С. 32–40.

3 Кулеш Г. І. Ужыванне кароткіх прыметнікаў у беларускіх заканадаўчых тэкстах 
ХХ ст. // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2013. № 3. С.114–124.

4 Кулеш Г. І. Беларуская юрыдычная лексікаграфія другой палавіны ХХ – па-
чатку ХХІ стагоддзя // На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка 
М. В. Бірылы : матэрыялы міжнар. навук. канф. Мінск, 2014. С. 145–150.
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беларускую мову: асновы тэорыі і практыкі» для студэнтаў спецыяльнасці 
«Беларуская філалогія». 

Сціпласць навуковых набыткаў у даследаванні мовы права ў Беларусі 
асабліва выразная на фоне дасягненняў у іншых, найперш суседніх краінах. 
Даследаванням па мове прававой камунікацыі там папярэднічалі грунтоўныя 
распрацоўкі па функцыянальнай стылістыцы. Павелічэнне колькасці прац 
і ўдасканаленне даследчых методык прывялі да ўзнікнення новай наву-
ковай галіны на стыку лінгвістыкі і права – юрыдычнай лінгвістыкі, або 
юрыслінгвістыкі.

Ва Украіне публікацыі па акрэсленай праблеме пачалі рэгуляр-
на з’яўляцца ў 1990-я гг. Напрыклад, у часопісе «Право України» былі 
апублікаваны артыкулы Н. Артыкуцы [15], С. Краўчанкі [176], О. Капіленкі 
[172], М. Леаненкі [206] і інш. Затым былі падрыхтаваны і абаронены 
дысертацыйныя даследаванні як у галіне юрыспрудэнцыі (З. А. Трасцюк 
[328], С. П. Краўчанка [177], В. Я. Радзецька [272]), так і ў галіне філалогіі 
(Б. Р. Стэцюк [311], С. А. Талста [326], В. І. Білаусава [37], Н. В. Рукалянська 
[279]). Дасягненні ўкраінскіх навукоўцаў у галіне даследавання мовы права 
абагульнены ў тэматычным бібліяграфічным даведніку, які ўключае звыш 
500 пазіцый [265], і, паводле слоў яго ўкладальніка доктара філалагічных 
навук прафесара Ю. Ф. Прадзіда, гэты пералік з’яўляецца далёка не поўным, 
паколькі ў яго не ўвайшлі працы, апублікаваныя за межамі Украіны [266, 
с. 38]. Аб узрастанні цікавасці да юрыдычнай лінгвістыкі ва Украіне свед-
чаць і праведзеныя канферэнцыі па праблемах гэтай галіны даследаванняў. 
Напрыклад, у канферэнцыі «Права і лінгвістыка», праведзенай у 2003 г. 
Крымскім юрыдычным інстытутам МУС Украіны, прынялі ўдзел звыш 
150 навукоўцаў з Украіны, Польшчы, Расіі, Славакіі, Германіі, сярод якіх – 
29 дактароў і звыш 80 кандыдатаў навук [266, с. 36]. Актыўнае павелічэнне 
колькасці даследаванняў па праблемах мовы права выклікала неабходнасць 
узняць пытанне аб прызнанні ВАК краіны юрыдычнай лінгвістыкі як са-
мастойнай навуковай спецыяльнасці [266, с. 39]. Юрыдычная лінгвістыка 
развіваецца ва Украіне і як навучальная дысцыпліна, аб чым сведчаць адпа-
ведныя публікацыі [15; 17; 262; 263; 264]. Закладваецца і такі напрамак, як 
лінгваэксперталогія [211].

Яшчэ больш значныя дасягненні рускай юрыдычнай лінгвістыкі, у якой 
ужо склаліся навуковыя школы. Асабліва вылучаецца сібірская школа (Ке-
мерава – Барнаул – Новасібірск) пад кіраўніцтвам прафесара Д. М. Голева. 
З 1999 г. Алтайскі дзяржаўны ўніверсітэт сумесна з Кемераўскім дзяржаўным 
універсітэтам выдае профільны зборнік навуковых прац «Юрыслінгвістыка», у 
якім публікуюцца матэрыялы даследаванняў філолагаў, юрыстаў, журналістаў 
у галіне юрыслінгвістыкі, лінгваканфлікталогіі і лінгваэксперталогіі. У 2013 г. 
зборнік атрымаў статус часопіса. Рэгулярна праводзіцца інтэрнэт-канферэнцыя 
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«Права як дыскурс, тэкст і слова». На думку італьянскага славіста Л. Галеціяні, 
«міждысцыплінарная накіраванасць і шырыня даследчага дыяпазону сібірскай 
школы выйграе ад таго, што ў ліку аўтараў зборніка і ўдзельнікаў канферэнцыі – 
не толькі лінгвісты, але і вядомыя спецыялісты права» [84, с. 246]. У названых 
навучальных установах ажыццяўляецца падрыхтоўка студэнтаў, магістрантаў 
і аспірантаў па праблемах узаемадзеяння мовы і права [382]. 

Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі «Мова і права: ак-
туальныя праблемы ўзаемадзеяння» праводзяцца асацыяцыяй лінгвістаў-
экспертаў поўдня Расіі (Растоў-на-Доне). Па выніках гэтых канферэнцый 
выдаюцца зборнікі артыкулаў іх удзельнікаў па разнастайных праблемах 
юрыслінгвістыкі [389; 390].

Найбольшыя дасягненні рускай юрыслінгвістыкі адзначаюць у судовай 
лінгвістыцы, прадстаўленай лінгвакрыміналістыкай, лінгвістычнай экспер-
тызай у судзе, судовым маўленнезнаўствам [84, с. 245]. Значныя дасягненні 
маскоўскай школы лінгвакрыміналістыкі, заснаванай Л. У. Златауставай [76].

Пачаткам навуковай зацікаўленасці польскіх даследчыкаў мовай прававой 
камунікацыі лічыцца сярэдзіна ХХ ст. Піянерская роля ў даследаваннях гэтай 
галіны належыць Б. Урублеўскаму і яго працы «Мова права і правазнаўцаў» 
(«Język prawny i prawniczy»), выдадзенай у 1948 г. у Кракаве [403, s. 11; 432, 
s. 153]. Некаторы час даследаванне мовы права адбывалася ў тэарэтычна-
правазнаўчым кірунку. Адна з галоўных праблем, на якой была сканцэн-
травана ўвага навукоўцаў, – структура мовы, ужыванай у сферы прававой 
камунікацыі. У межах мовы, звязанай з правам, Б. Урублеўскі адрозніваў мову 
права (język prawny) і мову правазнаўцаў, на якой спецыялісты інтэрпрэтавалі 
і папулярызавалі нормы права (język prawniczy) [440]. На падставе гэтага па-
дзелу ў межах мовы права пачалі вылучаць мову заканадаўчых прадпісанняў 
і мову юрыдычных нормаў (język przepisów prawnych i język norm prawnych) 
[441], а ў межах мовы правазнаўцаў – мову юрыдычнай навукі і мову юрыдыч-
най практыкі (język nauki prawa i język praktyki prawniczej) [439; 429]. Аднак, 
як слушна адзначае Й. Гжэляк, было відавочным, што далёка не ўсе віды 
юрыдычных дакументаў змяшчаюцца ў межах вылучаных разнавіднасцей 
мовы прававой камунікацыі [403, s. 12]. Куды належала залічваць дакумен-
ты, складзеныя неправазнаўцамі? Напрыклад, заяву прыватнай асобы ў суд 
аб вырашэнні пэўнай праблемы. Такая заява не належыць ні да мовы права, 
ні да мовы правазнаўцаў. У сувязі з гэтым М. Зеліньскім была прапанавана 
канцэпцыя каляпраўных моў: у цэнтры прававой камунікацыі, паводле гэ-
тай канцэпцыі, знаходзіцца мова права, а ўсе астатнія віды прававых зносін 
абслугоўваюць каляпраўныя мовы. У найбліжэйшым крузе да мовы права 
знаходзяцца мовы правазнаўцаў. М. Зеліньскі настойвае на форме множнага 
ліку гэтага тэрміна, паколькі мовы правазнаўцаў не з’яўляюцца аднароднымі, 
а прадстаўлены некалькімі тыпамі [444, s. 64]. Найбольш аддаленыя кругі – 



13

гэта каляпраўныя мовы, якімі аб праве і звязаных з ім праблемах пішуць і 
гавораць палітыкі і журналісты, а самы аддалены круг – мова, якой абывацелі 
карыстаюцца ў сферы праваадносін [444, s. 72]. Узнімаліся і вырашаліся так-
сама пытанні статусу мовы права і яе спецыфічных уласцівасцей [399; 415; 
427], даследаваліся асобныя моўныя элементы [400], некаторыя стылёвыя 
якасці [442; 401], спецыфіка лексічнага складу [426; 396]. 

Паралельна вялося даследаванне мовы прававой камунікацыі і 
лінгвістамі. Спачатку з’явіліся агульныя апісанні асаблівасцей мовы права як 
разнавіднасці афіцыйна-канцылярскага стылю [416, s. 32–33; 418, s. 161–170]. 
Аб’ектам вывучэння была юрыдычная тэрміналогія [404]. Значную ўвагу 
мовазнаўцаў прыцягвалі тэксты права ў аспекце культуры мовы [423; 425]. 
Маўленчай культуры юрыстаў прысвечаны цыкл публікацый Г. Ядацкай 
[405–411], а таксама асобнае яе выданне «Моўны параднік для юрыстаў» 
(«Poradnik językowy dla prawników») [412]. Развіццё лінгвістычнай тэорыі 
тэксту стымулявала даследаванне ў гэтым кірунку і мовы прававой сферы. 
З’явіліся даследаванні па праблеме спецыфікі тэкстаў асобных жанраў. Так, 
асаблівасці жанру канстытуцыі прадстаўлены ў даследаваннях М. Т. Лізісовай 
[421] і Й. Гжэляк [402]. Увагу даследчыкаў прыцягвалі не толькі сучасныя 
юрыдычныя тэксты, але і старажытныя, у тым ліку і старабеларускія [419; 
420; 422]. 

Як адзначае Й. Гжэляк, да нядаўняга часу даследаванні мовы права 
праводзіліся спецыялістамі ў галіне тэорыі права і ў галіне мовазнаўства ада-
соблена, атрыманыя навуковыя набыткі ўзаемна не выкарыстоўваліся [403, 
s. 19]. Раз’яднанасць даследчых намаганняў адмоўна адбівалася на іх выніках: 
юрысты, даследуючы мову права, абапіраліся на састарэлыя лінгвістычныя 
канцэпцыі, мовазнаўцы заслугоўвалі папрокаў за некарэктнае ўжыванне юры-
дычнай тэрміналогіі, неадрозненне актаў прымянення права і яго крыніц [403, 
s. 20]. Пераломным момантам у вывучэнні мовы прававой камунікацыі лічыцца 
правядзенне міждысцыплінарнай канферэнцыі ў кастрычніку 2003 г. у Камені 
Слёнскім, дзе бралі ўдзел як лінгвісты, так і юрысты, якія даследуюць мову 
права. Вынікам стала выданне зборніка матэрыялаў канферэнцыі «Мова – пра-
ва – грамадства» («Język – prawo – społeczeństwo»), у прадмове да якога адзна-
чана, што ва ўмовах узрастання ролі права ў грамадстве аўтары прадстаўленых 
публікацый усведамляюць важнасць супрацоўніцтва правазнаўцаў і мова знаўцаў 
у праватворчым працэсе [414, s. 7]. Аб далейшым развіцці закладзенай традыцыі 
сведчаць іншыя сумесныя навуковыя мерапрыемствы. Так, у Варшаве ў 2006 г. 
адбылася канферэнцыя пад назвай «Мова польскага заканадаўства, або Зразуме-
ласць выкладу і прымянення права» («Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość 
przekazu a stosowania prawa») [397]. На ёй таксама былі заслуханы і абмеркаваны 
даклады як правазнаўцаў [443, s. 15–25, 32–41, 72–76, 26–30], так і лінгвістаў 
[443, s. 65–72]. 



У Беларусі сучасныя заканадаўчыя тэксты, як ужо адзначалася, няча-
ста становяцца аб’ектам навуковага, асабліва лінгвістычнага, вывучэння. 
Ёсць спадзяванне, што прадстаўленыя ў манаграфіі вынікі даследавання 
актывізуюць цікавасць навукоўцаў да мовы прававой камунікацыі і паспры-
яюць з’яўленню новых прац у гэтай галіне.

За крыніцу лінгвістычнага матэрыялу былі ўзяты заканадаўчыя тэк-
сты (пераважна канстытуцый і кодэксаў) ХХ ст. Тэксты законаў называюць 
ядром усяго афіцыйна-справаводчага стылю, паколькі яны найбольш поўна 
рэалізуюць яго спецыфічныя рысы [165; 134; 102; 365], найбольш даклад-
на адпавядаюць яго «ідэальнаму ўвасабленню» [327, с. 159]. Слоўнікавы 
матэрыял выкарыстоўваўся ў якасці дапаможнага, паколькі нават пры 
даследаванні лексічных асаблівасцей (не гаворачы ўжо пра граматычныя) 
нельга абмяжоўвацца аналізам толькі слоўнікавых дэфініцый. Верагодныя 
вынікі можна атрымаць менавіта на тэкставым матэрыяле. 

 У БССР, ды і ў паслясавецкай Беларусі, законы ствараліся па-руску, 
пэўная іх частка публікавалася ў перакладзе на беларускую мову. У працэсе 
даследавання лінгвістычныя сродкі перакладных заканадаўчых тэкстаў мы 
параўноўвалі з іх аналагамі ў арыгінальных. Разам з тым не мелася на мэце 
правядзенне кантрастыўнага лінгвістычнага аналізу. Перавага выкарыстання 
паралельных тэкстаў у тым, што гэта «дазваляе ўстанавіць немалаважныя 
асаблівасці, якія могуць заставацца нявыяўленымі ў межах “аднамоўнага” 
даследавання» [169, с. 4]. 
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Разд з е л  1

ВЫКАРЫСТАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  
Ў ЗАКАНАДАЎЧАЙ СФЕРЫ

1.1. ЗАКЛАДВАННЕ АСНОЎ  
АФІЦЫЙНА-СПРАВАВОДЧАГА СТЫЛЮ  

Ў НАШАНІЎСКІ ПЕРЫЯД

Заканадаўства і дзяржаўнае справаводства называюць сферай, «якая вы-
значае жыццёвасць літаратурнай мовы» [178, с.117]. Як вядома, да надання 
статусу дзяржаўнай беларуская мова ў справаводстве, у афіцыйным ужытку 
не выкарыстоўвалася, яе «жыццёвасць» выяўлялася ў асноўным у мастацкім 
і публіцыстычным стылях. Разам з тым з’яўленне беларускіх газет і часопісаў 
спрыяла закладванню асноў і афіцыйна-справаводчага стылю, паколькі ў 
перыядычных выданнях друкавалася даволі многа каментарыяў да законаў, 
справаздач, інструкцый, рэзалюцый, аб’яў і іншых матэрыялаў такога кштал-
ту, якія па сутнасці ўяўляюць жанравы спектр гэтага стылю. Так, пачынаючы з 
№ 8 за 1907 год газета «Наша Ніва» публікуе даволі падрабязныя справаздачы 
аб рабоце Дзяржаўнай Думы пад рубрыкай «У Думе і каля Думы». Прывядзём 
невялікі ўрывак з такіх справаздач: Дума прыступіла да разгляду пытань-
ня аб выдаваньні законоў павэдлуг 87 ст. Ад правых з прамовай выступае 
граф Бобрынскій. На думку правых, выданьне 13 марца закона аб земствах у 
заходніх губэрніях ні магло быць праведзено па 87 стацьці аснаўных законоў 
(НН, № 12, 1911). 

Публікаваліся таксама справаздачы іншага характару. Вось некаторыя 
загалоўкі: Атчот землеустраицельных камисий (НН, № 3, 1907); Усесла-
вянски зьезд прогрэсиўных студэнтоў у Празе (З атчоту «Рады») (НН, 
№ 14, 1908); Аб атчоце Крэсцьянскаго Банку (НН, № 33, 1909). Змяшчаліся  
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разнастайнага зместу аб’явы накшталт: Маю 40.000 руб. и хачу купиць ма-
ёнтак на Беларуси. Хто хочэ прадаць, нехай прышле варунки и самае аку-
ратнае аписаньне ў кантору «Нашае Нивы» для падписчыка № 723 (НН, 
№ 20, 1908). Такія публікацыі былі як непасрэдна напісаныя па-беларуску, 
так і перакладаліся з іншых моў, напрыклад з украінскай, рускай. Прывядзём, 
да прыкладу, перадрукоўку «Нашай Нівай» са штодзённай расійскай газеты 
«Речь», цэнтральнага органа кадэтаў, якая выходзіла ў Пецярбургу таксама з 
1906 года: Газета «Рэчь» надрукавала надта цикавы прыказ надамурскаго 
генэрал-губэрнатора з дня 20 акцябра гэтаго году № 124: «Китайски падда-
ны Ушанлин за грабёж з аружжам у руках, зроблены 23 сенцебра сёлета у 
Владывостоку, аддаецца пад ваенна-палевы суд. Заседанне суду начнецца а 
12 гадзини у дзень 22 акцябра, а прыгавор суду будзе споунены у ноч на други 
дзень у турме пасля заседання суду» (НН, № 4, 1906). 

У прыведзеных тэкстах можна вылучыць наступныя стандартныя кан-
струкцыі, уласцівыя розным жанравым відам афіцыйна-справаводчага стылю: 
разгляд пытаньняў, выдаваньне законаў, дарадзиў разабраць справу, аддаецца 
пад суд, прыгавор суду будзе споунены. У іншых тэкстах сустракаліся і такія: 
на фундамэнці стацці, на моцы варункаў, павэдлуг стацьці і да т. п.

У газетных і часопісных публікацыях закладваліся і асновы спецыфічнай 
для афіцыйна-справаводчага стылю лексікі. У якасці прыкладу можна 
прывесці выяўленыя намі назвы афіцыйных папер і іх частак:

Абъяуленьня прымаюцца на паследняй страницы па 20 кап. за линей-
ку малыми литэрами (НН, № 3, 1906); Абвесткі прыймаюцца на апошняй 
страніцы па 40 кап. за лінейку (НН, № 5, 1911);

Забастовачны камітэт выдаў адозву да ўсіх рабочых (НН, № 10, 1910); 
«Руски выбарны камитэт выпусьциў вазванне да мужыкоў» (НН, № 27, 1907);

87 членоў Думы падаюць заяўленьне (НН, № 22, 1908);
Столыпин прачытаў «дэклярацыю» (заяўленне) правицельства (НН, 

№ 10, 1907);
Дума на першым заседаньню… зрабила запрос правицельству (НН, № 22, 

1908);
Мужыцкие дэпутаты написали недаўно вельми цикавую бумагу ў Думу 

(НН, № 24, 1908); па-беларуску писалися законы, казенные дакумэнты, гра-
маты, уселякие контракты и иншые бумаги (НН, № 20, 1908); 

Дэпутаты трудавики хочуць написаць абрашчэньне да народа (НН, 
№ 22, 1907);

Як ишла работа на заседаньнях Думы, гэта знае кожны, хто акуратне 
чытаў атчоты аб их (НН, № 15, 1908).

На выпрацоўку новых моўных сродкаў у пачатку ХХ ст. даследчыкі, у 
прыватнасці аўтары другога тома «Гісторыі беларускай літаратурнай мовы», 
адзначаюць даволі моцны ўплыў польскай і рускай моў [178, с. 140–142]. 
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Падкрэсліваецца, што лексіка гэтых моў была базай як калькавання, так і 
непасрэднага запазычвання. Не ставячы пад сумненне дасведчанасць і кам-
петэнтнасць паважаных гісторыкаў мовы, дазволім сабе выказаць меркаван-
не адносна непасрэдных запазычанняў на прыкладзе некаторых адзінак са 
згаданай вышэй тэматычнай групы «назвы справаводчых папер і іх частак», 
выяўленых у газеце «Наша Ніва».

Для абазначэння ‘раздзел, параграф у юрыдычных дакументах’ «Наша 
Ніва» паслядоўна (дакладнасць нашых назіранняў пацвярджае і «Слоўнік 
мовы «Нашай Нівы» [СМНН-03; СМНН-07]) выкарыстоўвала русізм стаць-
ця: Дэпутата ад Ковенской губ. ...власьци ковенские прыцягнули к суду, як 
палитычнаго праступника, па 129 стацьци (НН, № 14, 1907); Заседаньне 
4 лютаго. Чытаюць закон аб пачатковым навучаньні. Першыя стацьці пры-
маюць адна за аднэй без паправак (НН, № 6, 1911); да некаторых стацьцей 
устаўлялі малые папраўкі (НН, № 14, 1911).

Вядома, што для абазначэння параграфа ў афіцыйным дакуменце ў стара-
беларускай мове выкарыстоўвалася назва артыкул, запазычаная з лацінскай 
мовы праз польскую: артыкулъ, артыкулъ < стп. artycuł, artikuł < лац. 
articulus [45, с. 56]. Ці маглі ведаць гэтае слова носьбіты беларускай мовы ў 
пачатку ХХ ст.? Ці не страцілася яно за час перапынку ў пісьмовай традыцыі? 
Калі крытэрыем наяўнасці/адсутнасці слова ў беларускай мове пачатку ХХ ст. 
выбраць слоўнік І. І. Насовіча, выдадзены ў 1870 г., то можна сцвярджаць, 
што гэты лацінізм мог быць вядомы тагачасным беларускім культурніцкім 
дзеячам. У слоўніку І. І. Насовіча прыводзяцца два значэнні слова артыкул: 
1) Статья, членъ, параграфъ в законах, постановленіях, правахъ и пр. Все 
артыкулы знаець. 2) Пунктъ или часть условия. На первый артыкулъ згла-
шаюсь, а на другій нѣ. [СБМ-83, 792]. Такім чынам, можна выказаць мерка-
ванне, што супрацоўнікі рэдакцыі маглі ведаць не толькі русізм статья, але 
і лацінізм артыкул. Калі б даводзілася выбіраць з двух іншамоўных слоў, то, 
відаць, перавага была б адда дзена таму, якое ўжо мае традыцыю выкарыстан-
ня, у даным выпадку гэта слова артыкул. Тым больш што пры пошуках слова 
для тэрміналагічнага ўжывання лагічна з наяўных выбраць інтэрнацыяналізм. 
Чаму ж быў узяты русізм?

Дарэчы, інтэрнацыянальная юрыдычная лексіка даволі шырока была 
прадстаўлена ў «Нашай Ніве»: Абсуждалі адрэс (ліст) Думы к Цару (№ 34, 
1907) – фр. аdresse; адно са значэнняў – ‘пісьмовае прывітанне з выпадку 
юбілею’; Столыпін прачытаў «дэклярацыю» (заяўленне) правіцельства 
(№ 10, 1907) – лац. declaratio ‘заява, аб’ява’; разбіраюць бюджэт (расходы 
і даходы) на 1910 год (№ 9, 1910) – фр. budget ‘разлік даходаў і расходаў 
на пэўны тэрмін’. І калі на пачатку выхаду перыядычных выданняў сэнс 
інтэрнацыяналізмаў часцей за ўсё тлумачыўся побач у дужках, то пазней яны 
змяшчаліся без тлумачэнняў: З’езды саўсім запхнуты мужыцкімі апэляціямі 
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і кассаціямі (НН, № 3, 1912) – лац. appelatio ‘абскарджанне прыгавору суда 
ў вышэйшай інстанцыі’; лац. cassatio ‘заява, хадайніцтва аб пераглядзе пры-
гавору’; гэты атэстат даваў права... жыць па за граніцамі аседласці (НН, 
№ 9, 1913) – ням. Аttestat ад лац. attestаri – сведчыць, ‘афіцыйны дакумент, 
што пацвярджае пэўны факт’.

Дакумент, які з’яўляўся патрабаваннем афіцыйнага растлумачэння па 
якой-небудзь справе, у «Нашай Ніве» абазначаўся словам запрос: Дума на 
першым заседаньню... зрабіла запрос правіцельству (НН, № 22, 1908); раз-
глядаецца запрос аб безпарадках у Прыбалтыйскім краю (НН, № 5, 1911). У 
той жа час слоўнік І. І. Насовіча фіксуе слова запытанне, перакладаючы яго 
на рускую мову як запрос і прыводзячы ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу 
прымаўку На хорошее запытанне, хорошее и отповѣданне [СБМ-83, с. 182].

Афіцыйную заяву аб незаконным або няправільным дзеянні якой-небудзь 
асобы, установы, арганізацыі газета называе жалаба: меншая частка вы-
барных... паслала жалабу губэрнатару (НН, № 11, 1911); селяне... паслалі 
дырэктару народных вучылішч жалабу на вучыцеля (НН, № 12, 1911). Насовіч 
прыводзіць слова скарга (Занесць скаргу пану), якое мае гісторыю выкары-
стання ў старабеларускім юрыдычным пісьменстве [45, с. 53]. Прыведзены 
Насовічам цэлы шэраг аднакаранёвых – скаржэнне (Пан твойго скаржэння 
не послухаець), скаржиць, оскаржиць, скаржицьца, поскаржицьца [СБМ-83, 
с. 581] – сведчыць аб засвоенасці яго народнай мовай і аб яго жыццёвасці.

Як агульная назва для афіцыйных дакументаў ужывалася слова бума-
га: Мужыцкие дэпутаты написали недаўно вельми цикавую бумагу ў Думу 
(НН, № 24, 1908); па-беларуску писалися законы, казенные дакумэнты, гра-
маты, уселякие контракты и иншые бумаги (№ 20, 1908). У пазнейшых 
публікацыях выяўлена ў такім значэнні і слова папера: Да свайго данесеньня 
ў міністэрства папечыцель прылучыў копію паперы віленскага губэрнатара 
(НН, № 12, 1911), якое таксама мае гісторыю выкарыстання ў старабеларускім 
канцылярска-юрыдычным пісьменстве: стп. papier, papir < ням. Papier < лац. 
papуrus < грэч. παπυρος [45, с. 60]. 

На наш погляд, выкарыстанне іншамоўных слоў у «Нашай Ніве» для 
абазначэння паняццяў, назваў з афіцыйна-справаводчай сферы было матыва-
ваным і нематываваным.

Тое, што словы накшталт артыкул, скарга, папера былі вядомыя 
носьбітам беларускай мовы ў другой палавіне ХІХ ст., а тым больш у пачат-
ку ХХ ст., пацвярджае прынамсі іх наяўнасць у слоўніку Насовіча (1870). 
Існуе меркаванне, што шмат якія тэрміны іншамоўнага паходжання ў час 
перапынку пісьмовай традыцыі былі страчаны беларускай мовай. У пачатку 
ХХ ст. яны зноў запазычваліся, але ўжо праз пасрэдніцтва рускай мовы. Такое 
меркаванне лагічна карэліруецца са сцвярджэннем аб адсутнасці лексічнай 
пераемнасці паміж старой і новай літаратурнымі мовамі. Калі ж пагадзіцца 
з наяўнасцю лексічнай пераемнасці, то выкарыстанне слоў стацця, жалаба, 
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бумага нельга кваліфікаваць інакш, як нематываваныя запазычанні з рускай 
мовы. Нематываваныя, бо не выкліканыя адсутнасцю ў мове неабходных 
назваў. Ужыванню нематываваных русізмаў на старонках перыядычнага дру-
ку, напэўна, спрыялі наступныя фактары: 1) дзяржаўнасць і пашыранасць на 
беларускіх землях рускай мовы; 2) магчыма, частковае аслабленне ў тых, хто 
пісаў па-беларуску, «імунітэту» да чужой лексікі; 3) урэшце, тая акалічнасць, 
што каменціраваліся законы, якія выдаваліся па-руску, рабіліся справаздачы 
з пасяджэнняў Дзяржаўнай Думы, якія таксама вяліся на рускай мове. Ча-
сам нават некаторыя перакладзеныя выразы суправаджаліся арыгінальнымі 
адпаведнікамі, г. зн. на рускай мове, прыведзенымі побач у дужках: Па гэ-
таму закону земля робицца ўласнасьцю асобы кожнага гаспадара («личной 
собственностью») (НН, № 23, 1908). 

Да матываваных запазычанняў варта аднесці інтэрнацыяналізмы, ужы-
ванне якіх у якасці спецыяльнай лексікі з’яўляецца традыцыйным. Прычым 
у «Нашай Ніве» не толькі інтэрнацыяналізмы тлумачыліся ўласнымі словамі, 
зразумелымі чытачам, але і да некаторых уласных або слоў з рускай мовы 
прыводзіліся ў дужках іншамоўныя: Усюды за границаю, гдзе тольки ёсць на-
родная «дума» (парлямэнт), «роспись» (рахунак) гасударственных даходоў 
и расходоў утверждае сам народ праз сваих выбарных дэпутатоў (НН, № 3, 
1907). Ужыванне тых інтэрнацыяналізмаў, якія ўвайшлі ў беларускі слоўнік у 
старажытны перыяд, не можа быць ілюстрацыяй уплыву польскай мовы (або яе 
пасрэдніцтва для ўплыву іншых моў) на выпрацоўку лексічных сродкаў бела-
рускай мовы пачатку ХХ ст. Шмат якія з іх арганічна замацаваліся ў лексічнай 
і словаўтваральнай сістэмах, утварылі цэлыя гнёзды аднакаранёвых. 

1.2. ПЕРАКЛАД «КОНСТИТУЦИИ РСФСР» (1918 г.) 
ЯК ПЕРШАЯ СПРОБА ПЕРАДАЦЬ  

ПАНЯЦЦІ ЗАКАНАДАЎСТВА 
СРОДКАМІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

«Конституция РСФСР» 1918 г. – першая савецкая канстытуцыя. З мэтай 
папулярызацыі ідэй сацыялізму адразу ж яна была перакладзена на белару-
скую мову і асобным выданнем надрукавана ў Маскве. Пераклад, падрыхтоўка 
да друку і апублікаванне ажыццяўляліся з ініцыятывы Беларускага нацыя-
нальнага камісарыята (Белнацкома), што існаваў у якасці аддзела Народнага 
камісарыята па справах нацыянальнасцей РСФСР з лютага 1918 г. да сакавіка 
1919 г. [31, с. 448].

Як адзначалася ў часопісе «Чырвоны шлях», што выдаваўся Петраград-
скім аддзелам Белнацкома ў 1918 г., мэта стварэння гэтай арганізацыі – ады-
граць ролю аб’яднальніка ўсіх рэвалюцыйна-дэмакратычных сіл Беларусі, 
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правадніка здаровых нацыянальных ідэй сярод беларусаў, якія жывуць у Расіі, 
і абаронцы ўсіх беларусаў-працаўнікоў, іх культуры, мовы і самабытнасці 
[31, с. 16]. Аддзяленні Белнацкома дзейнічалі таксама ў Смаленску, Віцебску, 
Саратаве [31, с. 448].

З самага пачатку існавання Белнацком займаўся выдавецкай дзейнас-
цю, якая выявілася перш за ўсё ў друкаванні яго афіцыйнага органа – га-
зеты «Дзянніца», першай савецкай беларускамоўнай газеты. Акрамя таго, 
выдаваліся зборнікі твораў беларускіх паэтаў, белетрыстаў і публіцыстаў, 
перакладныя брашуры агітацыйнага характару [112, с. 37]. Аб тэматыцы пе-
ракладных публікацый выдавецкага аддзела Белнацкома можна меркаваць па 
абвестцы ў часопісе «Чырвоны шлях»:

«Толькі што выйшлі з друку і прадаюцца ў Выдавецкум аддзелу Белару-
скаго Нацыянальнаго Камісарыяту... вось якія кніжкі:

Кій. Распублика Радау. Пераклад Неманскаго.
Палуботак. 8 гадзін працы. Пераклад Ч. Р-ча.
Дыкштэйн. Чым людзі жывы. Пераклад Змітра Капыляніна.
Друкуюцца:
Кій. Што такоя сацыялізм. Пераклад Неманскаго.
Лаурусевіч. Чаго хочуць прыяцелі люцкія. Пераклад Змітра Капыляніна.»1 

(ЧШ, № 7–8, с. 38).
Як бачым, указана, хто рабіў пераклад. Аднак гэта псеўданімы. 

Нёманскі – пісьменнік, навуковец і грамадскі дзеяч Іван Андрэевіч Пятровіч, 
літаратурныя творы падпісваў псеўданімам Янка Нёманскі; Ч. Р-ч – 
беларускі тэатральны і грамадскі дзеяч Часлаў Іванавіч Родзевіч, брат 
драматурга, публіцыста, паэта Леапольда Родзевіча; Змітро Капылянін – 
пісьменнік, дзяржаўны дзеяч Зміцер Хведаравіч Жылуновіч, найбольш вя-
домы псеўданім якога – Цішка Гартны. У ліку перакладчыкаў літаратуры па 
прапагандзе ідэй сацыялізму даследчыкі дзейнасці Белнацкома называюць 
таксама дзяржаўнага дзеяча Дзмітрыя Сілыча Чарнушэвіча, пісьменніка і 
грамадскага дзеяча Восіпа Лявонавіча Дылу [300, с. 27]. Хтосьці з іх (або 
сумеснымі намаганнямі) пераклаў і згаданую вышэй канстытуцыю. Гэты 
пераклад уяўляе цікавасць як адна з першых спробаў перадаць спецыфічныя 
для заканадаўства паняцці сродкамі сучаснай беларускай мовы. Па-
беларуску былі складзены таксама і некаторыя акты перыяду аднаўлення 
беларускай дзяржаўнасці, напрыклад «Статут Цэнтральнай рады беларускіх 
арганізацый» (1917 г.), акты Беларускай Народнай Рэспублікі [259]. Ад-
нак гэтыя дакументы вельмі невялікія памерам, а іх мова з-за выразна 
агітацыйна-прапагандысцкага зместу больш блізкая да публіцыстыкі, чым 
да заканадаўства. 

1 Пры цытаванні захаваны графічныя і моўныя асаблівасці арыгінала.
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 Звернем увагу на пераклад тэрміналагічнай лексікі як аднаго з асноўных 
інфарматыўных кампанентаў і спецыфічных стылеўтваральных сродкаў 
мовы закона. Увогуле варта адзначыць, што перакладаць спецыяльныя тэк-
сты пры адсутнасці ў мове, на якую ажыццяўляецца пераклад, распрацава-
най тэрміналогіі – справа няпростая. Выпрацоўка беларускай юрыдычнай 
тэрміналогіі пачалася толькі ў сярэдзіне 1920-х гг., калі Камісія па савецкім 
будаўніцтве Інбелкульта, створаная ў 1924 г., «рабіла першыя спробы падысці 
да вывучэння беларускага права» [137, с. 58]. Разгарнулася ж работа па 
ўкладанні юрыдычнай тэрміналогіі пасля пераўтварэння названай Камісіі ў 
Праўную секцыю, пры якой існавала асобная тэрміналагічная камісія1, куды 
«ўвайшлі ўсе тыя сябры секцыі, якія ведалі беларускую мову» [137, с. 59]. У 
1918 г., калі перакладалі тэкст Канстытуцыі РСФСР, можна было разлічваць 
толькі на ўласнае валоданне беларускай мовай. Магчыма, удзельнічаў у пе-
ракладзе і хтосьці з дзеячаў Белнацкома, хто меў юрыдычную адукацыю. 
Такія меркаванні можна выказаць, напрыклад, адносна Генадзя Васілевіча 
Багдановіча, які ў пачатку 1918 г. працаваў загадчыкам юрыдычнага аддзела 
Беларускага нацыянальнага камісарыята ў Петраградзе. Ён скончыў Яраслаўскі 
юрыдычны ліцэй і меў пэўны вопыт заканатворчай працы: у 1917 г. ад Бела-
рускай сацыялістычнай грамады ўвайшоў у Асобую нараду па падрыхтоўцы 
праекта закона аб выбарах ва Устаноўчы сход Расіі [210, с. 271]. 

Вядома ж, перакладчыкі імкнуліся стварыць такі беларускамоўны тэкст 
канстытуцыі, які, згодна з патрабаваннямі новых уладаў, быў бы зразумелы 
працоўным масам [267, с. 146]. Цяжкасці для асэнсавання магла выклікаць 
у першую чаргу спецыяльная лексіка іншамоўнага паходжання. Як адзін з 
найбольш пашыраных спосабаў перадачы такой лексікі па-беларуску быў вы-
карыстаны падбор уласнамоўных аналагаў. Паводле нашых назіранняў такім 
спосабам перададзены 37 лексічных адзінак. Прывядзём некалькі паралель-
ных фрагментаў арыгінальнага і беларускага тэкстаў канстытуцыі, захаваўшы 
іх графічныя і моўныя асаблівасці:2

декларация прав трудящегося и экс-
плоатируемого народа (заголовок 
главы первой)

даклярацыя прау працоунаго і 
абіранаго народу (назва першага 
раздзела)

уничтожение эксплоатации чело-
века человеком (К-18, 3)

зруйнаваньня абіраньня чалавека 
чалавекам (К-18, 3)

1 Для ўкладання тэрміналогіі па ўсіх галінах навукі Беларуская навукова-
тэрміналагічная камісія была створана Навукова-літаратурным аддзелам Народнага 
камісарыята асветы ў лютым 1921 г. [178, с. 211].

2 Першая лічба пасля скарачэння абазначае год выдання заканадаўчага акта, другая – 
нумар артыкула. У ілюстрацыйным матэрыяле захаваны правапіс і стыль арыгінала.

2
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беспощадное подавление эксплоа-
таторов (К-18, 3)

бязміласэрдная задауленьня 
абірайцау (К-18, 3)

декретируется вооружение трудя-
щихся (К-18, 3ж)

узаканяяцца вааружэньня працоу-
наго народу (К-18, 3ж)

вырвать из когтей империализма 
(К-18, 4)

вырваць з кіпцяу ваяўнічаства  
(К-18, 4)

варварская политика (К-18, 5) грабежная палітыка (К-18, 5)
в период между съездами (К-18, 12) у перарыўкі паміж з’ездамі (К-18, 12)
проживающим на территории Рос-
сийской Республики (К-18, 20)

якія жывуць на зямлі Расейскае 
Распублікі (К-18, 20)

конструкция Советской власти  
(К-18, заголовок главы третьей)

будова Радавае уласці (К-18, назва 
раздз. трэцяга)

Народный Комиссариат юстиции 
(К-18, 43д)

Народны Камісарыят 
справядлівасьці (К-18, 43д)

право контроля (К-18, 62) права сачыць (К-18, 62)
экспроприации буржуазии (К-18, 79) абнішчэня буржуазеі (К-18, 79)
пролетарии (К-18, 89) працоуны народ (К-18, 89)

Станоўчым бокам імкнення да контрнамінацыі сродкамі сваёй мовы 
можна назваць стымуляванне словаўтваральных магчымасцей беларускага 
слоўніка, у выніку чаго ў тэксце ўжыты шэраг аднакаранёвых неалагізмаў: 
абірайца – абіранне – абіраны. Аднак замена ўсталяваных ужо ў сусвет-
най юрыдычнай практыцы тэрмінаў інтэрнацыянальнага характару (г. зн. 
такіх, што маюць агульнае паходжанне і ўжываюцца ў многіх мовах з ад-
ным і тым жа значэннем, але афармляюцца ў адпаведнасці з фанетычнымі і 
марфалагічнымі нормамі гэтых моў) тоіць у сабе і пэўную небяспеку.

Пры падборы ўласнамоўных адпаведнікаў да іншамоўнай тэрміналагічнай 
лексікі патрабуецца абсалютна дакладна захоўваць семантычную тоеснасць, 
што ў дадзеным выпадку вымагае не толькі лінгвістычных, але і юрыдычных 
ведаў. Аднак, як відаць з прыведзеных прыкладаў, гэта патрабаванне далёка 
не заўсёды вытрымана. Звяртае на сябе ўвагу беларускі адпаведнік да тэрміна 
юстыцыя. У артыкуле 43 пры пералічэнні назваў народных камісарыятаў 
рускаму комиссариат юстиции адпавядае камісарыят справядлівасці. Пе-
ракладчык узнавіў першапачатковае значэнне этымона (зыходнага слова): 
лац. justitia – ‘справядлівасць’ [СІС-99, с. 733]. Аднак слова справядлівасць 
выкарыстоўвалася з больш шырокім семантычным аб’ёмам, чым тэрмін 
юстыцыя, і таму не магло выступаць яму як эквівалент. Не вытрымана 
эквівалентнасць і пры перакладзе такіх тэрмінаў, як, напрыклад, экспропри-
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ации буржуазии – абнішчэня буржуазеі (арт. 79), вырвать из когтей импе-
риализма – вырваць з кіпцяу ваяўнічаства (арт. 4), право контроля – права 
сачыць (арт. 62), пролетарии – працоўны народ (арт. 89).

Уласнамоўнымі лексемамі былі заменены і некаторыя тэрміналагічныя 
словазлучэнні з іншамоўным кампанентам:

в целях уничтожения паразитиче-
ских слоев общества (К-18, 3е)

дзеля таго, каб зніштожыць дарма-
едау (К-18, 3е)

на нетрудовые элементы возла-
гается отправление иных военных 
обязанностей (К-18, 19)

на гультаіоу ускладаюцца іншыя 
ваенныя павіннасцьці (К-18, 19)

Варта адзначыць, што такі пераклад не толькі недастаткова дакладна 
перадае сэнс тэрміналагічных спалучэнняў, але і вызначаецца стылістычнай 
неадпаведнасцю арыгінала. Замена спецыяльнай лексікі (паразитические 
слои общества, нетрудовые элементы) на сродкі размоўнага стылю (дар-
маеды, гультаі) стварае ў тэксце закона стылістычны дысананс, разбурае 
гарманічную сістэму лінгвістычных сродкаў, уласцівых мове закана даўства. 

Знайсці беларускія адпаведнікі да ўсіх іншамоўных тэрмінаў, натураль-
на, было немагчымым. Зразумеласць пэўнай часткі такіх слоў дасягалася з 
дапамогай метаду, вядомага яшчэ старажытнаму пісьменству, – гласіравання, 
г. зн. раскрыцця іх семантыкі ў тэксце або на палях. Гэтак у беларускім тэк-
сце раскрыта значэнне 21 адзінкі. Дзеля параўнання варта ўдакладніць, што 
арыгінальны тэкст мае толькі адну глосу – на слова лацінскага паходжання 
аннулирование:

закон об аннулировании (уничто-
жении) займов (К-18, 3г)

закон аб зністажэньні пазычак 
(К-18, 3г)

Гласіраванне ажыццяўлялася некалькімі спосабамі. Адзін з іх – падбор 
сінонімаў, г. зн. аднаслоўных адпаведнікаў, уласцівых для тагачаснага бела-
рускага узусу, якія прыводзіліся ў дужках непасрэдна ў перакладным тэксце 
канстытуцыі:

установление коренных начал феде-
рации (К-18, 8)

установа фундамэнтных пачаткау 
федэрацыі (хаурус) (К-18, 8)

против ига капитала (К-18, 3г) супраціу уціску капіталу 
(грашаунічаства) (К-18, 3г)

автономные областные союзы  
(К-18, 11)

аутаномныя (асобныя) вобласныя 
хаурусы (К-18, 11)
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право амнистии, общей и частич-
ной (К-18, 49с)

права амністыі (памілаваньня) 
агулам і часткаю (К-18, 49с)

ратификация мирных договоров 
(К-18, 51б)

ратыфікацыя (зацвярджэньня) 
згодных умовау (К-18, 51б)

Часам іншамоўнае слова суправаджалася некалькімі сінонімамі:

устраивать… митинги (К-18, 15) рабіць... мітынгі (сходкі, зборні) 
(К-18, 15)

У некаторых выпадках, наадварот, іншамоўны тэрмін з рускага тэксту 
выступаў у якасці сіноніма да яго беларускага адпаведніка. Выкарыстоўваючы 
такі спосаб, перакладчык меў на мэце ўвесці «пабольш сваіх, народных слоў і 
надаць ім канкрэтнае, тэрміналагічнае значэнне» [205, с. 163]. Так, напрыклад, 
у перакладным тэксце выкарыстоўваецца агульнаўжывальнае слова падвуч-
ванне, а лацінізм прапаганда, замест якога яно ўведзена, выкарыстоўваецца 
як сінонім. Пры гэтым перадаць па-беларуску слова іншамоўнага пахо-
джання антирелигиозный перакладчык паспрабаваў спосабам тлумачэння, 
выкарыстаўшы недапасаванае азначэнне супроціу усякае веры: 

свобода религиозной и антирелиги-
озной пропаганды (К-18,13)

свабода веры і падвучываньня 
(прапаганда) супроціу усякае веры 
(К-18, 13) 

З дапамогай сінонімаў удакладняўся сэнс ужытых перакладчыкам 
беларускіх варыянтаў не толькі да інтэрнацыянальных тэрмінаў, але і да не-
каторых рускіх, малавядомых тагачаснаму беларускаму узусу: 

утверждение председателя С.Н.К. 
(К-18, 49п)

зацьвярджэньня Старшога 
(Прадсядацяля) Рады Народных 
Камісараў (К-18, 49п)

его заменяет председатель избира-
тельной комиссии (К-18, 69)

яго замяняе старшы (прадсяда-
цяль) выбарчае камісьсі (К-18, 69)

образуются… отделы во главе с за-
ведующими отделами (К-18, 63)

гуртуюцца... атдзелы з старшымі 
над імі (заведуючымі) (К-18, 63)

Субстантыў старшы ў прыведзеных прыкладах замяняе адразу дзве 
рускія назвы асобы: председатель і заведующий. Аднак у мове закона строга 
дзейнічае патрабаванне адназначнасці тэрміна ў межах сваёй тэрмінасістэмы. 
Інакш немагчыма зразумець, адны і тыя ж паняцці абазначаны рознымі 
словамі ці не. 
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Акрамя падбору сінонімаў выкарыстоўваўся і спосаб тлумачэння – у дуж-
ках прыводзілася спалучэнне слоў, што раскрывала змест іншамоўнага тэрміна:

в осуществление социализации 
земли (К-18, 3а)

каб ужыць сацыялізацыю (агульная 
карыстання) зямлі (К-18, 3а)

в установлении диктатуры  
(К-18, 9)

каб устанавіць дыхтатуру (усю 
паунату уласці) (К-18, 9)

все технические и материальные 
средства (К-18, 14)

усе тэхнічныя (усе машыны і пры-
лады) і матэр’яльныя рэчы (К-18, 14)

исходя из солидарности трудящих-
ся (К-18, 20)

зьвяртаючы увагу на салідарнасьць 
(памяркоўная, сжытная сябравань-
ня) працоўнага народу (К-18, 20)

утверждение бюджета Р.С.Ф.С.Р. 
(К-18, 49л)

зацьвярджэньня бюджэту (прыхо-
ду і расходу) Р.С.Ф.С.Р. (К-18, 49л)

Выкарыстоўваліся і іншыя прыёмы тлумачэння. Напрыклад, прыметнік 
расавы, утвораны ад галіцызма ра́са, тлумачыцца не непасрэдна ў тэксце, а з 
дапамогай спасылкі ўнізе старонкі:

признавая равные права за граж-
данами независимо от их расовой 
и национальной принадлежности 
(К-18, 22)

прызнаючы роуныя правы за 
грамадзянамі незалежна ад 
іх расавае*) і нацыянальнае 
прыналежнасьці (К-18, 22)

*)Асобны па крыві і коляру народ. Увесь народ у сьвеця падзяляяцца на 
некулькі такіх расаў, як напр. белая, чорная, жоутая ды інш.

Як адзінкавае зафіксавана і тлумачэнне без увядзення іншамоўных слоў 
у беларускі тэкст:

достижения… демократического 
мира… без аннексий и контрибуций 
(К-18, 4)

дасягнуць... дэмакратычнай згоды... 
бяз атрэзау чужое зямлі і бяз уся-
каго штрафу грашыма, ці іншымі 
рэчамі (К-18, 4)

У асобных выпадках сэнс аднаго і таго ж іншамоўнага тэрміна 
ўдакладняўся ў беларускім тэксце рознымі спосабамі, а значыць – і рознымі 
лексічнымі адзінкамі:
• тлумачэння (праз словазлучэнне):

федерация Советских националь-
ных республик (К-18, 2)

федэрацыя (вольны злук) Радаў на-
цыянальных распублік (К-18, 2)
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• сінаніміі (адным словам): 

 установление коренных начал феде-
рации (К-18, 8)

установа фундамэнтных пачаткау 
федэрацыі (хаурус) (К-18, 8)

Такі пераклад у імкненні дасягнуць зразумеласці палажэнняў канстытуцыі 
парушаў адзінства ўжыванай тэрміналогіі: «...прававое паняцце павінна абаз-
начацца адным і тым жа тэрмінам ва ўсім заканадаўстве, а розныя паняцці не 
могуць абазначацца аднолькавым тэрмінам» [256, с. 13]. Разам з тым неабходна 
падкрэсліць, што пэўная непаслядоўнасць у перакладзе спецыяльнай лексікі 
была цалкам заканамерная і апраўданая. Тагачасныя аўтары і перакладчыкі, 
якія пісалі па-беларуску, не мелі і з аб’ектыўных прычын не маглі мець вопыту 
выкарыстання беларускай мовы ў сферы заканадаўства. У сваёй маўленчай 
практыцы яны арыентаваліся на наяўныя ўзоры. На момант перакладу гэтай 
канстытуцыі такімі ўзорамі з’яўляліся мастацкія і публіцыстычныя тэксты. 
Апошнія па сродках выразнасці былі бліжэй да заканадаўчай мовы, і таму не 
дзіўна, што адзначаныя спосабы перадачы або вытлумачэння спецыяльнай 
лексікі, малазразумелай на той час масаваму чытачу, былі часткова пераняты 
з беларускіх перыядычных выданняў, перш за ўсё з «Нашай Нівы». А гэта дае 
падставу сцвярджаць, што на пачатковым этапе спецыфічныя лінгвістычныя 
сродкі для перадачы паняццяў заканадаўства «вырасталі» з публіцыстыкі. 

Вартасць перакладу першай савецкай канстытуцыі заключаецца ў тым, 
што быў створаны прэцэдэнт ужывання беларускай мовы ў заканадаўчай сфе-
ры1. Аўтар беларускага тэксту яшчэ да пачатку мэтанакіраванай выпрацоўкі 
беларускай тэрміналогіі выпрабаваў на практыцы пэўныя спосабы і прыёмы 
перадачы спецыяльных паняццяў уласнамоўнымі сродкамі. Вопыт гэтай працы 
даваў магчымасць наступнікам улічыць не толькі яе набыткі, але і пралікі.

1.3. 20-я гг. ХХ ст. – ПАЧАТАК ГІСТОРЫІ  
СУЧАСНАГА БЕЛАРУСКАМОЎНАГА ЗАКАНАДАЎСТВА

У пачатку 1920-х гг. паўстала задача выпрацоўкі беларускай юрыдычнай 
тэрміналогіі. Спецыялісты, якія займаліся рэалізацыяй гэтай задачы, знаходзіліся 
ў складанай сітуацыі. Працэс распрацоўкі нацыянальнай тэрміналогіі звычайна 
грунтуецца на адпаведных тэкстах, аднак на той час такіх тэкстаў, «апроч ня-

1 Акты перыяду аднаўлення дзяржаўнасці ў адрозненне ад савецкіх законаў 
пісаліся па-беларуску, а не перакладаліся. Аднак ім (напр., «Працавита бедната ўсих 
краіоў злучайся! Нарыс програму Беларуской Соціалістычной Громады»; устаўныя 
граматы БНР да народаў Беларусі (1918) і іншыя акты Беларускай Народнай 
Рэспублікі) у значнай меры ўласцівая публіцыстычнасць, лозунгавасць. 
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значных лікам палітычных дэкларацый савецкага ўраду і папярэдніх яму ўрадаў 
Беларускай Народнай Рэспублікі, не было» [105, с. 85].

Заканатворчасць у Беларусі пачалася, як адзначаюць гісторыкі права,  
у 1921 г. Разам з тым на беларускай тэрыторыі працягвалі карыстацца 
нарматыўнымі актамі Расійскай Федэрацыі, бо фактычна БССР разглядалася як 
частка РСФСР [183, с. 167–168]. Для друкавання заканадаўчых актаў з 1922 г. 
у Мінску пачало выходзіць афіцыйнае выданне – «Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабоче-Крестьянского правительства Социалистической Советской 
Республики Белоруссии». Законы ствараліся і друкаваліся на рускай мове. 
Публікацыю на дзвюх мовах – рускай і беларускай – распачалі толькі ў 1925 г. 

 Цікавы факт: выданне законаў па-беларуску пачалося спачатку ў Маскве. 
Прычым на два гады раней, чым у Мінску. Гэта было абумоўлена наступнымі 
акалічнасцямі.

З утварэннем СССР (1922 г.) з’явіўся шэраг дзяржаўных органаў агуль-
насаюзнага значэння. Прынятыя гэтымі органамі дэкрэты і пастановы былі 
абавязковыя для ўсіх саюзных рэспублік. «Узгадняць заканадаўства СССР 
з патрэбамі Беларусі» [106, с. 218] павінна было Пастаяннае прадстаўніцтва 
БССР у Маскве. Гэта арганізацыя (спачатку пад назвай «Паўнамоцнае 
прадстаўніцтва БССР») была заснавана яшчэ ў сакавіку 1921 г. Яе мэтай 
з’яўлялася адстойванне інтарэсаў Беларусі ў РСФСР. Аднак да ўтварэння СССР 
дзейнасць беларускага паўпрэдства была абмежавана пераважна выяўленнем 
на тэрыторыі РСФСР беларускіх спецыялістаў ва ўсіх галінах, якія апынуліся 
там у выніку першай сусветнай вайны, рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. 
БССР зведвала вялікую патрэбу ў кваліфікаваных кадрах, таму вялася работа 
па вяртанні спецыялістаў – ураджэнцаў рэспублікі – на радзіму. Апрача гэтага, 
супрацоўнікі прадстаўніцтва адшуквалі матэрыяльныя каштоўнасці, вывезе-
ныя з тэрыторыі Беларусі, і займаліся афармленнем замежных пашпартоў для 
беларусаў, якія ад’язджалі за мяжу па службовых справах [141, с. 48]. Пасля 
ўтварэння СССР змянілася не толькі назва арганізацыі (з Паўнамоцнага, на 
Пастаяннае прадстаўніцтва БССР пры ўрадзе СССР), але і яе задачы. 

Паводле артыкула 34 першай Канстытуцыі СССР, праект якой быў пры-
няты другой сесіяй ЦВК СССР у ліпені 1923 г. і адразу ж уступіў у сілу [183, 
с. 137], дэкрэты і пастановы найвышэйшых дзяржаўных устаноў павінны 
былі друкавацца на мовах, агульнаўжывальных у саюзных рэспубліках (ру-
ская, украінская, беларуская, грузінская, армянская, цюрка-татарская). У 
сувязі з гэтым паўстала задача перакладу саюзных законаў на гэтыя мовы. 
Публікацыя заканадаўчых актаў урада СССР на ўсіх названых мовах была 
распачата з ліпеня 1923 г. у «Вестнике ЦИК, СНК и СТО1 СССР», які быў пер-
шым афіцыйным бюлетэнем, прызначаным для іх афіцыйнага апублікавання. 

1 СТО – Совет труда и обороны.
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Перакладам законаў на беларускую мову і падрыхтоўкай іх да друку 
займаліся супрацоўнікі Пастпрэдства БССР у Маскве. На працягу 1922–1925 гг. 
адказным сакратаром Пастпрэдства БССР працаваў пісьменнік Уладзімір 
Дубоўка. Яму была прапанавана і пасада рэдактара беларускай часткі «Вест-
ника» [117, с. 208]. І хоць законы не ствараліся па-беларуску, а перакладаліся з 
рускай мовы, паводле ацэнкі вядомага беларускага юрыста Мікалая Гуткоўскага1, 
«гэта было вялікім дасягненнем: пачала выпрацоўвацца практычна беларуская 
праўная мова, праўная тэрміналогія, і работа гэта вялася ў Маскве самастойна, 
без увязкі з работай Інбелкульта» [105, с. 87]. 

Падкрэсліваючы важнасць выдання законаў па-беларуску, М. Гуткоўскі 
ў той жа час звяртае ўвагу на «нявытрыманасць тэрміналогіі» ў гэтых пера-
кладах. Сапраўды, можна выявіць прыклады, калі адна і тая ж арганізацыя 
ў заканадаўчых тэкстах мае неаднолькавыя назвы. Так, у розных нумарах 
«Вестника» за 1923 г. ужываецца Рада Народных Камісараў (Вест. № 2, 
арт. 45, п. 37, 55) і Савет Народных Камісараў (Вест. № 6, арт. 147), Рада 
Нацыянальнасцяў (Вест. № 2, арт. 45, п. 8) і Савет Нацыянальнасцяў (Вест. 
№ 10, арт. 297, п. 39, 42, 43), Раднарком (Вест. № 2, арт. 47) і саўнарком (Вест. 
№ 6, арт. 148). 

Заўважаны намі асобныя выпадкі варыянтнасці тэрмінаў для абазначэн-
ня аднаго паняцця нават у адным і тым жа нумары «Вестника», напрыклад: 
абшар – тэрыторыя: абшар саюзных рэспублік (Вест. № 2, арт. 45, п. 6) – у 
межах тэрыторыі кожнае саюзнае рэспублікі (Вест. № 2, арт. 45, п. 8). 

Да рускага выразу круг ведения даецца адпаведнік межы ведання і аб-
шар ведання: пытанняў, якія адносяцца да межаў яго веданьня (Вест. № 10, 
арт. 301, п. 3а) – абшар веданьня вызначаецца асобным палажэньнем (Вест. 
№ 10, арт. 301, п. 19а).

Адзначана з’ява і адваротнага характару, калі адзін і той жа тэрмін ча-
сам выкарыстоўваецца для абазначэння розных паняццяў. Так, для рускіх 
назваў прававых актаў приказ і распоряжение паслядоўна ўжываецца адзін 
беларускі адпаведнік – загад: увольняется от должности приказом (Вест. 
№ 10, ст. 301, п. 21, 22) – звальняецца з пасады загадам (Вест. № 10, арт. 301, 
п. 21, 22) і отменять декреты, постановления и распоряжения (Вест. № 2, 
ст. 45, п. 20) – касаваць дэкрэты, пастановы й загады (Вест. № 2, арт. 45, 
п. 20). І хоць у агульнаўжывальным значэнні распараджэнне і загад могуць 
успрымацца як блізказначныя, у спецыяльным (юрыдычным) значэнні гэта – 
назвы распарадчых дакументаў, якія па-рознаму афармляюцца і маюць рознае 
прызначэнне [ЮСТО].

1 М. Гуткоўскі з 1921 г. прымаў непасрэдны ўдзел у выпрацоўцы беларускай юры-
дычнай тэрміналогіі і быў укладальнікам слоўніка «Тэрміналогія права» (1926 г.) – 
дзясятага выпуску серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія».
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Слова распараджэнне акрамя назвы дакумента можа абазначаць і 
‘ўказанне аб выкананні чаго-небудзь’. Выяўлены выпадкі, калі распоряже-
ние і приказ ужываюцца побач у адным артыкуле закона (маецца на ўвазе, 
што ўказанне аформлена ў выглядзе дакумента): ...распоряжения народно-
го комиссара по военным и морским делам Союза ССР и его заместителя 
отдаются приказами революционного военного совета Союза ССР (Вест. 
№ 10, ст. 301, п. 6). Такі прыклад асабліва яскрава ілюструе неабходнасць 
выкарыстання розных беларускіх адпаведнікаў для гэтых слоў. Аднак і тут 
для абодвух ужыты адзін і той жа беларускі адпаведнік – загад: ...загады 
народнага камісара ваенных і марскіх справаў Саюзу ССР ці яго намесніка 
аддаюцца загадамі рэвалюцыйнага ваеннага савету Саюзу ССР (Вест. № 10, 
арт. 301, п. 6).

Прычыну «нявытрыманасці тэрміналогіі» ў маскоўскіх перакладах 
М. Гуткоўскі бачыў у адсутнасці слоўніка юрыдычнай тэрміналогіі. Праца 
над ім распачалася яшчэ ў 1921 г., але з-за працяглага абмеркавання слоўнік 
быў выдадзены толькі ў 1926 г. Не менш істотнай хібай ён называе тую 
акалічнасць, што «ў складзе рэдакцыйнага беларускага аддзелу не было... 
ніводнага праўніка. Не так абстаяла справа ў другіх аддзелах – украінскім, 
грузінскім: там гэтую справу праводзяць выключна праўнікі» [105, с. 88]. 
М. Гуткоўскі прызнаваўся, што «не раз задумваўся над тым, як увязацца з 
работаю рэдакцыйнага аддзелу беларускага тэксту агульнасаюзных законаў 
у Маскве» [105, с. 87]. Урэшце яму гэта ўдалося. У верасні 1924 г. ён быў 
накіраваны для работы ў Пастаяннае прадстаўніцтва БССР у Маскве і «адразу 
ўвайшоў у сувязь з аддзелам апублікавання законаў пры Кіраўніцтве спраў 
СНК СССР». 

Названы аддзел у той час пачаў публікаванне саюзных законаў у «Со-
брании законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза 
ССР», паколькі пасля шостага нумара за 1924 г. выданне «Вестника ЦИК, 
СНК и СТО СССР» было спынена. Новае выданне, як і папярэдняе, выходзіла 
на шасці мовах і праіснавала да 1937 г. Беларускамоўны яго варыянт меў назву 
«Збор законаў і загадаў рабоча-сялянскага ўраду Саюзу ССР».

На момант пераезду М. Гуткоўскага на працу ў Маскву ў якасці 
супрацоўніка Пастпрэдства БССР ужо быў падрыхтаваны праект слоўніка 
«Тэрміналогія права», які, паводле яго слоў, лёг у аснову работы беларускіх 
перакладчыкаў і павысіў якасць перакладу: «Праглядаючы тэкст законаў, 
на друкаваных у Зборы законаў СССР у канцы 1924 і ў 1925 г., мы бачым 
большую аднастайнасць праўнай тэрміналогіі» [105, с. 87]. 

Зразумела, нельга не пагадзіцца з ацэнкай станоўчай ролі слоўніка. Аднак 
варта адзначыць, што ўвогуле ліквідаваць непаслядоўнасць ужывання юрыдыч-
най тэрміналогіі невялікі (крыху больш чым на 3 тысячы рэестравых адзінак) 
перакладны руска-беларускі слоўнік не мог. Акрамя таго, і ў самім слоўніку 



30

даволі шырока прадстаўлена варыянтнасць юрыдычнай лексікі. Укладальнікі 
прыводзяць побач з міжнародным словам, адаптаваным паводле тагачасных 
нормаў да беларускай мовы, і ўласнамоўнае: вакантный – вольны, вакантны; 
валовой – валавы, агульны; вариант – адменьнік, варыянт; деталь – драбніца, 
дэталь; дефицит – недастача, дэфіцыт; коллектив – суполка, калектыў; 
кредит – павер, крэдыт; кризис – пералом, крызіс; курьер – кур’ер, пасла-
нец; легализация – узаканеньне, легалізацыя; нейтралитет – неўмяшаньне, 
нейтралітэт; патронат – апякунства, патронат; прецедент – выпадак, 
прэцэдэнт; экземпляр – экзэмпляр, паасобнік; эксперт – экспэрт, дасьлед-
чык; юрисконсульт – праварадца, юрысконсульт і інш. Зразумела, што гэта 
абумоўлена імкненнем, увёўшы іншамоўнае слова, патлумачыць яго значэнне 
ўласным адпаведнікам. Сваё слова дапамагала засвоіць міжнароднае.

У слоўніку нямала прыкладаў, калі яго ўкладальнікі ставяць карыстальніка 
перад выбарам прыдатнага для юрыдычнай практыкі тэрміна: бродяжниче-
ство – валацуства, бадзяньне; допрос – выпыт, допыт; досрочный – да-
срочны, датэрміновы; делопроизводитель – дзелавод, справавод; земледе-
лец – рольнік, земляроб; клевета – паклёп, абмова; ложь – мана, лганьнё; 
неявка – няяўка, адсутнасьць; отпуск – адпачынак, водпуск; письмо – пісьмо, 
ліст; подготавливать – падгатаўляць, падрыхтоўваць; приговор – прыгавор, 
прысуд; продовольствие – спажыўнасьць, харчаваньне; распорядительный – 
упраўны, распарадчы; родственник – сваяк, родзіч; сокрытие – пакрыцьцё, 
схаваньне; убыток – страта, шкода і інш. Наяўнасць варыянтаў стварае 
асаблівыя праблемы для выканання патрабавання да заканадаўчага тэксту: 
адно паняцце – адзін тэрмін. Калі ж выкарыстоўваць то адзін варыянт з пра-
панаваных, то другі, узнікае (як ужо адзначалася) пытанне: гэтымі словамі 
названа адно і тое ж паняцце ці розныя?

Вывучэнне тэкстаў заканадаўчых актаў дазваляе сцвярджаць, што і пасля 
з’яўлення праекта слоўніка «Тэрміналогія права» згаданая «нявытрыманасць 
тэрміналогіі» працягвала ў іх існаваць. Возьмем, напрыклад, СЗіЗ за 1925 г. 
Прасочым, як перададзены па-беларуску тэрмін заключение ў вытрымцы з 
пастановы СНК: 

Приговариваемых к заключению… направлять для отбывания срока за-
ключения в… места лишения свободы на материке на тот же срок (СЗіЗ, 
№ 38, ст. 287) – Прысуджаных да заняволеньня... накіроўваць дзеля адбы-
ваньня тэрміну ўвязьненьня ў... месцы заняволеньня на контынэнце на той 
жа тэрмін (СЗіЗ, № 38, арт. 287). 

Тэрмін заключение ў спалучэнні приговариваемые к заключению і ў 
спалучэнні срок заключения мае адно і тое ж значэнне – ‘пазбаўленне волі’. 
Значыць, у заканадаўчым тэксце, каб пазбегнуць неадназначнага тлумачэння, 
ён павінен мець адзін і той жа беларускі адпаведнік. Аднак у першым вы-
падку ўжыты тэрмін заняволенне, у другім – увязненне. Гэтыя адпаведнікі, 
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звязаныя семантычна з рознымі словамі (заняволіць і вязень) і ўжытыя для 
абазначэння аднаго і таго ж паняцця, якраз і з’яўляюцца прыкладам парушэн-
ня «аднастайнасці праўнай тэрміналогіі». 

А спалучэнне лишение избирательного права мае нават тры варыянты 
перакладу – адбіранне/пазбаўленне/збаўленне абіральнага права: незаконныя 
адбіраньні абіральных правоў (СЗіЗ, № 6, арт. 54, п. 8); скаргі на пазбаўленьне 
абіральнага права (СЗіЗ, № 6, арт. 55, п. 18); неправідловага збаўленьня 
абіральных правоў (СЗіЗ, № 35, арт. 247). 

Пачынаючы з 1925 г. выданне законаў па-беларуску ажыццяўлялася, 
як адзначалася, і ў Мінску. Афіцыйнае перыядычнае выданне «Собрание 
узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства Соци-
алистической Советской Республики Белоруссии» з 29-га нумара пачало 
выходзіць пад змененай назвай на беларускай («Сабраньне законаў і загадаў 
Рабоча-Сялянскага Ураду Беларускае Соцыялістычнае Савецкае Рэспублікі») 
і рускай («Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства Белорусской Социалистической Советской Республики») мовах. 
Для ўсенароднага азнаямлення законы публікаваліся ў газеце «Савецкая 
Беларусь»1 [104, с. 134].

Заканадаўчыя акты асабліва важнага характару друкаваліся на чатырох 
дзяржаўных у той час мовах – беларускай, польскай, рускай і яўрэйскай. Як 
прыклад можна назваць Канстытуцыю (Асноўны закон) Беларускай ССР, за-
цверджаную Пастановай VIII Усебеларускага з’езда саветаў у красавіку 1927 г.

Народны камісарыят юстыцыі БССР, распачаўшы кадыфікацыю 
заканадаўства, адначасова перакладаў прынятыя кодэксы на беларускую мову 
[77, с. 24]. Выданне законаў па-беларуску ажыццяўляла таксама Кіраўніцтва 
спраў СНК [106, с. 228]. У выніку гэтай працы з’явіліся беларускамоўныя 
тэксты Папраўча-працоўнага кодэкса (ППК-26), Кодэкса законаў аб шлю-
бе, сям’і і апецы (КЗаШС-27), Водна-меліярацыйнага кодэкса (ВМК-27), 
Крымінальнага кодэкса (КК-28), Кодэкса законаў аб працы (КЗаП-29), Зямель-
нага кодэкса (ЗК-29). У працэсе перакладу закладваліся асновы беларускага 
юрыдычнага маўлення. Асаблівую ролю ва «ўтварэнні беларускае праўнае 
мовы» адводзяць Падрыхтоўчай камісіі Савета Народных Камісараў (перша-
пачаткова – Камісія Заканадаўчых Праектаў СНК) [106, с. 222].

У 1920-я гг. пераклад заканадаўчых тэкстаў ажыццяўляўся не толькі з 
рускай мовы. У Вільні ў 1924 г. асобным выданнем выйшлі перакладзеныя 
з польскай мовы Канстытуцыя Польскай Рэспублікі 17 сакавіка 1921 года 

1 Штодзённая грамадска-палітычная газета «Савецкая Беларусь» выдавалася на 
беларускай мове з 1.2.1920 г. у Смаленску, з  15.8.1920 г. у Мінску як орган Рэўкома 
БССР, з 19.12.1920 г. – як орган ЦВК БССР, з 16.1.1930 да 21.3.1933 г. – як орган ЦВК 
і СНК БССР [170, с. 64].
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і Закон 20-га студзеня 1920 года аб польскім грамадзянстве (К-24). Гэтыя 
заканадаўчыя акты былі надрукаваны для заходнебеларускага насельніцтва 
з мэтай правазнаўчай асветы. Хто іх перакладаў, дакладна невядома. Можна 
толькі выказаць меркаванне, што гэта была асоба, неабыякавая да захавання 
правоў беларусаў як тагачаснай нацменшасці ў складзе Польскай Рэспублікі. 
Асоба, якая займалася практычнай дзейнасцю, накіраванай супраць нацыя-
нальнага ўціску. Паколькі пераклад спецыяльнага тэксту патрабуе адпаведных 
лінгвістычных навыкаў, то за пераклад канстытуцыі мог узяцца толькі той, 
хто гэтыя навыкі меў. Дапушчальна меркаваць, што такой асобай мог быць 
грамадскі дзеяч, публіцыст, паэт, перакладчык Макар Краўцоў (Касцевіч). 
Можна прывесці прынамсі дзве акалічнасці на карысць такога меркавання. 
Па-першае, яго грамадзянская пазіцыя, звязаная з адносінамі польскіх уладаў 
да правоў жыхароў Заходняй Беларусі, дзе ён пражываў пасля першай сусвет-
най вайны. З 1921 г. Краўцоў настаўнічаў у Вільні. Як адзначаюць крыніцы, 
хоць ён і вагаўся ў сваіх поглядах, аднак быў у апазіцыі да польскага ўрада 
Ю. Пілсудскага [158; 78]. Па-другое, прымаючы ўдзел у рабоце і Беларускай 
вайсковай камісіі, і Беларускага навуковага таварыства, Краўцоў, верагодна, 
атрымаў вопыт перакладання спецыяльных тэкстаў. Аб тым, што праблемы 
перакладу не толькі мастацкай літаратуры ўваходзілі ў кола яго зацікаўленняў, 
сведчаць і асобныя публікацыі газеты «Змаганне». Так, у рэдакцыйнай на-
татцы «Новая кніжка», змешчанай у пастаяннай рубрыцы «З усяе Беларусі. 
Хроніка», паведамлялася: «Пісьменьнік Краўцоў Макар пералажыў з расей-
скае на беларускую мову кнігу Н. Рубаніна «Вялікія падзеі розных часоў і 
народаў». Кніжка будзе надрукована Беларускім Адзьдзелам «Віленскага вы-
давецтва Б. Клёцкіна». ˂...˃ К. Макар перакладае цяпер кнігу К. Кауцкага 
«Эканамічная навука Каруся Маркса» [234]. А ў артыкуле «Што перакладаць 
на беларускую мову» Макар Краўцоў прапануе павышаць узровень белару-
скай культуры праз пераклады з іншых моў як белетрыстыкі, так і навуковай 
літаратуры. Ён заклікае «да гэтай карыснай для Беларусі працы... усю белару-
скую інтэлігенцыю, памятаючы на тое, што чым вышэйшая і багацейшая будзе 
беларуская культура, тым хутчэй беларусы, згодна з заклікам нашага паэта 
Янкі Купалы, працярэбяць сабе сьлед «к свабодзе, роўнасці і знаньню» [289].

І хоць аўтар перакладу меў выключна асветніцкую, а не тэрмінатворчую 
мэту, у працэсе рэалізацыі гэтай мэты ажыццяўлялася спроба выпрацаваць ад-
паведныя лінгвістычныя сродкі. Агульнавядомай і агульнапрынятай практы-
кай з’яўляецца абавязковы ўдзел у выпрацоўцы тэрміналогіі акрамя лінгвістаў 
і спецыялістаў адпаведнай галіны ведаў. Знаёмства з беларускім тэкстам 
Канстытуцыі Польскай Рэспублікі 1921 года наводзіць на думку, што ў пе-
ракладзе спецыяліст-правазнавец не ўдзельнічаў. Звяртае на сябе ўвагу, што 
асобныя спецыяльныя словы і словазлучэнні суправаджаюцца прыведзенымі 
ў дужках польскімі адпаведнікамі. У 126 артыкулах канстытуцыі адзначана 
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14 такіх выпадкаў: праступленьні, якія акрэсьліць выбарны закон (ordynacja 
wyborcza); для папярэджаньня (unieszkodliwienia) пасьледзстваў пра-
ступленьня; асобны закон пакліча адміністрацыйныя суды (sądownictwo 
administracyjne); пазбаўленьне або абмежаваньне ўласнасьці... са зваротам 
шкоды (z odszkodowaniem); грамадзяне маюць права ўносіць... петыцыі да 
ўсіх прадстаўнічых органаў (ciał reprezentacyjnych); права... аховы свае мовы 
й нацыянальных асаблівасьцяў (właściwości narodowych); кожны рэлігійны 
саюз... мае права рабіць публічныя і агульныя службы (nabożeństwa); рымска-
каталіцкая вера... займае ў Гаспадарстве галоўнае палажэньне (naczelnie 
stanowisko); з законнымі прадстаўніцтвамі (prawnemi reprezentacjami); на-
вука і лад (ustrój) рэлігійных саюзаў не зьяўляюцца праціўнымі публічнаму 
парадку і публічным звычаям (obyczajności publicznej); навуковыя досьледы 
(badania naukowe); воласьці (gminy); зрабіць перагляд (dokonać rewizji) кон-
стытуцыйнага закону.

Гэтыя суправаджэнні не былі прызначаны дапамагаць таму, хто знаёміцца 
з тэкстам, зразумець і асэнсаваць малавядомыя словы і выразы, як бывае 
звычайна пры выкарыстанні глосаў. Адсутнасць сістэмнасці ў адборы слоў і 
выразаў для тлумачэння стварае ўражанне, што польскія адпаведнікі ўказаны 
ў тых выпадках, дзе былі сумненні ў правільнасці выбару беларускіх. Такімі 
своеасаблівымі глосамі перакладчык як бы падстрахоўваецца ад недакладнай 
трансляцыі на беларускую мову польскіх тэрмінаў і фразеалагізмаў, а ў кан-
чатковым выніку і ад скажэння сэнсу заканадаўчых палажэнняў.

У працэсе працы над перакладам была зроблена спроба знайсці най-
больш адэкватныя (якімі яны маглі ўспрымацца на той час) беларускія 
адпаведнікі не толькі аднаслоўным тэрмінам, але і тыповым для заканадаўчай 
мовы выслоўям: публічныя і прыватныя правы (К-24, 3), закон уваходзіць 
у сілу (К-24, 3), выпаўненьне парлямэнцкага кантролю (К-24, 8), права 
выбіраньня (К-24, 12), ваенныя на чыннай службе (К-24, 13), дзяржаўныя 
і самаўрадавыя працаўнікі (16), назначэньне на пасаду (17), спраўджваць 
важнасць выбараў (К-24, 19), складаць прысягу (К-24, 20), бег даўнасьці  
(К-24, 21), дысцыплінарная адпавядальнасць (К-24, 21), надзвычайная сэсія 
(К-24, 25), яўныя паседжанні сойму (К-24, 30), абвясціць паседжаньне тай-
ным (К-24, 30), спаўняць ураду (К-24, 40, 42), адхіляцца ад урадавання (К-24, 
59), кампетэнцыю вызначыць закон (К-24, 63), прадстаўнічыя органы (К-24, 
67) і інш. Пэўная частка тэрмінаў і спецыфічных выразаў з беларускага тэксту 
канстытуцыі мае гісторыю ўжывання ў старабеларускай мове: гаспадарства 
(ГСБМ-7, 104), баданьне законаў (ГСБМ-1, 176), права дараваньня (ГСБМ-7, 
249). А вось значэнне ‘нядаўні, толькі што здзейснены ўчынак’ у старабела-
рускай мове перадавалася выразам гарачы ўчынак (ГСБМ-7, 99), але ў пера-
кладзе польскай канстытуцыі яно перадаецца як гарачы паступак: схоплены 
на гарачым паступку (К-24, 79).
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Для беларускага тэксту канстытуцыі характэрнае выкарыстанне 
сінанімічных і дублетных замен. Напрыклад, ва ўсім тэксце перакладчык 
выкарыстоўвае выразы моц судовага рашэння (К-24, 78, 103), на моцы закону 
(К-24, 86), палажэньне траціць моц (К-24, 124), а не сіла рашэння, закона, па-
лажэння. Аднак калі ў межах таго ж самага артыкула гэта слова паўтараецца, 
то ў адным з ужыванняў яно ўжо замяняецца: Гэтая Констытуцыя Польскай 
Рэспублікі адтрымлівае абавязальную моц з дня яе апублікаваньня; альбо 
пасколькі здзейсьненьне яе асобных пастанаўленьняў залежыць ад выданьня 
адпаведных законаў – з дня іхняга уваходу ў сілу (К-24, 126). Падобныя за-
мены ўласцівыя для мовы мастацкіх твораў і непажаданыя для мовы закона, 
паколькі для яго практычнага выкарыстання «няма нічога больш шкоднага, як 
стракатая разнастайнасць выразаў для адзначэння адных і тых жа разуменняў» 
[96, с. 80]. Гэта «стракатая разнастайнасць» можа выклікаць неадназнач-
нае разуменне заканадаўчых палажэнняў. Спецыфіка тэксту патрабуе якраз 
літаральнасці перакладу, а ў выніку – паўтаральнасці фармулёвак. У тэксце 
канстытуцыі паралельна ўжываюцца:

Баданне – дослед:
Суды ня маюць права бадань-
ня важнасьці законаў, належна 
апублікованых (К-24, 81).

Навуковыя досьледы (badania 
naukowe) і апублікаваньне іхніх 
рэзультатаў (К-24, 117).

Вынятковы – надзвычайны:
Гэтыя прынцыпы вызначыць закон 
аб вынятковым палажэньні (К-24, 
124); вынятковыя суды дапушчаль-
ны ў выпадках, азначаных законамі 
(К-24, 98).

Склікаць сойм на надзвычайную 
сесію (К-24, 25); Сойм можа назна-
чаць... надзвычайныя камісіі (К-24, 
34).

Гаспадарства – дзяржава:
Гаспадарства Польскае з’яўляецца 
рэспублікай (К-24, 1); Прэзыдэнт 
Рэспублікі прадстаўляе Гаспадар-
ства ў загранічных зносінах, пры-
мае дыплёматычных прадстаўнікоў 
чужых гаспадарстваў і высылае 
дыплёматычных прадстаўнікоў 
Польскага гаспадарства (К-24, 48).

спосаб выпаўнення парлямэнцкага 
кантролю над даўгамі дзяржавы 
(К-24, 8); Зямля, як адзін з найваж-
нейшых фактараў быту народу 
й дзяржавы... Законы азначаць 
належнае дзяржаве права пры-
мусовага выкупу зямлі (К-24, 99); 
дзяржава будзе мець права кантро-
лю (К-24, 109).
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Кампетэнцыя – веданне:
Арганізацыя ваенных судоў, іхняя 
компэтэнцыя... вызначацца 
асобнымі законамі (К-24, 85).  

[адпавядальнасць] нясуць міністры 
асобна кожны ў межах свайго ве-
даньня (К-24, 56).

Пасада – урад:
Міністры ня могуць займаць ніякіх 
іншых пасадаў (К-24, 61); Міністар 
ня можа ўхіліцца ад констытуцый-
нае адпавядальнасьці цераз адмову 
ад пасады (К-24, 59).

Прэзыдэнт ня можа займаць ніякага 
іншага ўраду, альбо належаць да 
складу Сойму ці Сэнату. (К-24, 53); 
Сябрамі Трыбуналу могуць быць 
асобы, якія не займаюць ніякага 
дзяржаўнага ўраду (К-24, 64).

Установа – заклад:
Усе... правілы й законныя 
пастанаўленьні, нязгодныя з 
пастанаўленьнямі Канстытуцыі, 
будуць прадстаўлены законадаўчай 
установе дзеля таго, каб зрабіць іх 
згоднымі з Констытуцыяй (К-24, 
126).

Усе школы й выхаваўчыя заклады... 
падлягаюць нагляду дзяржаўных 
уладаў (К-24, 117); права закла-
даньня, нагляду і заведваньня сваім 
уласным коштам дабрачынных, 
рэлігійных і грамадзкіх закладаў, 
школ і іншых выхаваўчых закладаў 
(К-24, 110).

Прыведзенымі прыкладамі падобныя паралельныя ўжыванні не аб-
мяжоўваюцца. Перакладчык здолеў бы з поспехам іх пазбегнуць пры 
наяўнасці кваліфікаванай дапамогі з боку спецыялістаў-правазнаўцаў. У той 
жа час справядлівым будзе нагадаць, што на пачатковым этапе стварэння 
беларускай навуковай тэрміналогіі такая «полінайменнасць», калі для абаз-
начэння аднаго і таго ж навуковага паняцця «выкарыстоўваліся словы рознага 
паходжання, з рознай унутранай формай, фанетычныя, словаўтваральныя і 
марфалагічныя варыянты, сінанімічныя і дублетныя найменні», была даволі 
пашыранай з’явай [179, 9].

Адзначаны ў беларускім тэксце і выпадкі ўжывання аднаго і таго ж слова 
для называння розных з’яў. Напрыклад, тэрмін урад ужываецца ў значэнні 
‘пасада’ і ў значэнні ‘орган улады’: на ўрадзе Прэзыдэнта Рэспублікі (К-24, 
54), асобы, якія не займаюць ніякага дзяржаўнага ўраду (К-24, 64) і паслы 
маюць права звяртацца... да ўраду альбо да паасобных міністраў (К-24, 33). 

Сярод іншамоўных слоў і выразаў беларускага тэксту пераважаюць 
паланізмы, частка з якіх трапіла ў польскую мову з лацінскай: адпавядаль-
насьць (odpowiedzialność ‘адказнасць’) – пацягнены да адпавядальнасьці 
(К-24, 31), нясе солідарную адпавядальнасьць (К-24, 56); заклад (zaklad 
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‘установа, прадпрыемства’) – рэлігійных і грамадзкіх закладаў, школ і іншых 
выхаваўчых закладаў (К-24, 110); запэўняць (zapewniać ‘гарантаваць, забя-
спечваць’) – Польская Рэспубліка запэўняе на сваім абшары поўную ахову 
жыцьця (К-24, 95); інтэрпеляцыя (interpelacja ‘запыт’) – паслы маюць права 
звяртацца з інтэрпеляцыямі да ўраду (К-24, 33); надужыцьце (nadużycie 
‘злоўжыванне’) – закон вызначыць адпавядальнасьць за надужыцьце гэтае 
свабоды (К-24, 105); прапазыцыя (propozycja ‘прапанова’) – па прапазыцыі 
Маршалка... Сойм можа абвясціць паседжаньне тайным (К-24, 30); прэзэс 
(prezes ‘старшыня’) – Прэзэс Найвышэйшай Кантрольнай Палаты (К-24, 
9), дзеля важнасьці подпісу прэзэса рады міністраў (К-24, 44); рэгулямін 
(regulamin ‘распарадак, рэгламент’) – у парадку, устаноўленым рэгулямінам 
(К-24, 4).

Такія словы, як адпавядальнасьць, заклад, запэўняць, прапазыцыя, былі 
даволі распаўсюджанымі ва узусе 20-х гг. ХХ ст. У тагачасных беларускіх 
слоўніках адзначаны калі не самі гэтыя словы, то іх аднакаранёвыя ўтварэнні. 

У асобных артыкулах выкарыстанне паланізмаў мае выпадковы характар. 
Відавочна, што некаторыя трапілі ў беларускі тэкст з арыгінала па прычыне 
недагляду, напрыклад прыметнік языковы (польск. językowy ‘моўны’) побач 
з назоўнікам мова: Польскія грамадзяне, што належаць да меншасьцяў на-
цыянальных, рэлігійных ці языковых... (К-24, 110) – Кожны грамадзянін мае 
права... аховы свае мовы й нацыянальных асаблівасьцяў (К-24, 109); ужы-
ваньня свае мовы (К-24, 110). 

Русізмаў значна менш. Паслядоўна ва ўсім тэксце ўжываюцца: адсрочка: 
адсрочка вымагае згоды Сойму (К-24, 25); палажэнне: Прэзэс... займае па-
лажэньне роўнае Міністру (К-24, 9), палажэньне абвінавачанага (К-24, 59), 
аб вынятковым і ваенным палажэньні (К-24, 123); праступленне: грамадзя-
не, пакараныя за праступленьні (К-24, 14), для папярэджаньня паследзтваў 
праступленьня (К-24, 22); угалоўны: арышт і далейшае угалоўнае прасьле-
даваньне (К-24, 21), устанаўляецца Найвышэйшы Суд для судовых справаў 
цывільных і угалоўных (К-24, 84). У лік русізмаў не ўключаем словы, агульныя 
для польскай і рускай моў, якія не з’яўляюцца нарматыўнымі для сучаснай 
беларускай, накшталт сабранне (zebranie): Прэзыдэнт Рэспублікі складае ў 
Нацыянальным Сабраньні прысягу (К-24, 54); паступак (postępek): у выпадку 
затрыманьня пасла на гарачым паступку (К-24, 21). 

Пры стварэнні беларускамоўнага перакладу Канстытуцыі Польскай 
Рэспублікі не ставіліся тэрмінатворчыя мэты. Пераклад быў зроблены для 
правазнаўчага лікбезу заходнебеларускага насельніцтва. Разам з тым у пра-
цэсе рэалізацыі гэтай практычнай мэты ажыццяўлялася спроба выпрацаваць 
адпаведныя лінгвістычныя сродкі. Моўныя недакладнасці і супярэчнасці не 
прыніжаюць вартасць перакладу, а адлюстроўваюць складанасці працэсу 
фарміравання сродкаў выразнасці для заканадаўства. Усё гэта дае падставу 
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меркаваць, што беларускі тэкст Канстытуцыі Польскай Рэспублікі 17 сакавіка 
1921 года мае такую ж навуковую каштоўнасць у якасці крыніцы гісторыі 
афіцыйна-справаводчага стылю, як і заканадаўчыя тэксты, напісаныя па-
беларуску або перакладзеныя з рускай мовы. 

1.4. БЕЛАРУСКАМОЎНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА  
ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ

1930-я гг. увайшлі ў гісторыю беларускай літаратурнай мовы як час склад-
вання новай лінгвістычнай ідэалогіі, «дамінантным у якой становіцца фактар 
рускага моўнага ўплыву» [320, с. 46]. Ажыццяўленне новай ідэалогіі выразна 
прасочваецца пры параўнанні фрагментаў кодэксаў адной рэдакцыі, выда-
дзеных у 1920-я гг. і пасля рэформы правапісу 1933 г. Параўнанне тэкстаў той 
самай рэдакцыі кодэкса, выдадзеных у розныя гады, напрыклад КЗаШС-27 і 
КЗаШС-35, дае выразны ілюстрацыйны матэрыял для дэманстрацыі змен у 
мове на лексічным і граматычным узроўнях:

брачный возраст – шлюбны век (КЗаШС-27, 12) – шлюбны ўзрост 
(КЗаШС-35, 12); дело возбуждено – справа паднята (КЗаШС-27, 14) – спра-
ва ўзбуджана (КЗаШС-35, 14); на началах общей собственности – на асно-
вах супольнае ўласнасьці (КЗаШС-27, 21) – на началах агульнай уласнасці 
(КЗаШС-35, 21); забеременевшая женщина – цяжарная кабета (КЗаШС-27, 
42) – цяжарная жанчына (КЗаШС-35, 11); указать опекуна в завещании – па-
казаць апякуна ў адказаньні (КЗаШС-27, 90) – указаць апекуна ў завяшчанні 
(КЗаШС-35, 90); слабоумные подлежат опеке – над слабымі на розум 
устанаўляецца апека (КЗаШС-27, 99) – над слабавумнымі ўстанаўляецца 
апека (КЗаШС-35, 99); над расточителями устанавливается попечитель-
ство – над марнатраўцамі ўстанаўляецца папячыцельства (КЗаШС-27, 
100) – над растачыцелямі ўстанаўліваецца папячыцельства (КЗаШС-35, 
100) і інш.;

регистрация брака устанавливается… с целью облегчить охрану личных 
и имущественных прав… – рэгістрацыя шлюбу ўстанаўляецца… для палеп-
шаньня аховы асабовых і маёмасных праў… (КЗаШС-27, 1) – рэгістрацыя 
шлюбу ўстанаўліваецца… з мэтаю аблягчэння аховы асабовых і маёмас-
ных праў... (КЗаШС-35, 1); брак признан недействительным – шлюб пры
знаны за неправадзейны (КЗаШС-27, 11) – шлюб прызнан неправадзейным 
(КЗаШС-35, 11); браки, заключаемые в пределах БССР – шлюбы, якія бяруцца 
ў БССР (КЗаШС-27, 11) – шлюбы, заключаемыя ў межах БССР (КЗаШС-35, 
11); изменение гражданства – зьмена грамадзянства (КЗаШС-27, 50) – 
змяненне грамадзянства (КЗаШС-35, 50); признавать гражданином 
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БССР – прызнаваць за грамадзяніна БССР (КЗаШС-27, 49) – прызнаваць 
грамадзянінам БССР (КЗаШС-35, 49); по своему имущественному положе-
нию – па сваім маёмасным становішчы (КЗаШС-27, 63) – па свайму маёмас-
наму становішчу (КЗаШС-35, 63) і інш.

Зразумела, што такія карэктывы дэманстравалі рэгрэсіўны рух у 
выпрацоўцы лінгвістычных сродкаў беларускамоўнага заканадаўства. 
Аднак нівеліраванне ўласнамоўнай спецыфікі было ў той час уласцівае 
літаратурнай мове ў цэлым. Калі ж браць пад увагу фарміраванне афіцыйна-
справаводчага стылю, у прыватнасці яго заканадаўчай разнавіднасці, то 
з’яўленне новых беларускамоўных тэкстаў сведчыць аб далейшым існаванні 
гэтай разнавіднасці і назапашванні адпаведных стылістычных сродкаў. У 
1930-я гг. па-беларуску выдаваліся з пэўнымі зменамі і ўдакладненнямі ко-
дэксы 1920-х гг.: Кодэкс законаў аб працы (КЗаП-30, КЗаП-31, КЗаП-36),  
Крымінальны кодэкс (КК-31, КК-35, КК-38), Кодэкс законаў аб шлюбе, 
сям’і і апецы (КЗаШ-35). Упершыню былі створаны беларускія тэксты 
Крымінальна-працэсуальнага (КПК-32, КПК-35), Грамадзянскага (ГК-32,  
ГК-37), Грамадзянскага працэсуальнага (ГПК-30, ГПК-36) кодэксаў. У 1937 г. 
была прынята новая рэдакцыя Канстытуцыі БССР (К-37). Акрамя таго, за-
коны выдаваліся на беларускай і рускай мовах у афіцыйным перыядычным 
выданні «Збор законаў Беларускай ССР, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Са-
вета Беларускай ССР, пастаноў Савета Міністраў Беларускай ССР», якое 
выходзіла 3 разы на месяц. 

У навуковай літаратуры выказана сцвярджэнне, што ў пасляваенны пе-
рыяд беларуская мова «амаль цалкам была выцеснена рускай мовай са сферы 
судаводства і заканадаўства» [180, с. 105]. Рабіць высновы аб выкарыстанні 
беларускай мовы ў судаводстве можна, відаць, на падставе вывучэння 
архіўных крыніц. Нам не сустрэліся даследаванні беларускамоўных працэ-
суальных дакументаў (пратаколаў, рашэнняў, прысудаў, пастаноў суда і да 
т. п.) ні даваеннага, ні пасляваеннага часу, на падставе якіх можна было б 
скласці ўяўленне аб суадносінах ужывання беларускай і рускай моў у юрыс-
дыкцыйным падстылі. Што ж датычыць заканадаўства, то калі меркаваць 
аб выкарыстанні беларускай мовы ў гэтай сферы па выданнях канстытуцый 
і кодэксаў, то можна адзначыць наступнае. Канстытуцыя БССР у рэдакцыі 
1937 г. выдавалася практычна штогод, пачынаючы ад 1944 г. і да прыняц-
ця новай рэдакцыі ў 1978 г. Выходзілі нават сувенірныя выданні. У аддзеле 
старадрукаў і рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі захоўваецца 
мініяцюрная копія (5 на 7 см), выдадзеная ў 1948 г. Баранавіцкай абласной 
друкарняй па ініцыятыве рабочага калектыву ў падарунак 30-годдзю БССР 
(К-48). Тыраж выдання склаў 50 экзэмпляраў.

Кодэксы законаў у 1950-я гг. сапраўды амаль не выдаваліся. У фондах На-
цыянальнай бібліятэкі Беларусі выяўлены толькі адзін – Крымінальны кодэкс 
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(КК-57), перавыдадзены са зменамі ў рэдакцыі 1928 г. Затое ў 1960–80-я гг. іх 
колькасць выразна павялічылася. Гэта звязана з прыняццем новых рэдакцый 
шэрагу кодэксаў. У 60-я гг. мінулага стагоддзя былі выдадзены па-беларуску 
Крымінальны (КК-61), Крымінальна-працэсуальны (КПК-61), Грамадзянскі 
(ГК-65), Грамадзянскі працэсуальны (ГПК-65) кодэксы, Кодэкс законаў аб 
шлюбе, сям’і і апецы (КЗаШ-69). У наступнае дзесяцігоддзе з’явіліся Зямельны 
(ЗК-71), Папраўча-працоўны (ППК-71), Кодэкс законаў аб працы (КЗаП-72),  
Водны кодэкс (ВК-73), Кодэкс аб нетрах (КаН-79), Лясны кодэкс (ЛК-80). 
У 1980-я гады – Жыллёвы кодэкс (ЖК-84) і Кодэкс аб адміністрацыйных 
правапарушэннях (КаАП-85). У 1990-я – Кодэкс аб зямлі (КаЗ-91), праект 
Грамадзянскага кодэкса (ГК-96), Кодэкс аб нетрах (КаН-98), Выбарчы кодэкс 
(ВК-00). Перакладзеныя на беларускую мову законы і змены і дапаўненні да іх 
публікаваліся і ў перыядычных выданнях – ва ўжо названым Зборы законаў, у 
Ведамасцях Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, у газеце «Звязда». 

Прымаючы пад увагу адзначанае, сцвярджэнне, што «афіцыйна-дзелавы 
стыль беларускай літаратурнай мовы ў сярэдзіне 80-х гадоў спыніўся ў 
сваім развіцці» [180, с. 258], адносна яго заканадаўчай разнавіднасці не 
ўяўляецца карэктным. Тэарэтычным падмуркам працытаванай высновы 
з’явілася выказванне з публікацыі расійскага філолага, прафесара агульнага 
і славянскага мовазнаўства У. К. Жураўлёва, што «стыль існуе пастолькі, 
паколькі існуе пэўны аб’ём тэкстаў пэўнага зместу адпаведна патрабаван-
ням данага грамадства на даным этапе яго развіцця» [121, с. 105]. У гэ-
тай жа працы У. К. Жураўлёў адзначае, што «дынаміку функцыянальных 
стыляў абумоўлівае змена аб’ёмаў і зместу тэкстаў літаратурнай мовы» 
[121, с. 105]. Адносна аб’ёму заканадаўчых тэкстаў можна сцвярджаць, што 
яго павелічэнне на працягу ХХ ст. адбывалася. Колькасць тэкстаў даволі 
рэгулярна папаўнялася, а разам з гэтым назапашваўся і эвалюцыяніраваў 
корпус спецыфічных для мовы заканадаўства лексічных і граматычных 
сродкаў. Іншая справа, што беларускамоўныя тэксты часцей за ўсё не 
выкарыстоўваліся і не выкарыстоўваюцца ў адпаведнасці з іх непасрэдным 
прызначэннем. Аднак гэта праблема не самой літаратурнай мовы, а адпа-
ведных адказных структур. У гэтым сэнсе беларускую літаратурную мову 
ўвогуле, а не толькі асобныя яе стылі можна параўнаць з падземнай ракой. Яна 
ёсць, яна паволі падсілкоўваецца, гатовая ў любы момант выйсці на паверхню, 
каб паўнавартасна функцыянаваць. 

Для функцыянальнага развіцця мовы дамінуючым фактарам з’яўляецца 
нацыянальна-моўная палітыка [226, с. 148]. У канцы ХХ ст. былі прыняты 
адпаведныя дакументы, якія заканадаўча рэгламентавалі ўжыванне белару-
скай і рускай моў у афіцыйных зносінах, – Закон аб мовах (ЗМ-90, ЗМ-98), 
Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 снежня 1998 г. № 22, Закон «Аб 
нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» (ЗоНПА-00). Параўнаем, 
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напрыклад фрагменты артыкула 7, які вызначае мову актаў органаў дзяржаўнай 
улады і кіравання Закона аб мовах у рэдакцыі 1990  і 1998 гг.:

Акты вышэйшых органаў 
дзяржаўнай улады і кіравання 
Беларускай ССР прымаюцца на 
беларускай мове і публікуюцца на 
беларускай і рускай мовах.
Акты міністэрстваў і ведамстваў, 
мясцовых органаў дзяржаўнай 
улады і кіравання Беларускай ССР 
прымаюцца і публікуюцца на бела-
рускай мове, а пры неабходнасці – і 
на нацыянальнай мове большасці 
насельніцтва той ці іншай 
мясцовасці (ЗМ-90, 7).

Акты дзяржаўных органаў 
Рэспублікі Беларусь прымаюцца 
і публікуюцца на беларускай і (або) 
рускай мовах.
Акты органаў мясцовага кіравання 
і самакіравання прымаюцца і 
публікуюцца на беларускай і (або) 
рускай мовах, а пры неабходнасці – 
і на нацыянальнай мове большасці 
насельніцтва той або іншай 
мясцовасці (ЗМ-98, 7).

 
Апошняя фармулёўка не гарантуе рэалізацыю двухмоўя, дэкларава-

нага Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, пры прыняцці і апублікаванні 
заканадаўчых актаў. Больш за тое, «шырокае выкарыстанне ў тэксце закону 
размеркавальнага злучніка або адкрывае шырокую вуліцу выкарыстанню 
толькі адной з моў, без абавязковага ўжывання другой» [126]. 

Альтэрнатыўны парадак прыняцця і выдання заканадаўчых актаў праду-
гледжаны і Законам «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» 
(ЗоНПА-00). На тое, што гэта стварае прававую супярэчнасць, звярталі ўвагу 
спецыялісты. У прыватнасці, у навукова-практычным каментарыі да названа-
га закона доктар юрыдычных навук прафесар Р. А. Васілевіч адзначыў, што 
гэтая «норма супярэчыць Канстытуцыі, у якой прама замацаваны ў якасці 
дзяржаўных абедзве ўказаныя мовы. У гэтай сувязі павінна стаць абавязко-
вым правіла аб прыняцці (выданні) нарматыўных прававых актаў на дзвюх 
дзяржаўных мовах» [59, с. 150, с. 174]. У якасці пазітыўнага прыкладу ў гэтым 
плане аўтар каментарыя прыводзіць рашэнні Канстытуцыйнага Суда, якія 
заўсёды выдаюцца на беларускай і рускай мовах.

Падобная супярэчлівая сітуацыя склалася і з мовай іншых сфер юрыдыч-
най практыкі – судаводства, пракурорскага нагляду. У выніку ў рэспубліцы 
«практычна адсутнічаюць апублікаваныя на беларускай мове выдадзеныя і 
прынятыя ў апошнія гады ўказы і дэкрэты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
законы Рэспублікі Беларусь, пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 
Няма ніводнага апублікаванага на беларускай мове кодэкса» [293, с. 72], «у 
правапрымяняльнай дзейнасці пракурора крайне рэдка акты пракурорскага 
нагляду складаюцца на беларускай мове» [292, с. 204]. 
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Для паспяховага вырашэння задач лінгвістычнага забеспячэння прыняцця 
і выдання прававых актаў спецыялісты раяць звярнуцца да вопыту іншых 
дзяржаў, якія аб’явілі дзяржаўнымі дзве і болей мовы. Прааналізаваўшы кан-
стытуцыйныя акты еўрапейскіх дзяржаў, кадыдат юрыдычных навук дацэнт 
кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду юрыдычнага фа-
культэта БДУ А. С. Сянько адзначае, што «краіны, якія абвясцілі дзяржаўнымі 
(афіцыйнымі) мовамі дзве і болей моў, ускладаюць на сябе таксама абавяза-
цельствы па апублікаванні прававых актаў на ўсіх дзяржаўных мовах» [292, 
с. 206]. Правазнавец лічыць, што падобным чынам неабходна ставіцца да 
апублікавання прававых актаў і беларускаму заканадаўцу. Для дасягнен-
ня гэтай мэты прапануецца комплекс мерапрыемстваў, якія гарантавалі б 
рэалізацыю заканадаўча замацаванага статусу беларускай мовы ў сферы 
праватворчасці і правапрымянення. Перадусім патрабуецца заканадаўчае 
замацаванне патрабавання аб абвязковым афіцыйным апублікаванні права-
вых актаў на беларускай і рускай мовах [59, с. 150; 292, с. 206]. Паспяховай 
рэалізацыі далейшых крокаў будзе спрыяць, з аднаго боку, ліквідацыя калізій 
паміж асобнымі юрыдычнымі дакументамі па азначанай праблеме1, а з друго-
га – «стварэнне дастатковай беларускамоўнай платформы для пераходу да су-
цэльнага афіцыйнага апублікавання прававых актаў на абедзвюх дзяржаўных 
мовах» [293, с. 75]. 

Пад стварэннем беларускамоўнай платформы маецца на ўвазе перш за 
ўсё вырашэнне праблемы стварэння беларуска-рускіх і руска-беларускіх 
слоўнікаў юрыдычных тэрмінаў і наданне ім афіцыйнага статусу [292, 
с. 209]. Наяўнасць такіх слоўнікаў успрымаецца важнай перадумовай за-
хавання аднастайнасці ўжывання юрыдычнай тэрміналогіі пры пера-
кладзе заканадаўчых актаў. Зразумела, што ажыццяўленне падобных мер 
павінна вырашацца на дзяржаўным узроўні. Нацыянальны цэнтр прававой 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь (НЦПІ) робіць пэўныя крокі ў гэтым напрам-
ку. У прыватнасці, НЦПІ падрыхтаваў і ў 2012 г. размясціў на сайце pravo.by 
трохмоўны (руска-беларуска-англійскі) слоўнік юрыдычных тэрмінаў. Па-
куль што слоўнік мае невялікі аб’ём (каля 8 тысяч адзінак), а беларуская яго 
частка не пазбаўлена недакладнасцей (аб гэтым больш падрабязна ў раздзеле 
2.4.3). Уяўляецца, што падрыхтоўка беларускай часткі слоўніка патрабавала 

1 Прыкладам такога кшталту калізіі можа быць існаванне няўзгодненасці паміж 
Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 снежня 1998 г. № 22, якім зацвер-
джана Палажэнне аб афіцыйным апублікаванні і ўступленні ў сілу прававых актаў 
Рэспублікі Беларусь, і Законам «Аб нарматыўных прававых актах  Рэспублікі Бела-
русь». Сутнасць супярэчнасці ў тым, што ў дэкрэце прадугледжана апублікаванне пра-
вавых актаў, «як правіла, на беларускай і рускай мовах у адпаведнасці з падпісаным 
арыгіналам (п. 5), згодна з законам – афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца на той 
дзяржаўнай мове, на якой яны прыняты (арт. 62)» [59, с. 73].



большай адказнасці. Варта было б праект слоўніка разаслаць у дасведчаныя 
ў лінгвістыцы і ў правазнаўстве ўстановы на абмеркаванне. Дасланыя прапа-
новы прааналізаваць і канструктыўныя ўлічыць. 

Станоўчым уяўляецца прыцягненне да абмеркавання актуальных моўных 
праблем падрыхтоўкі і апублікавання заканадаўчых актаў беларусазнаўцаў. 
Так, у лістападзе 2013 г. па ініцыятыве Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь і НЦПІ адбыўся круглы стол «Роля рэдактара ў забеспячэнні адна-
стайнага прымянення правіл нарматворчай тэхнікі», удзельнічаць у працы 
якога былі запрошаны загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэда-
гавання Інстытута журналістыкі БДУ доктар філалагічных навук прафесар 
В. І. Іўчанкаў і вучоны сакратар філіяла «Інстытут мовы і літаратуры імя Яку-
ба Коласа і Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі кандыдат філалагічных 
навук дацэнт І. Л. Капылоў. Было прынята рашэнне аб неабходнасці працяг-
ваць падобныя мерапрыемствы ў форме навучальных семінараў, дыскусій і 
абмеркаванняў [305].

Важным крокам на шляху стварэння належных умоў для абавязкова-
га апублікавання заканадаўчых актаў на абедзвюх дзяржаўных мовах, на 
наша меркаванне, з’явіцца і падрыхтоўка ў ВНУ адпаведных спецыялістаў – 
юрыстаў, якія дасканала валодаюць беларускай мовай, і лінгвістаў, якія маюць 
навыкі работы з заканадаўчымі тэкстамі.
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Разд з е л  2

БЕЛАРУСКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ ТЭРМІНАЛОГІЯ 
Ў ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫХ ДАВЕДНІКАХ

Першыя лексікаграфічныя працы новага перыяду, якія адлюстравалі 
юрыдычную лексіку, з’явіліся ў ХІХ ст., хоць у той час беларуская мова ў 
заканадаўчай сферы не ўжывалася. Дасканала распрацаваная за папярэднія 
стагоддзі старабеларуская юрыдычная лексіка не выкарыстоўвалася і не 
развівалася. Нягледзячы на такую сітуацыю, гэтае стагоддзе адметнае тым, 
што яно стала падрыхтоўчым этапам для выпрацоўкі лінгвістычных сродкаў 
сучаснага беларускамоўнага заканадаўства. Паспрыяла гэтаму імкненне ўрада 
Расійскай імперыі сцвердзіць сваё бачанне гісторыі Вялікага Княства Літоўскага 
і Рэчы Паспалітай.

З сярэдзіны ХІХ ст. пачынае актыўна вывучацца гісторыя беларускіх і 
ўкраінскіх земляў, уключаных у склад Расійскай імперыі. Распачынаецца 
выданне шматлікіх гістарычных дакументаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Ад-
бор і падрыхтоўка да выдання ажыццяўлялася некалькімі археаграфічнымі 
камісіямі. 

Найбольшую колькасць дакументаў, якія датычаць гісторыі старажытных 
беларускіх земляў, выдала Віленская археаграфічная камісія, створаная пры 
Віленскім цэнтральным архіве. Гэтыя дакументы публікаваліся пад назвай 
«Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссиею». Усяго з 1865 
по 1915 г., акрамя іншых выданняў, выйшла 39 тамоў «Актаў». Як адзнача-
на ў Энцыклапедычным слоўніку Бракгаўза і Ефрона, перад камісіяй была 
пастаўлена задача са шматлікіх матэрыялаў Віленскага цэнтральнага архіва, 
які змяшчаў пісьмовыя крыніцы па гісторыі Вялікага Княства Літоўскага за 
1387–1812 гг., для выдання адбіраць: «1) Акты, выясняющие элемент право-
славия в Западном крае, 2) Акты, касающиеся администрации Западного 
края в разных эпохах существования великого княжества (быт крестьян, 
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мещан, евреев и др. сословий), 3) Акты юридические и этнографические» 
[19, с. 223].

Падбор дакументаў, якія пацвярджалі пашырэнне праваслаўных цэркваў і 
манастыроў, рабіўся з мэтай даказаць, «што ВКЛ “спрадвечна руская зямля”» 
[332, c. 10; 95, c. 278). Матэрыялы адміністрацыйныя і юрыдычныя павінны 
былі паказаць, «что Западный Край никогда не был счастлив под польским 
правительством, что, несмотря на множество судебных мест, никто не мог 
быть уверен в правах своей собственности, ни в личной безопасности ˂...˃ 
что только под русским правительством Западный Край забыл свои страдания, 
исцелил свои раны и начал истинно политическое существование» [5, c. 9]. 

У Вільні была створана і другая камісія для выдання гістарычных 
дакументаў. Гэта камісія, заснаваная пры Віленскай вучэбнай акрузе, з 1867 
па 1874 г. выдала 10 тамоў дакументаў пад назвай «Археографический сбор-
ник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый 
при управлении Виленского учебного округа». 

Дакументы, якія мелі дачыненне да гісторыі ВКЛ, выдавалі таксама Пе-
цярбургская і Кіеўская археаграфічныя камісіі, хоць і ў меншых аб’ёмах. 
Пецярбургская камісія была створана раней за іншыя – у 1834 г. З 1837 г. 
яе членам з’яўляўся вядомы беларускі гісторык, археограф і мовазнавец 
І. І. Грыгаровіч, які ў 1838 г. быў прызначаны галоўным рэдактарам актаў 
камісіі. Вынік яго працы – выхад на працягу 1846–1853 гг. 5-томнага выдан-
ня «Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею», у якіх сабраны ўнікальныя дакументы па 
гісторыі Беларусі, Літвы і Украіны XIV–XVII стст. [19, c. 222–223; 340, c. 399]. 
Серыя дакументаў пад назвай «Историко-юридические материалы, извлечен-
ные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в Цен-
тральном Витебском архиве» з 32 тамоў на працягу 1871–1906 гг. выдавалася 
ў Віцебску [332, c. 170).

2.1. ЗБОРЫ АКТАВАЙ ЛЕКСІКІ,  
ВЫДАДЗЕНЫЯ Ў ХІХ ст.

У апублікаваных матэрыялах сустракалася нямала слоў і выразаў, у тым 
ліку і юрыдычнага зместу, «которые не всем могут быть известны, особен-
но русским» [СДАЯ, с. І]. Гэта вымушала членаў камісій, якія займаліся 
публікацыяй старажытных дакументаў, рыхтаваць і друкаваць адпавед-
ныя лексікаграфічныя даведнікі. Яны выдаваліся ў выглядзе алфавітных 
паказальнікаў да ўзноўленых старажытных дакументаў і ў выглядзе слоўнікаў 
актавай лексікі (без прывязкі да канкрэтных дакументаў).
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2.1.1. Алфавітныя паказальнікі да актавых кніг

Алфавітныя паказальнікі – своеасаблівыя тлумачальныя слоўнікі мала-
зразумелай лексікі – выходзілі як без указання аўтараў-складальнікаў, так і 
аўтарскія. 

Прыкладам першага тыпу паказальнікаў можна назваць «Алфавитный 
указатель к Актовой книге, изданной Виленской археографической комиссией 
в 1867 году: Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом княже-
стве Литовском Григория Богдановича Воловича, а также собрание привиле-
гий, данных дворянам и священникам Пинского повета», дзе тлумачальны 
слоўнік змешчаны побач з паказальнікамі імёнаў, прозвішчаў і геаграфічных 
назваў [АУ, с. 97–127]. Слоўнікавы артыкул гэтага алфавітнага паказальніка 
для пераважнай большасці рэестравай лексікі складаўся з тэрміна (або 
тэрміналагічнага словазлучэння), яго тлумачэння, ілюстрацыйнага матэрыя-
лу і ўказання старонак, на якіх гэты тэрмін сустракаецца ў названай актавай 
кнізе. Напрыклад: Материзна, наследственное право от матери, «на тожъ 
онъ предъ нами (корол. Боною) доводъ слушный вчинилъ сведецтвомъ бояръ 
и присегою, ижъ тыя именья есть отчизна и дедицтво и материзна», 273 
[АУ, с. 110]. 

Выклікаюць цікавасць спробы патлумачыць паходжанне геаграфічных 
назваў, змешчаных у «Алфавитном указателе». Вось як тлумачыцца пахо-
джанне, напрыклад, назвы Піна: Пина, река, течет по Пинскому повету... 
Пина, по всему вероятию, имеет литов.-латыш. происхождение, от пина, 
пинэ – сплетенная полоса, лента, когда говорят, напр., о сплетенном, но 
несвязанном еще венке и т. под., гирлянда. Такое название вполне соответ-
ствует существу дела и могло быть дано древними литовцами известной 
нам ныне реке Пине по ее сплетению из бесчисленного множества ручейков 
и речек, которые она в себя принимает, проходя через большие низменности 
и болотные места [АУ, с. 75]. 

Прыкладам аўтарскага паказальніка можна назваць рукапіс «Алфавитного 
указателя старинных слов, извлеченных из “Актов, относящихся к истории 
Западной России”, изданных в 1853 году», падрыхтаваны І. І. Насовічам. 
Праца атрымала высокую ацэнку рэцэнзента акадэміка І. І. Сразнеўскага 
[306, c. 14–16], на падставе якой камісія Імператарскай акадэміі навук па 
прысуджэнні ўзнагарод графа Уварава прызнала яе вартай поўнай Увараўскай 
узнагароды (1500 рублёў) [239, c. 6)]. Нягледзячы на навуковае прызнанне, 
рукапіс «Алфавітнага паказальніка» не быў выдадзены. Цяпер ён захоўваецца 
ў рукапісным аддзеле бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Пецярбургу, што 
ўскладняе для беларускіх даследчыкаў вывучэнне гэтага збору старабелару-
скай актавай лексікі. 
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Агульнае ўражанне пра «Алфавітны паказальнік» можна скласці, акра-
мя рэцэнзіі І. І. Сразнеўскага, з публікацыі А. І. Жураўскага і І. І. Крамко 
«Першы слоўнік старажытнай беларускай мовы» [122]. У ёй адзначана, што 
юрыдычная лексіка суправаджаецца ў слоўніку спецыяльнай паметай – юрыд. 
[122, c. 108], аўтары прыводзяць прыклады асобных слоўнікавых артыкулаў. 
Цікава, што ў «Слоўніку беларускай мовы» [СБМ-83] Насовіч таксама вы-
лучае спецыяльнай паметай юрыдычную лексіку. Гэта дае магчымасць 
параўнаць слоўнікавыя артыкулы з адным і тым жа рэестравым словам у 
абедзвюх Насовічавых лексікаграфічных працах.

У «Алфавітным паказальніку» У «Слоўніку беларускай мовы»
Апелевати и апеллевати, -люю, 
дзеяс. юрыд. Пераносіць скаргу 
з ніжэйшага ў вышэйшае судовае 
месца. Вольно будетъ кождому отъ 
лентъ-войта до войта и отъ вой-
та до насъ апеллевати. ІІІ, 1577 г., 
204–2–5. Пар. 1581 г. 262–2–4. От 
декрету комисарского апелевати 
передъ паны поссесоры. IV, 1594 г., 
72–2–22. 

Апелеваць, -люю, гл. ср. юрид.  
Приносить жалобу высшему су-
дебному мѣсту или лицу на непра-
вильное рѣшеніе тяжебнаго дѣла въ 
низшемъ; подавать апеляцію.  
И апелевала, а ўсе прайграла. 
(Употр. шляхтами) (с. 6–7).

Бонда, н. Доля, участак, асабліва 
зямлі, дадзенай за выслугу каму-не-
будзь. Выслужаная ўласнасць. Коли 
паробокъ чіи украдуть што у кого, 
то заплатити бондою его, а не 
будеть бонды, ино осподаръ за него 
заплатитъ. І, 1468 г., 82–2–12...

Бонда, -ы, с. ж. 1) Бочка, кадь. 2) 
Хлѣбъ печеный. 3) Въ нѣкоторыхъ 
западныхъ частяхъ Бѣлой Руси. Вы-
служенная доля земли. Выслужоная 
бонда (с. 30).

Можна меркаваць, што пэўная частка рэестравай лексікі «Алфавітнага 
паказальніка» адлюстравана ў «Слоўніку беларускай мовы». Як вядома, 
І. І. Насовіч пачаў збіраць матэрыял для слоўніка ў 1847 г., а скончыў у 
1863 г. [339, c. 512]. Значыць, праца над паказальнікам, якая працягвалася з 
1853 па 1857 г. [122, c. 110], вялася або паралельна, або з прыпыненнем збору 
матэрыялу для «Слоўніка беларускай мовы». У любым выпадку ўзаемасувязь 
складу гэтых даведнікаў адчуваецца, хоць і адрозненні падачы матэрыялу 
выразныя.

1 Прыклады з «Алфавітнага паказальніка» прыводзяцца паводле публікацыі 
А. І. Жураўскага і І. І. Крамко, у якім аўтарскі тэкст слоўнікавага артыкула падаецца 
ў перакладзе на беларускую мову.

1
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Акрамя алфавітных паказальнікаў, прыкладзеных да выдадзеных акта-
вых кніг, складаліся і асобныя слоўнікі старажытнай актавай лексікі. У ліку 
апублікаваных – «Справочный словарь юридических терминов древнего акто-
вого языка юго-западной России» І. П. Навіцкага і «Словарь древнего актового 
языка северо-западного края и Царства Польского» М. І. Гарбачэўскага. 

2.1.2. «Справочный словарь юридических  
терминов древнего актового языка  

юго-западной России» І. П. Навіцкага

«Справочный словарь юридических терминов древнего актового языка 
юго-западной России» складзены ўраджэнцам Кіеўскай губерні этнографам 
і гісторыкам, аўтарам шматлікіх публікацый па гісторыі, этнаграфіі, статы-
стыцы І. П. Навіцкім, быў апублікаваны ў кіеўскіх «Университетских изве-
стиях» у 8-м выпуску за 1871 г. [CC-71] і ў 3-м выпуску за 1872 г. [CC-72]. 
Хоць у яго загалоўку ўказваецца на «паўднёва-заходнюю Расію», г. зн. частку 
Украіны, якая ў ХІХ ст. (калі рыхтаваўся і друкаваўся слоўнік) уваходзіла ў 
склад Расійскай імперыі, гэты слоўнік, па сутнасці, змяшчае старабеларускую 
юрыдычную лексіку. Гэта пацвярджаецца і тым, што ў прадмове ўкладальнік 
слоўніка ўжывае тэрміны «заходнерускае права» («пособий к ознакомле-
нию с западнорусским (так называемым литовским) и польским правом на 
русском языке весьма мало») і «заходнерускія акты» («западнорусские акты 
писались на языках русском (г. зн. старабеларускай мовай паводле сучаснай 
тэрміналогіі. – Г. К.), польском и латинском»), ды і самім складам рэестравай 
часткі слоўніка.

У адрозненне ад іншых збораў лексікі з выдадзеных старажытных актаў, 
дзе змяшчалася не толькі юрыдычная, але і агульнаўжывальная лексіка, у 
«Даведачным слоўніку» Навіцкага змешчана строга спецыяльная лексіка – 
каля 600 (582) рэестравых слоў, якімі «обозначались разного рода правовые 
учреждения, отношения, акты, должностные лица и т. под., а равно и такие 
слова общеупотребительного тогда языка, которые в актах имеют особый 
юридический оттенок» [CC-71, c. 1]. 

Прыведзены тэрміны старабеларускія, польскія і лацінскія. Размешча-
ны яны ў парадку кірылічнага алфавіта: Делница – удѣлъ, часть именія, 
приходящаяся на долю одного изъ участников [CC-71, c. 8]; Dzierżawca – 
владѣлец, арендатор именіе, лицо, во владеніи котораго имѣніе находится в 
данное время [CC-71, c. 8]; Dimissio – уступка [CC-71, c. 8]. Нярэдка тэрміны 
ўказаны на дзвюх або трох мовах: Оповедати, opowiadać – жаловаться на 
кого, заносить жалобу [CC-71, c. 17]; Баниція, banitio, banicya – приговоръ 
къ лишенію правъ [CC-71, c. 3]. Гэта не ўказвае на якуюсьці заканамернасць 
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або частату выкарыстання тэрмінаў у залежнасці ад моўнай прыналежнасці. 
На якой мове і якой графікай ужыты яны ў актах, гэтак жа ўзнаўляюцца і ў 
«Даведачным слоўніку». 

Тлумачэнні некаторых тэрмінаў вельмі сціслыя, нават ёсць аднаслоўныя: 
Вывестися присягою – оправдаться посредствомъ очистительной присяги 
[CC-71, c. 6]; Зложити рокъ – назначить срокъ [CC-71, c. 11]; Злочинца – 
преступникъ [CC-71, c. 11]; Поводъ – истецъ [CC-71, c. 18].

Сустракаюцца і вельмі падрабязныя тлумачэнні, з апісаннем разнастай-
ных юрыдычных тонкасцей: Дѣтскій (дѣцкій) – урядник, имѣвшій попреиму-
ществу власть исполнительную; онъ посылался за отвѣтчикомъ, если тотъ 
не являлся на позовъ, ему поручалось иногда взысканіе нѣкоторыхъ сборовъ 
и наблюденіе за правильнымъ отбываніем повинностей. Вознагражденіе въ 
его пользу, взыскивавшееся съ виновнаго, называлось децкованьемъ. Дѣтскіе 
исчезли одновременно съ замѣною вижей возными [CC-71, c. 9].

2.1.3. «Словарь древнего актового языка  
Северо-Западного края и царства Польского»  

М. І. Гарбачэўскага

Гэты слоўнік створаны найбольш грунтоўна і кваліфікавана. Ён уклю-
чае, паводле звестак аднаго з рэцэнзентаў названай лексікаграфічнай працы 
прафесара Варшаўскага ўніверсітэта М. П. Барсава, звыш 5000 рэестравых 
слоў, з якіх не больш за 380 з «собственно западно-русского языка» [27, c. 42]. 
З упэўненасцю можна сцвярджаць, што колькасць старабеларускіх тэрмінаў 
значна большая. Можна меркаваць, што да «западно-русских» залічаны толькі 
словы, напісаныя кірыліцай. Напрыклад, такі тэрмін, як юргельт, пры падліку, 
хутчэй за ўсё, не ўключаны ў старабеларускія: Jurgielt, годовая плата, на-
значаемая иногда королем. Vol. leg. а. 1647 v. IV f. 119. [СДАЯ-74, c. 168]. 
Аднак гэты тэрмін прыводзіць І. І. Насовіч нават без спецыяльнай паметы 
юрыд., што гаворыць аб яго колішняй агульнаўжывальнасці [СБМ-83, с. 725]. 
Або слова струг ‘драўлянае рачное судна’, тым больш што Гарбачэўскім яно 
пазначана як польскае: p.1 Strug, struh, судно на рѣкѣ, род большой галеры 
[СДАЯ-74, c. 343], якое ёсць і ў ТСБМ з паметай уст. [ТСБМ-5-1, с. 344]. Тое 
ж можна сказаць адносна слова ятка: p. Jatki, мясныя лавки или мясныя ряды 
[СДАЯ-74, c. 66]. У ТСБМ яно таксама прыводзіцца як устарэлае [ТСБМ-5–2, 
с. 506].

У прадмове да слоўніка М. І. Гарбачэўскі піша пра пэўныя цяжкасці ў 
вытлумачэнні старажытнай юрыдычнай лексікі. Часам некаторыя тэрміны 

1 р. – польскае.
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тлумачыліся ў саміх актах, «но что объяснено в одном из них, в нескольких 
десятках или даже сотнях актов оставлено без объяснения» [СДАЯ-74, c. VI]. 
І таму з мэтай найбольш дакладнага вытлумачэння ўкладальнік слоўніка 
палічыў неабходным «прибегнуть к польско-литовскому законадательству» 
[СДАЯ-74, c. VI]. Як вынікае з прадмовы, ён выкарыстоўваў заканадаўчыя 
дакументы, тэарэтычныя працы па заканадаўстве, даступныя яму лацінскія і 
польскія лексікаграфічныя даведнікі. 

Сярод крыніц, да якіх звяртаўся для ўстанаўлення значэння старажытных 
слоў, самай надзейнай Гарбачэўскі называе васьмітомны збор законаў «Volumina 
legum». Такую назву атрымаў «збор законаў, сеймавых пастаноў, прывілеяў 
і інш. заканадаўчых актаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі Польшчы, Беларусі, 
Літвы і правабярэжнай Украіны з 1347 да 1793–95 гадоў» [75, c. 217]. Ён быў 
складзены варшаўскімі ксяндзамі-піярамі (лац. paters scholarum piarum – айцы 
набожных школ) – членамі каталіцкага манаскага ордэна, мэтай якога была не 
палітычная ці місіянерская дзейнасць, а выхаванне і навучанне юнацтва [286, 
c. 510]. У 1859–1860 гг. «Валюміна легум» і паказальнікі да васьмі тамоў гэтага 
збору законаў перавыдаў у Пецярбургу ўдзельнік грамадскага руху 1860-х гадоў, 
выдавец і журналіст Іасафат Агрызка, ураджэнец Лепельскага павета Віцебскай 
губерні [155, c. 41). Вось гэта пецярбургскае выданне, відаць, і выкарыстоўваў 
М. І. Гарбачэўскі. Акрамя «Валюміна легум», укладальнік слоўніка звярнуўся да 
трох рэдакцый Статута ВКЛ. З тэарэтычных крыніц М. І. Гарбачэўскі вывучаў 
«Prawo cywilne narodu polskiego, ułożone przez T. Ostrowskiego» (Warshawa, 
1787) і некаторыя іншыя. Праца Тодара Астроўскага, правазнаўца і гісторыка, 
які побач з польскім правам разглядаў і права ВКЛ [387, c. 225], прывабіла 
Гарбачэўскага, па-першае, тым, што ў ёй «видна строгая последовательность и 
научный порядок или система; во-вторых, что автор был современником древ-
него судопроизводства» [СДАЯ-74, c. VII]. Звяртаўся М. І. Гарбачэўскі, як ён 
адзначыў у прадмове, і да лексікаграфічных крыніц, у прыватнасці да слоўніка 
Ліндэ і Оргельбранда1. 

У адрозненне ад слоўніка Навіцкага ў «Словарь древнего актового языка» 
ўключаны і словы агульнаўжывальныя, якія не маюць у тэксце актавых кніг 
спецыяльнага юрыдычнага значэння. Напрыклад: Цатки, насѣчки, украшеніе 

1 Філолаг і гісторык С. Б. Ліндэ з’явіўся ўкладальнікам шасцітомнага «Слоўніка 
польскай мовы», выдадзенага ў 1807–1814 гг. Што да слоўніка Оргельбранда, то ма-
ецца на ўвазе, відаць, не «Усеагульная энцыклапедыя», першая польская энцыклапе-
дыя, выдадзеная ў 1857–1868 гг. кнігавыдаўцом Самуілам Оргельбрандам, а «Слоўнік 
польскай мовы... для падручнага ўжытку» (каля 110 000 артыкулаў), складзены ка-
лектывам укладальнікаў з ініцыятывы і пад кіраўніцтвам брата Самуіла – Маўрыцыя 
Оргельбранда, таксама кнігавыдаўца. Гэты слоўнік быў выдадзены яго стараннем і 
коштам у 1861 г. у Вільні. Увайшоў у гісторыю пад назвай «Віленскі слоўнік». Быў 
наватарскім у параўнанні з састарэлым на час яго выдання слоўнікам С. Б. Ліндэ [446].
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лошадиной сбруи и латъ [СДАЯ-74, c. 55]. Іх увядзенне ў рэестравую частку 
абумоўлена задачамі, заяўленымі ў прадмове, адной з якіх з’яўлялася вы-
тлумачэнне значэння малазразумелых і незразумелых слоў, «которыя трудно 
выразумѣть даже изъ контекста самаго акта» [СДАЯ-74, c. V]. 

 Лексіка размешчана паводле лацінскага алфавіта. Пад яго падведзены 
і словы, напісаныя кірыліцай. Адносна такога размяшчэння аўтар слоўніка 
напісаў у прадмове: «Достаточно одного поверхностного пересмотра этого 
словаря, чтобы убедиться, что он не мог быть составлен по другому алфавиту, 
как только по польско-латинскому» [СДАЯ-74, c. ХVII]. 

 Знайшлі адлюстраванне ў слоўніку і ўстойлівыя выразы, уласцівыя ак-
тавай мове. Напрыклад: Далъ се сдать, такъ говорили о позванномъ въ судъ, 
который хотя явился на срокъ, но при вызове его черезъ возного, не вышелъ, 
и потому добровольно осудилъ себя на потерю своего дѣла или процесса 
[СДАЯ-74, c. 83–84]. 

З мэтай даць чытачу больш поўнае ўяўленне аб асаблівасцях старажыт-
най актавай мовы М. І. Гарбачэўскі палічыў неабходным змясціць у слоўніку 
фрагменты дакументаў на лацінскай мове з перакладам на рускую, якія не 
ілюструюць рэестравыя словы. Вытрымкі з дакументаў на старабеларускай 
мове кароткія і выкарыстоўваюцца толькі як ілюстрацыі да рэестравых слоў. 

2.1.4. Значэнне апублікаваных у ХІХ ст.  
збораў актавай лексікі

Названыя лексікаграфічныя працы не страцілі навуковай значнасці да 
нашага часу. Пацвярджэннем гэтага можа паслужыць перавыданне ў 1992 г. 
у Мюнхене слоўніка М. І. Гарбачэўскага з прадмовай вядомага славіста, да-
следчыка ўкраінскай мовы Алексы Горбача [СДАЯ-92]. Вельмі каштоўным 
было б і выданне «Алфавитного указателя старинных слов, извлеченных из 
“Актов, относящихся к истории Западной России”, изданных в 1853 году», 
рукапіс якога быў падрыхтаваны І. І. Насовічам, іншых тагачасных рукапісных 
слоўнікаў.

Зборы старабеларускай лексікі, выдадзеныя ў ХІХ ст., з’явіліся важнай 
крыніцай на пачатковым этапе выпрацоўкі юрыдычнай тэрміналогіі сучаснай 
беларускай мовы. Аб іх актуальнасці аўтар 10-га выпуску Беларускай на-
вуковай тэрміналогіі «Тэрміналогія права» юрыст Мікалай Гуткоўскі пісаў 
так: «Калі мы разгледзім толькі “Указатель” да І тома Літоўскай Метрыкі, то 
можам без памылкі сказаць, што 25 прац. змешчаных там слоў жывуць і да 
гэтага часу ў народзе» [105, c. 85]. Такое меркаванне падтрымліваў беларускі 
і ўкраінскі гісторык і правазнавец Леў Акіншэвіч. Больш за тое, ён лічыў, 
што не толькі ўжываныя народам старыя юрыдычныя тэрміны, але і «шэраг 
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іншых старых слоў можна было б зноў увесці ў юрыдычную тэрміналогію, 
бо яны сугучныя беларускай мове і іх шмат хутчэй засвоіць народ, чым 
спехам прыладжаныя да беларускае мовы словы з іншых моў ці выдуманыя 
тэрміны» [240, c. 195]. Рэцэнзуючы выпуск «Тэрміналогіі права», замест 
прыведзенага там слова ўчастак ён прапануе, спасылаючыся на слоўнік 
Гарбачэўскага (яно адзначана і ў слоўніку Навіцкага. – Г. К.), выкарыстаць 
дзяльніца, «слова, якое і цяпер ведае народная мова» [240, c. 192]; замест 
таможная пошліна – мытны збор, паколькі таможня – тэрмін не беларускі, 
утвораны ад слова тамга, «дань, каторую завялі ў Маскоўскай Русі татары» 
[240, c. 191]; побач з тэрмінам арэнда «паставіць і стары беларускі» пасэсія 
[240, c. 189]. 

 Матэрыял слоўнікаў ХІХ ст. дае магчымасць прасачыць, як мяняецца 
семантыка слова ў беларускай мове, а ў залежнасці ад гэтага – якія зрухі адбы-
ваюцца ў складзе лексікі заканадаўства. Напрыклад, у слоўніку І. П. Навіцкага 
melioratio тлумачыцца як ‘поправка, исправленіе’; при разбирательствѣ жа-
лобъ и тяжбъ за основаніе къ разбирательству принимался позовъ, имѣвшій 
поэтому значеніе обвинительнаго акта; манифестаціи же и протестаціи 
могли быть дополняемы и исправляемы, почему въ концѣ каждой вносилась 
обычная формула, что жалобщикъ оставляетъ за собой право «поправеня» 
или «melioraticіі» (відаць, у слоўніку памылковае напісанне. – Г. К.) своей 
жалобы [CC-72, c. 16]. У наш жа час меліярацыя не спалучаецца са словам 
скарга і не з’яўляецца юрыдычным тэрмінам, паколькі мае значэнне ‘сістэма 
мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне зямель шляхам асушэння або 
арашэння’ [ТСБЛМ, с. 341].

Іншае значэнне ўласцівае цяпер і такім словам, як рэлаксацыя (‘рассла-
бленне’, ‘зняцце нервовага напружання’) і субстанцыя (‘тое, што ляжыць у 
аснове’). А ў актавай мове: Relaxacya – королевская грамота, возвращающая 
права лицу, приговоренному къ баниціи (‘аб’яўленне асобы па-за законам і вы-
гнанне за межы краіны’. – Г. К.) или инфаміи (‘судовае пазбаўленне гонару і 
грамадзянскіх правоў’. – Г. К.), если это лицо предоставило доказательства, 
что оно удовлетворило тѣхъ, по дѣлу съ кѣмъ пали на него баниціи [CC-72, 
c. 22]; Substantia – имущество, собственность [CC-72, c. 26].

Тапанімічныя назвы – неад’емны кампанент мовы дакументаў. Былыя 
юрыдычныя тэрміны дапамагаюць растлумачыць паходжанне некаторых 
сучасных тапонімаў. А разуменне сутнасці назвы населенага пункта або 
пэўнай мясцовасці, магчыма, засцеражэ гэту назву ад страты, ад не заўсёды 
апраўданай замены яе на больш сучасную. 

З дзяцінства помніцца назва вуліцы ў мястэчку Новы Свержань 
Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці – Юрздыка. Такую назву мелі і цэлыя 
паселішчы. Не ўсе яны захавалі сваю даўнюю назву: «Пасёлак Альберцін, 
што сёння ўваходзіць у гарадскую рысу Слоніма, калісьці быў невялічкай  
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вёсачкай Юрздыка» [14]. Да 1978 г. існавала вёска Юрздыка ў Чэрвеньскім ра-
ёне Мінскай вобласці [СННП-81, c. 194]. Як жа ўзнікла гэта назва? Узыходзіць 
яна да даўняга слова юрысдыка (юрыдыка), якое М. І. Гарбачэўскі тлумачыць 
так: Jurysdyka, jurydyka, заселенная мѣстность, подлежащая особому какому-
нибудь вѣдомству и особому суду, напр. юрисдика какого-нибудь епископства, 
юрисдика городская, юрисдика шляхетская [СДАЯ-74, c. 174–175]. Значыць, 
юрздыка – гэта тэрыторыя, насельнікі якой падпарадкоўваліся не прыватнаму 
ўладальніку пэўнай мясцовасці (феадалу), а заставаліся падданымі Вялікага 
князя Літоўскага, «дзяржаўнымі людзьмі» [253].

Праязджаючы па тэрыторыі Івацэвіцкага і Ляхавіцкага раёнаў Брэсцкай 
вобласці, можна ўбачыць указальнік з тапонімам Волька [СННП-80, c. 30]. 
Да жаночага імя гэтая назва адносін не мае. Гэта памяншальная форма ад 
Воля. Тапонім Воля сустракаецца, напрыклад, у Івацэвіцкім, Камянецкім, 
Пружанскім раёнах [СННП-80, c. 30]. А ў слоўніку Гарбачэўскага так тлума-
чыцца значэнне слова воля: Воля, дозволеніе или право, данное вотчинникомъ 
свободному человѣку пользоваться какою-нибудь частію пахотной земли на 
опредѣленный срокъ. И теперь еще встрѣчаются названія небольшихъ позе-
мельныхъ владѣній под именами – в о л и , в о л ь к и , в о л и ц ы . Въ Статутѣ. 
Лит., въ разд. ІХ, арт. 29 говорится: «Уставуемъ, коли бы чѣловекъ вольный 
пришолъ за котораго князя або пана и за земенина и селъ на воли, а высе-
девши волю, або и не высидевши до конца, хотѣлъ за се прочъ пойти; тогды 
первей маетъ заслужити тому пану своему только, колько на воли седелъ. А 
естли бы не хотѣлъ заслужити, тогды маетъ пенези заплатити за кождую 
недѣлю по шести грошей» [СДАЯ-74, c. 387]. Як бачым, назва права кары-
стацца зямельным уладаннем перайшла і на само зямельнае ўладанне, якім 
карысталіся. А ў некаторых беларускіх мясцовасцях гэтая агульная назва 
ператварылася ва ўласную.

2.2. ЛЕКСІКА ЮРЫДЫЧНАГА ЎЖЫТКУ  
Ў «СЛОЎНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» І. І. НАСОВІЧА

 «Слоўнік беларускай мовы» І. І. Насовіча традыцыйна ўспрымаецца 
перш за ўсё як лексікаграфічная крыніца дыялектнага характару. І хоць яго 
ілюстрацыйны матэрыял не ўключае спасылак на пэўныя друкаваныя выданні, 
ёсць звесткі, што лексікограф уключыў у сваю працу не толькі тыя словы, што 
запісваў ад жыхароў розных куткоў Беларусі, але «шырока выкарыстоўваў 
лексіку і з друкаваных крыніц – актаў, грамат, фальклорных зборнікаў, перы-
ядычных выданняў таго часу» [375, с. 524]. Гэтай акалічнасцю можна патлу-
мачыць наяўнасць у слоўніку пэўнай колькасці так званай кніжнай лексікі, 
у тым ліку і афіцыйна-справаводчага ўжытку, якая ўключае ў сябе даволі 
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шырокі спектр прафесійнай тэрміналогіі: юрыдычнай, грамадска-палітычнай, 
дыпламатычнай, адміністрацыйнай, бухгалтарскай. 

Прыцягвае ўвагу не столькі сам факт змяшчэння такой лексікі, колькі 
засведчаныя слоўнікам некаторыя асаблівасці яе выкарыстання ў XIX ст. У 
прыватнасці, са зробленых І. І. Насовічам заўваг можна даведацца, у якім 
сацыяльным асяроддзі выкарыстоўвалася тое або іншае слова. Напрыклад: 

Актыкацыя – юрид. Признаніе въ судѣ какой либо дѣловой бумаги. 
(Шляхтами употребляется)1 [СБМ-83, с. 4];

Ассекуратор – (употр. въ средн. кл. народа). 1) Обезпечитель какого либо 
долга. 2) Поручитель. Поставъ за себе ассекуратора. Безъ ассекураторовъ 
обойдземся [СБМ-83, с. 8]; 

Экспэнсоваць – (употребляется болѣе шляхтою и мѣщанами). Издержи-
вать. Экспэнсовавъ, покуль уси гроши выэкспэнсовавъ [СБМ-83, с. 724].

Для часткі лексікі афіцыйна-справаводчага ўжытку адлюстравана сфера 
яе прафесійнага выкарыстання. На спецыяльнае значэнне слова ўказваюць 
паметы, напрыклад, юрид., филос. і пад.;

Авте́нтыкъ – 1) юрид. Подлинникъ письменный, подлинный документъ. 
Съ автентыкомъ свѣрили. 2) Письмо или сочиненіе, писанное собственною 
рукою чьею либо. Автентыкъ твойго письма покажу, коли хочешь [СБМ, с. 2];

Апелева́ць – юрид. Приносить жалобу высшему судебному мѣсту 
или лицу на неправильное решеніе тяжебнаго дѣла въ низшемъ; подавать 
апеляцію. И апелевала, а усе пройграла. (Употр. шляхтами) [СБМ-83, с. 6–7]; 

Згва́лчиваць – 1) насиловать. 2) юрид. Нарушать законъ, действовать 
противозаконно, толковать или применять законопложеніе въ пользу неправо-
го. Суддзи часто крывюць душою, згвалчваюць правду [СБМ-83, с. 201].

Такога кшталту паметы маюць не ўсе словы з тэрміналагічным значэннем. 
Аднак і пры адсутнасці спецыяльнай паметы аб сферы выкарыстання слова 
можна меркаваць па яго азначэнні і па ілюстрацыйным матэрыяле: 

Взыскъ – 1) Отысканіе, поимка бѣглых или разбойниковъ. Послали во 
взыскъ. 2) Взысканіе податей, долговъ, пошлинъ и проч. На твоемъ дворѣ 
взыскъ великъ. 3) Возвратъ. Дать безъ взыску [СБМ-83, с. 56];

Запи́съ – 1) Внесение въ книгу. Треба ици къ дзяку, нехай записъ здзѣлаець 
въ книзе об нашем вѣнцѣ. 2) Духовное завещаніе. Ніякого запису по смерци 
не нашли.3) Письменная сдѣлка всякого рода. Записы меж собою учинили 
[СБМ-83, с. 179]; 

Реестръ – Список многихъ предметовъ. Приславъ речи да безъ реестру. 
Противъ реестру не ўси речи [СБМ-83, с. 562].

Дэфініцыі і ілюстрацыйны матэрыял паказваюць, што пэўнай частцы 
лексікі афіцыйна-справаводчага ўжытку была характэрная як шматзначнасць, 

1 У цытаваных  слоўнікавых артыкулах захоўваюцца асаблівасці мовы арыгінала.
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так і поліфункцыянальнасць. Напрыклад, лексема аргументъ прыводзіцца 
ў слоўніку як філасофскі і юрыдычны тэрмін, а ў пераносным сэнсе – як 
агульнаўжывальнае слова: Аргуме́нтъ – 1) филос. Доказательство предложенія, 
доводъ. Хорошій аргументъ. 2) юрид. Доказательство; переносно – Подкупной 
подарокъ. Хочешь выйграць дзѣло, пошли аргументы Хованскаго. (Употр. средн. 
и высшимъ классомъ) [СБМ-83, с.7].

Ёсць у слоўніку звесткі і аб частотнасці ўжывання: Здра́дца и здра́йца – 
(старинныя и очень рѣдко употр. слова) изменникъ, обманщикъ. Уси мнѣ здрад-
ны, нихто правды не кажець. Нехай бы хто, а то жонка здрайца [СБМ-83,  
с. 206]. Хоць гэтыя словы і характарызуюцца як рэдкаўжывальныя, функ-
цыянаванне і да нашага часу адпаведных аднакаранёвых выклікае пытанні 
адносна ўстанаўлення аўтарам частотнасці лексікі.

А вось назву плацяжу юргельт цяпер можна адшукаць толькі ў збо-
рах старабеларускай лексікі [45, с. 84; СБЛ-97, с. 166]. І. І. Насовіч вельмі 
своеасабліва тлумачыць значэнне гэтага слова: Юргельт (Нѣм. Gelt – день-
ги). Платежъ, взимаемый по условию за содержаніе каких либо угодьевъ от 
Юрьева до Юрьева дня. За прошлый годъ еще юргельту не выплацивъ. Слово 
нынѣ рѣдко уже употребляемое [СБМ-83, с. 725]. 

З азначэння, дадзенага І. І. Насовічам, вынікае, што першую частку 
гэтага складанага слова аўтар слоўніка звязвае з назвай устаноўленага ў 
XV ст. заканадаўствам Рускай дзяржавы тэрміна на працягу тыдня да і пасля 
царкоўнага свята святога Юр’я (26 лістапада старога стылю), у які феадаль-
на залежным сялянам дазвалялася пераходзіць ад аднаго землеўладальніка 
да другога. Аднак у даследаванні А. М. Булыкі «Лексічныя запазычанні ў 
беларускай мове XIV–XVIII стст.» адзначаецца, што юргельт са значэннямі 
‘плата наёмніку’ і ‘плата за год’ паходзіць ад старапольскага jurgiеlt < нямец-
кага Jahrgelt, дзе Jahr – год. І ў сучаснай нямецкай мове Jahr ‘год’ уваходзіць 
у склад некаторых кампазітаў, напрыклад, Jahrbuch – штогоднік [НРС, 
с. 467]. Магчыма, даючы такое азначэнне слова, Насовіч перадаў народнае 
ўспрыманне яго паходжання.

Частку лексікі слоўнік адлюстроўвае ў вульгарызаваным (скажоным) вы-
глядзе, г. зн. словы запісаны і вытлумачаны так, як вымаўляліся і разумеліся 
ў простанародным асяроддзі. Напрыклад: Закуцыя – 1) Экзекуція. Солдаты 
съ суду пришли на закуцыю. 2) Недоимка, собираемая посредством экзекуции. 
Закуцыю выбираюць. Корову беруць на закуцыю [СБМ-83, с. 172].

Як вынікае са слоўніка, у жывой мове атаясамліваліся словы банкрутъ, 
банкруцель і круцель: Банкру́тъ – то же, что и банкруцель во всехъ значе-
нияхъ [СБМ-83, с. 15]; Банкруце́ль – 1) Пришедшій въ несостоятельность 
должникъ. 2) Безсовѣстный должникъ, употребляющій разные извороты къ 
неплатежу. 3) Плутяга, проматывающій чужія вещи. Етакого банкруцеля и 
свѣт еще не видавъ. См. Круцель [СБМ-83, с. 15]. 
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У асобных выпадках падобнага роду лексіка мае каментарыі аўтара 
слоўніка адносна скажонасці слова і ўказанне на нарматыўныя адпаведнікі: 
Левізацыя – Ревизовка, повѣрка по имѣнію. Што то будзець послѣ левизаціи. 
Мы на левизаціи покажемъ по правдзѣ. Слово испорченное, мѣжду тѣмъ как 
Ревизія – народная перепись, произносится правильно [СБМ-83, с. 226]; Ре-
мусъ – (испорч. отъ лат. слова oremus – молимъ), (употребляемое только въ 
винительн. пад. съ предлогомъ на), букв. Испрашиваніе помилованія, перен. 
Строгій допросъ съ истязаніемъ. Поцягни его тольки на ремусъ, дакъ и при-
знаецца. Его взяли на ремусы, мусиць признацьца [СБМ-83, с. 562].

Значная частка лексікі афіцыйна-справаводчага ўжытку, змешчаная ў 
слоўніку, – спадчына старабеларускай мовы: автентикъ (автентыкъ) [ГСБМ-1,  
с. 64]; актъ [ГСБМ-1, с. 93–94]; актыкацыя [ГСБМ-1, с. 92]; апликованье 
[ГСБМ-1, с. 127), артыкулъ [ГСБМ-1, с. 145–146] і інш. 

2.3. СЛОЎНІКІ БЕЛАРУСКАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ  
ТЭРМІНАЛОГІІ 1920–30-х гг.

Пачынаючы з 1918 г. беларуская мова пасля працяглага перапынку зноў 
выконвае функцыі афіцыйнай, ужываецца ў сферы заканадаўства. Гэты статус 
абавязвае мець распрацаваную на адпаведным узроўні і ў неабходным аб’ёме 
тэрміналогію. 

Паводле даных каталога Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі за 1920–30-я гг.  
выйшлі тры слоўнікі юрыдычнай тэрміналогіі. 

2.3.1. «Тэрміналогія права» – 10-ты выпуск серыі  
«Беларуская навуковая тэрміналогія»

Слоўнік пад назвай «Тэрміналогія права» з’явіўся дзясятым выпускам у 
серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія» [БНТ-10]. Укладаннем слоўніка 
займаўся пераважна супрацоўнік Інбелкульта Мікалай Гуткоўскі [137, с. 58]. 
Планавалася, што ў гэтай рабоце прыме ўдзел і М. М. Піатуховіч, аднак 
у хуткім часе на яго былі ўскладзены іншыя абавязкі [105, с. 83]. Праект 
праўнай тэрміналогіі ўважліва разглядаўся і падрабязна абмяркоўваўся 
Правапісна-тэрміналагічнай камісіяй Інбелкульта, а таксама асобнай 
Тэрміналагічнай камісіяй пры яго Праўнай секцыі [137, с. 59]. Акрамя таго, 
надрукаваны колькасцю 300 экзэмпляраў праект быў разасланы ў дзяржаўныя 
ўстановы з мэтай сабраць аб ім водгукі практычных работнікаў. У выніку 
на канчатковую падрыхтоўку перакладнога руска-беларускага слоўніка 
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«Тэрміналогія права», што змяшчае 3135 лексічных адзінак, было затрачана 
пяць гадоў працы [105, с. 81].

Найпершай задачай стала вызначэнне корпуса тэрміналогіі, якая ўвойдзе 
ў слоўнік. Было вырашана ўключыць тэрміны, што ахопліваюць: «1) усе 
адносіны і ўласцівасьці гэтых адносін, якія ўтвараюць грамадзкі парадак; 
2) усе формы грамадзкага парадку і іх уласьцівасьці; 3) усе формы сацыяль-
ных прымусовых норм і акалічнасьці іх утварэньня; 4) агульныя суб’екты 
і аб’екты праў і іх уласьцівасьці; 5) усе моманты ўзнікненьня і спыненьня 
права, яго дапасаваньня да жыцьця, яго парушэньне і абарона» [105, с. 84]. 

Акрэсленая гэтымі межамі лексіка была выбрана з рускамоўных крыніц 
па праве (падручнікаў, алфавітных паказчыкаў да законаў і да т. п.). Да яе 
патрабавалася знайсці сваямоўныя адпаведнікі. Вось такой была агульная 
схема стварэння беларускай юрыдычнай тэрміналогіі. 

Не менш важнай задачай з’явілася выпрацоўка прынцыпаў перадачы вы-
значанага корпуса тэрмінаў па-беларуску. У адпаведнасці з агульнапрыня-
тай усімі секцыямі Правапісна-тэрміналагічнай камісіі методыкай стварэнне 
тэрміналогіі павінна было грунтавацца пераважна на ўласнай моўнай базе. 
Рэалізаваць такую ўстаноўку можна было некалькімі спосабамі: падбіраць 
адпаведнікі з агульнаўжывальнай лексікі; утвараць рознага тыпу неалагізмы; 
выкарыстоўваць старабеларускія тэрміны. 

З жывой мовы можна было ўзяць словы для абазначэння юрыдычных 
паняццяў, якія «добра вядомы народу ў яго штодзённым жыцьці і ўжываюцца 
ім з даўніх пор» [105, с. 84]. Такім чынам у БНТ-10 былі перакладзены, на-
прыклад: вымогатель – зьдзірца, запирательство – адраканьне, изуродо-
вать – ашпэціць, подстрекательство – падбухторваньне, попытка – спроба, 
приданное – пасаг, расхищение – раскраданьне, слабоумие – прыдуркава-
тасьць, соучастник – супольнік, увечье – калецтва, умалишенный – вар’ят, 
уловка – выкрут, эмиграция – высяленьне.

Пры немагчымасці адшукаць у жывой мове аднаслоўны адпаведнік 
выкарыстоўваўся апісальны пераклад: кадастр – зямельны перапіс, нароч-
ный – наўмысны пасланец, сутяжество – цяганіна па судох, нетрудоспособ-
ность – няздольнасьць да працы, опечатка – друкарская памылка, повинная – 
прызнаньне віны.

У БНТ-10 адлюстравана спроба перакладаць на беларускую мову і тэрміны 
міжнароднага характару, напрыклад: аккредитив – паўнамоцтва, арбитр – 
пасрэднік, реставрация – адбудаваньне, суррогат – падмен. Аднак у пераваж-
най большасці выпадкаў побач з беларускім словам прыводзілася іншамоўнае, 
адпаведна аформленае: дезорганизация – разлад, дэзарганізацыя; деталь – 
драбніца, дэталь; дисконтировать – адлічаць, дыскантаваць; коллизия – 
стычнасьць, калізія; консультация – парада, кансультацыя; кредит – павер, 
крэдыт; кризис – пералом, крызіс; легализация – узаканеньне, легалізацыя; 
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регистратор – рэгістратар, запісчык; эквивалент – эквівалент, роўнакошт; 
циркуляр – цыркуляр, абежнік; экземпляр – экземпляр, паасобнік; экспертиза – 
экспертыза, дасьледаваньне; эпидемия – пошасьць, эпідэмія.

 Азнаямленне з рэцэнзіямі на слоўнік і з дакладам М. Гуткоўскага, прачы-
таным у юрыдычнай секцыі Навуковага таварыства пры БДУ, дзе ён дэталёва 
апісаў працу па ўкладанні слоўніка, наводзіць на думку, што ў адрозненне 
ад лінгвістаў правазнаўцы былі супраць замены міжнародных тэрмінаў на 
беларускія словы і даволі катэгарычна наконт гэтага выказваліся: «Тэрміны, 
выпрацаваныя навукаю і ўжываныя ва ўсіх эўрапейскіх мовах, павінны быць 
пакінуты без перакладу... Захаваньне гэтага прынцыпу дасьць мажлівасьць 
не ламаць галавы над прыдумваньнем беларускіх слоў і над іх перакладам, 
калі іх часта і перакласьці нельга» [105, с. 89]. Такое стаўленне тлумачыла-
ся дзвюма акалічнасцямі. Па-першае, тым, што «большасьць юрыдычных 
інстытутаў, азначаных гэтымі тэрмінамі, не спатыкаюцца ў жыцьці селяніна 
ці рабочага, і таму няма адпаведных беларускіх тэрмінаў» [77, с. 25], а па-
другое, прапанаваныя беларускія словы не з’яўляліся поўнымі эквівалентамі 
да міжнародных тэрмінаў у юрыдычным значэнні. 

Пэўная частка з прыведзеных у БНТ-10 тэрмінаў была ўзятая са старажыт-
нага канцылярска-юрыдычнага пісьменства: злачынец, мытніца, позва, сьвед-
ка, тэстамант. Аднак у тагачасных рэцэнзіях на слоўнік падкрэсліваецца 
магчымасць больш шырокага выкарыстання старабеларускіх тэрмінаў і адзна-
чаецца, што шмат у якіх выпадках было б лепш увесці ў зварот словы «старое 
юрыдычнае мовы», чым «сьпехам прыладжаныя да беларускае мовы словы з 
іншых моў ці выдуманыя тэрміны» [240, с.193]. 

2.3.2. Руска-ідыш-беларускі слоўнік  
«Юрыдычная тэрміналогія»

Адначасова з БНТ-10 быў выдадзены падрыхтаваны яўрэйскім аддзе-
лам Інбелкульта трохмоўны руска-ідыш-беларускі слоўнік юрыдычнай 
тэрміналогіі [ЮТ]. Ён змяшчаў звыш 500 тэрмінаў. ЮТ адлюстраваў, па 
сутнасці, тыя ж падыходы да выпрацоўкі беларускай тэрміналогіі, што і 
БНТ-10: 

БНТ-10 ЮТ
амнистия амністыя амністыя
донос уданьне, данос, навод уданьне, данос, навод
мировая сделка міравая ўгода міравая ўгода
кредитор павернік, крэдытар павернік, крэдытар
пособник дапаможнік дапаможнік
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Гэты слоўнік вылучаецца тым, што змяшчае не толькі аднаслоўныя 
тэрміны, але і большую, чым БНТ-10, колькасць спецыяльных устойлівых 
выразаў, неабходных у юрыдычнай практыцы: адмена меры прасячэння (от-
мена меры пресечения), бесстароньні разгляд справы (беспристрастное рас-
смотрение дела), наданьне прыгавору законных правоў, узаконеньне прыгавору 
(вступление приговора в законную силу), прадмет прыватнага звароту (пред-
мет частного оборота), перапынак у справаводзтве (приостановление произ-
водства), ухіленьне ад прыйму павесткі (уклонение от вручения повестки), што 
трымае на сваім спажытку (содержащий на своем иждивении) і інш.

2.3.3. Праект слоўніка  
для Беларускай савецкай энцыклапедыі  

«Савецкае будаўніцтва і права»

У 1935 г. былі выдадзены 19 рознагаліновых выпускаў праекта беларуска-
рускага слоўніка для Беларускай савецкай энцыклапедыі. Другі выпуск [ПС-35]  
змяшчаў тэрміналогію савецкага будаўніцтва і права. Мэта апублікавання 
праекта акрэслена ў прадмове. Рэдакцыя БелСЭ звяртаецца да партыйнага, 
савецкага і прафесійнага актыву, да рабочых, калгаснікаў, гаспадарнікаў, на-
вуковых работнікаў, работнікаў юстыцыі, пісьменнікаў, выдавецкіх і рэдак-
цыйных работнікаў з просьбай абмеркаваць праект слоўніка і прыслаць свае 
заўвагі адносна перакладу тэрміналогіі на беларускую мову.

Параўнанне юрыдычнай тэрміналогіі ў праекце слоўніка 1935 г. і ў 
слоўніках 1920-х гг. дазваляе выявіць некаторыя тэндэнцыі яе стварэння. 
Перадача тэрмінаў славянскага паходжання ў 1920-я гг. ажыццяўлялася пера-
важна сродкамі беларускай мовы (падбор адпаведнікаў з жывой мовы, каль-
каванне, неалагізацыя, выкарыстанне старабеларускай лексікі), у 1930-я гг. 
такія тэрміны былі заменены на транслітараваныя рускія: 

БНТ-10 ПС-35
верительная грамота даручная грамата вярыцельная грамата
вменяемость прытомнасьць умяняемасць
завещание духоўніца, адказаньне, 

тэстамант
завяшчанне

лжесвидетельство крывасьведства ілжэсведчанне
обман ашуканства абман
подлинность праўдзівасьць подліннасць
поражение прав пазбаўленьне правоў паражэнне праў
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пресечение спыненьне злачынства меры прасячэння
сословие стан саслоўе
учет падлік учот працоўны
ущерб шкода ушчэрб

Тэрміны міжнароднага права ў 1920-я гг. перакладаліся на беларускую 
мову або прыводзіліся ў слоўніках побач з беларускімі адпаведнікамі. У 
1930-я гг. былі пакінуты толькі міжнародныя, аформленыя ў адпаведнасці з 
законамі беларускай мовы: 

БНТ-10 ПС-35
коллектив суполка, калектыў калектыў
компенсация адплата, адшкадавань-

не
кампенсацыя

легализация узаканеньне, 
легалізацыя

легалізацыя

публикация апавяшчэньне публікацыя
фальсификация фальшаваньне фальсіфікацыя
экспертиза экспертыза, дасьледа-

ваньне
экспертыза

эмиграция высяленьне эміграцыя
юрисконсульт праварадца, юрыскон-

сульт
юрысконсульт

юриспруденция правазнаўства юрыспрудэнцыя
юрист праўнік, юрысты юрыст

 
Адзначаныя тэндэнцыі былі ўласцівыя для фарміравання не толькі юры-

дычнай тэрміналогіі. Яны з’явіліся прыватным праяўленнем асаблівасцей 
развіцця ўсёй тагачаснай лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы.

2.4. БЕЛАРУСКАЯ ЮРЫДЫЧНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ  
ДРУГОЙ ПАЛАВІНЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ ст.

Пасля выхаду ў 1920–30-я гг. трох невялікіх слоўнікаў беларускіх юрыдыч-
ных тэрмінаў – руска-беларускага ў серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія» 
[БНТ-10]; трохмоўнага руска-ідыш-беларускага [ЮТ] і праекта беларуска-ру-
скага слоўніка для Беларускай савецкай энцыклапедыі [ПС-35], які змяшчаў 
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тэрміналогію савецкага будаўніцтва і права, – у Беларусі, калі не лічыць 
праекта «Слоўніка па тэорыі дзяржавы і права і па міжнародных адносінах» 
[СТДіП], выдадзенага ў 1967 г. на 59 старонках для стварэння Беларускай са-
вецкай энцыклапедыі, да 1990-х гг. у юрыдычнай лексікаграфіі назіраўся перы-
яд поўнага застою. Названы праект, як і аналагічны 1935 г., не быў прызначаны 
для шырокага карыстання, а меў «службовы» характар: змяшчаў пералік тых 
тэрмінаў, уключэнне якіх планавалася ў БелСЭ. 

2.4.1. «Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік»

Больш чым праз паўстагоддзе ад выхаду першых збораў лексікі права, 
у 1992 г., быў падрыхтаваны калектывам аўтараў і выдадзены «Юрыдычны 
энцыклапедычны слоўнік» [ЮЭС]. Гэты слоўнік выразна адрозніваецца ад 
выданняў 1920-х гг. не толькі аб’ёмам, але, як відаць з назвы, і тыпам. Не 
з’яўляючыся лінгвістычным, ён апісвае рэаліі, паняцці. У канцы выдання 
змешчаны толькі невялікі перакладны руска-беларускі слоўнік тэрмінаў. Ра-
зам з тым энцыклапедычны слоўнік з’яўляецца важнай крыніцай, паводле 
якой можна меркаваць аб зменах і асноўных тэндэнцыях у развіцці галіновай 
тэрміналогіі. У прыватнасці, у слоўніку зроблена спроба аднавіць у навуко-
вым і практычным ужытку афіцыйна не прызнаваныя тэрміны з кампанентам 
цывільны (цывільнае права, цывільная справа, цывільны іск, цывільны кодэкс, 
цывільны працэс), мытны (мытнае права, мытны кодэкс, мытны саюз), 
даверчы (даверчая грамата). Укладальнікі слоўніка палічылі больш адпавед-
ным сутнасці прававога паняцця тэрмін старана, а не пашыраны ў сучаснай 
юрыдычнай тэрміналогіі бок, спаслаўшыся на традыцыю яго выкарыстання 
ў Статутах ВКЛ (старана пакрыўджаная ‘пацярпелы’, старана пазваная 
‘адказчык’). Названыя прыклады сведчаць аб імкненні аўтараў хоць у нейкай 
меры падтрымаць пераемнасць былой і цяперашняй тэрміналогіі, а таксама 
захаваць яе нацыянальнае моўнае аблічча. Аднак заўважана непаслядоўнасць 
у адлюстраванні спецыфікі беларускай мовы, што выявілася ў выкарыстанні 
такіх тэрмінаў, як, напрыклад, выхавацель фактычны, форма праўлення, 
прэзідэнцкае праўленне.

2.4.2. Перакладныя юрыдычныя слоўнікі

«Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік» з’явіўся крыніцай стварэн-
ня «Краткого русско-белорусско-английского словаря для юридических 
институтов и факультетов», укладальнікі якога – М. О. Лойка і І. І. Штоп 
[КРБАС-97]. Аўтары азначаюць у прадмове сваю працу як дапаможнік-
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даведнік, а не слоўнік юрыдычных тэрмінаў: найпершае яго прызначэнне, 
мяркуючы па ўсім, – дапамога студэнтам і аспірантам у перакладзе тэкстаў 
юрыдычнага зместу. Пераважная большасць змешчаных тэрмінаў – шматкам-
панентныя словазлучэнні. І хоць выданне не прэтэндуе на нарматыўнасць, 
пры ўключэнні ў яго варыянтных беларускіх адпаведнікаў варта было б з 
дапамогай ілюстрацыйнага матэрыялу сарыентаваць карыстальнікаў на тое, 
у якіх выпадках ужываць пэўны варыянт перакладу. Так, напрыклад, да ру-
скага прыметніка гражданский прыводзяцца два беларускія – грамадзянскі 
і цывільны. З-за адсутнасці прыкладаў ужывання немагчыма зразумець, што 
прапануе слоўнік – выкарыстоўваць іх як узаемазамяняльныя ці нейкім чынам 
адрозніваць па сэнсе. Падобнае можна адзначыць адносна насильственный – 
насільны, гвалтоўны; обладание – уладанне, валоданне; обман – ашуканства, 
падман і інш. 

Выданню характэрная і непаслядоўнасць пры падборы беларускіх 
адпаведнікаў для рэестравых тэрмінаў. Так, завещание перакладаецца як тэ-
стамент. Гэты ж тэрмін выкарыстоўваецца і ў тэрміналагічным спалучэнні 
апякун па тэстаменце. У той жа час для рускіх аднакаранёвых формаў заве-
щать, завещательный прапануюцца завяшчаць, завяшчальны (завяшчальная 
праваздольнасць). І гэта не адзінкавы прыклад. Не вытрымана і аднастай-
насць перадачы тэрмінаў з коранем наслед-: наследство – спадчына, насле-
дование – атрыманне спадчыны, але наследник – наследнік. Для некаторых 
рускіх полісемантаў прапануецца толькі адзін беларускі адпаведнік: личный – 
прыватны (личная собственность – прыватная ўласнасць). Нягледзячы на 
названыя недакладнасці, выяўленыя ў слоўніку, сам факт яго выхаду слу-
жыць на карысць удасканалення і папулярызацыі беларускай юрыдычнай 
тэрміналогіі.

Двух- і трохмоўныя слоўнікі юрыдычнай лексікі былі выдадзены і ў пер-
шае дзесяцігоддзе ХХІ ст. 

Т. В. Кузьмянковай складзены «Краткий русско-белорусский словарь юри-
дических и социально-экономических терминов» [КРБС-09]. З прадмовы 
вынікае, што слоўнік выдадзены з мэтай дапамагчы студэнтам ВНУ, якім 
выкладаецца курс «Беларуская мова. Прафесійная лексіка», перакладаць спе-
цыяльныя тэксты на беларускую мову. Хоць слоўнік рэкамендуецца студэнтам 
юрыдычных факультэтаў, спецыялістам, якія працуюць у галіне права, і на 
вокладцы выдання заяўлена наяўнасць юрыдычных і сацыяльна-эканамічных 
тэрмінаў, на самой справе на с. 195–209 размешчаны яшчэ і кароткі руска-
беларускі слоўнік псіхалагічных, а на с. 210–219 – дыпламатычных тэрмінаў.

Аўтар адзначае, што ўся юрыдычная тэрміналогія была ўзята з 
беларускамоўных і рускамоўных тэкстаў – Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
кодэксаў Рэспублікі Беларусь, іншых юрыдычных дакументаў. Як вядома, 
у тэкстах юрыдычнага зместу акрамя спецыяльных тэрмінаў даволі шмат 
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агульнаўжывальнай лексікі. Таму няма нічога дзіўнага, што ўключана яна і 
слоўнік: продолжить, проезжий, прожигатель жизни, прожигательница 
жизни, прожигать жизнь, прозвище. Зафіксаваны ў ім нават неўласцівыя для 
заканадаўчых тэкстаў няпэўныя прыслоўі когда-либо, когда-нибудь, когда-то 
і інш. Улічваючы гэту акалічнасць, лагічна было б назваць выданне слоўнікам 
юрыдычнай і сацыяльна-эканамічнай лексікі. Тым больш што для некато-
рых рускіх полісемантычных адзінак беларускі адпаведнік, які ўжываецца 
як юрыдычны тэрмін, якраз прапушчаны. Напрыклад, не ўлічана юрыдыч-
нае значэнне слова производство: производство – вытворчасць; (изготовле-
ние) выраб; (повышение в чин) узвядзенне ў чын, наданне (надаванне) чыну. 
Між тым у працэсуальным заканадаўстве нярэдка сустракаюцца састаўныя 
тэрміны заочное производство, приказное производство, производство дел в 
кассационном порядке, производство дел в суде надзорной инстанции, произ-
водство по пересмотру судебных постановлений (ГПК-99) і да т. п. Студэнты, 
якім адрасаваны слоўнік, не знойдуць у ім падказку, як перакласці названыя 
тэрміны. Прыведзены адпаведнік вытворчасць не адпавядае прававой сферы. 
Юрыдычнае значэнне можа перадавацца ў залежнасці ад кантэксту тэрмінам 
вядзенне (справы, следства) або кампазітам справавядзенне.

Практычнае прызначэнне мае таксама слоўнік Н. А. Ганчаровай і 
М. Г. Антанюк «Юридические термины и афоризмы: латинско-русско-бело-
русский словарь» [ЮТА]. Адрасаваны ён юрыстам і гісторыкам, студэнтам, 
якія вывучаюць права, лацінскую мову, спецыяльную лексіку беларускай і 
рускай моў, а таксама шырокаму колу чытачоў. Як вядома, тэрміналагічны 
арсенал юрыспрудэнцыі ў значнай меры сфарміраваны з лацінскіх каранёў. 
Карыстальнікам названага слоўніка аўтары далі магчымасць суадносіць 
лацінскія тэрміны не толькі з рускімі, а і з беларускімі адпаведнікамі. З адна-
го боку, гэта папулярызуе беларускую юрыдычную тэрміналогію, з другога – 
можа станоўча паўплываць на яе ўпарадкаванне. Напрыклад, уяўляецца мэта-
згоднай замена неўласцівых для беларускай мовы ўтварэнняў, ужыванне якіх 
расхіствае яе нормы, на тэрміны лацінскага паходжання: куратар (замест па-
пячыцель), куратарства (папячыцельства), тэстамент (завяшчанне), тэста-
тар (завяшчацель) і інш. Тым больш што шмат якія тэрміны права лацінскага 
паходжання маюць працяглую гісторыю ўжывання ў старабеларускім канцы-
лярска-юрыдычным пісьменстве.

Найбольш пашыраныя такія тэрміны змешчаны ў выдадзеным у 2011 г. 
«Лацінска-беларускім слоўніку актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага 
ХІІІ–XVIII стст.», укладзеным А. А. Жлуткам [ЛБСАМ]. Укладальнік 
слоўніка, як і аўтар «Некаторых праўніцкіх тэрмінаў беларускіх» Я. Станкевіч, 
з’яўляецца прыхільнікам і прапагандыстам ідэі цяперашняга выкарыстання 
пэўнай часткі багатага арсенала старабеларускай тэрміналогіі.
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2.4.3. Анлайн-слоўнік «Многоязычный словарь  
юридических терминов»

Важнай і паказальнай з’явай у галіне юрыдычнай лексікаграфіі стала 
стварэнне Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
кароткага трохмоўнага руска-беларуска-англійскага анлайн-слоўніка, змеш-
чанага на партале pravo.by пад назвай «Многоязычный словарь юридических 
терминов» [54]. 

Гэты слоўнік выразна адрозніваецца ад большасці папярэдніх тым, 
што прызначаны выконваць ролю нарматыўнага: створаны аўтарытэтнай 
дзяржаўнай установай, размешчаны на інтэрнэт-партале pravo.by. Акрамя таго, 
гэта першы электронны іншамоўна-беларускі слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі, 
што дае яму перавагу перад папяровымі варыянтамі больш шырокай даступ-
насцю для карыстальнікаў. 

Такі статус слоўніка абумоўлівае высокія патрабаванні да яго складальнікаў, 
абавязвае на бездакорную дакладнасць адносна як выяўлення нормаў права, так 
і лінгвістычных нормаў. Асабліва гэта датычыць беларускамоўных адпаведнікаў. 
Мова арыгінальных тэрмінаў – руская. Змешчаныя ў слоўніку рускамоўныя 
тэрміналагічныя адзінкі (дарэчы, як і іх англамоўныя эквіва ленты) апрабаваны 
практыкай выкарыстання. Для ўключэння ў слоўнік ад складальнікаў патра-
бавалася толькі выявіць іх у пэўных заканадаўчых тэкстах. Іншая сітуацыя з 
беларускімі тэрмінамі. З прычыны таго, што ў нашай краіне законы ствараюцца 
на рускай мове і потым толькі частка з іх перакладаецца на беларускую, некато-
рыя юрыдычныя тэрміны не праходзяць апрабацыі ў юрыдычнай літаратуры. 
Пэўную частку тэрмінаў, асабліва ўстойлівых тэрміналагічных словазлучэнняў, 
аўтарам СЮТ-2012 давялося, па сутнасці, ствараць упершыню. Аднак не варта 
было захапляцца празмернай тэрмінатворчасцю пры наяўнасці практыкі выка-
рыстання таго або іншага тэрміна. Перш чым прапанаваць беларускі эквівалент, 
неабходна ўпэўніцца, ці не функцыянуе ўжо патрэбны адпаведнік, уважліва 
вывучыўшы не толькі выдадзеныя раней слоўнікі юрыдычнай тэрміналогіі, а 
перш за ўсё – афіцыйна апублікаваныя тэксты законаў на беларускай мове. У ад-
варотным выпадку атрымліваецца, што адно і тое ж паняцце ў розных крыніцах 
мае неаднолькавае лексічнае выяўленне. 

Возьмем, напрыклад, беларускі эквівалент назвы аднаго з відаў судовых 
пастаноў, абазначанага рускім тэрмінам определение. У СЮТ-2012 да рускага 
определение прапанаваны адпаведнік рашэнне: определение суда – рашэн-
не суда, частное определение (постановление) суда – прыватнае рашэнне 
(пастанова) суда. Каб можна было скласці ўражанне аб дакладнасці пад-
бору беларускага эквіваленту, неабходна звярнуцца да дэфініцыі тэрміна. У  
СЮТ-2012 яна не прыводзіцца. Ды і ўвогуле па-беларуску змешчаны 
толькі самі тэрміны, а тая інфармацыя, што прыводзіцца пад пазнакай 
«Асацыятыўныя сувязі», даецца па-руску. 
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Дэфініцыю тэрміна определение на беларускай мове можна знайсці, на-
прыклад, у Крымінальна-працэсуальным кодэксе. Апошняя беларускамоўная 
рэдакцыя гэтага кодэкса датуецца 1961 г. У арт. 22 адзначана, што гэта «усякае, 
акрамя прыгавору, рашэнне, вынесенае судом першай інстанцыі пры судавод-
стве па крымінальнай справе» (КПК-61, 220). Як бачым, змест тэрміна вы-
кладаецца праз іншы, больш шырокі па семантыцы тэрмін рашэнне. У гэтым 
жа артыкуле праз тэрмін рашэнне азначаюцца і такія, як прыгавор («рашэнне, 
вынесенае судом у пасяджэнні па пытанню аб вінаватасці або невінаватасці 
падсуднага і аб ужыванні або неўжыванні да яго пакарання») і пастанова («ра-
шэнне, прынятае Пленумам Вярхоўнага Суда Беларускай ССР, прэзідыумамі 
абласных судоў...»). Значыць, тэрмін рашэнне выступае гіперонімам аднос-
на шэрагу некалькіх вышэйназваных тэрмінаў. Гіпера-гіпанімічныя адносіны 
паміж тэрмінамі рашэнне, з аднаго боку, і прыгавор і пастанова, з другога, 
пацвярджаюць і іх азначэнні, прыведзеныя ў СЮТ-2012: 

Приговор – решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о 
виновности или невиновности обвиняемого, о применении или неприменении 
к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разрешению. Ст. 6 Уго-
ловно-процессуального кодекса Республики Беларусь (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 77–78, 2/71);

Постановление – любое, помимо приговора и определения, решение, вы-
несенное судьей либо судом или органом уголовного преследования при произ-
водстве по материалам или уголовному делу. Ст. 6 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь с изменениями, внесенными Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 77–78, 2/71) [СЮТ-2012].

На падставе адзначанага пераклад тэрміна определение суда праз ад-
паведнік рашэнне суда нельга лічыць дакладным. Выкарыстоўваць адну і тую ж 
назву адначасова ў якасці гіпероніма і гіпоніма немагчыма. У беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстах і лексікаграфічных крыніцах ужо трывала замацаваўся 
тэрмін вызначэнне. Гэты тэрмін прапануецца, напрыклад, такім аўтарытэтным 
выданнем, як Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік [ЮЭС, с. 118].

Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь паняцце опреде-
ление ў арт. 6 тлумачыць наступным чынам: «18) определение – любое, помимо 
приговора и постановления, решение, вынесенное коллегиальным составом 
суда при производстве по уголовному делу» (УПК-00, 6). Калі выкарыстаць 
беларускі эквівалент рашэнне, прапанаваны СЮТ-2012 да тэрміна определение, 
то пераклад гэтага тлумачэння меў бы такі выгляд: «18) рашэнне – любое, акра-
мя прыгавора і пастановы, рашэнне, вынесенае калегіяльным складам суда...». 
Спасылаючыся на вядомага расійскага спецыяліста ў галіне крымінальнага 
працэсу доктара юрыдычных навук прафесара В. М. Савіцкага, можна сказаць, 
што такое «определение будет заключать в себе круг (idem per idem)» у выніку 
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таго, што «был нарушен один из важнейших принципов номинации – принцип 
системного построения терминов» [283, с. 101–102]. 

Дарэчы, у гісторыі станаўлення тэрміна вызначэнне быў ужо прэцэдэнт 
выкарыстання лексемы-гіпероніма: у 1920-я гг. у якасці адпаведніка да рускага 
определение ў заканадаўчых тэкстах ужывалі слова пастанова. Цікава, што 
слоўнік беларускай навуковай тэрміналогіі прапаноўваў беларускі эквівалент 
вызначэнне суда [БНТ-10, с. 42]. У тагачасных жа перакладных заканадаўчых 
тэкстах пастанова была беларускім эквівалентам не толькі да определение, а 
і да яшчэ двух тэрмінаў – решение і постановление:

освобождение от назначенной ранее меры социальной защиты по опре-
делению суда, вынесшего приговор – вызваленьне ад назначанай раней меры 
сацыяльнай абароны пастановаю суду, які вынес прысуд (КК-28, 32);

суд выносит решение о признании одного из них отцом ребенка – суд 
выносіць пастанову аб прызнаньні аднаго з іх за бацьку дзіцяці (КЗаШС-28, 46);

суд обязан вынести постановление – суд павінен вынесьці пастанову 
(КЗаШС-28, 45).

Пачынаючы ад другой палавіны 1950-х гг. у заканадаўчых тэкстах 
паслядоўна выкарыстоўваўся тэрмін вызначэнне:

исполнение приговора может быть отсрочено по определению суда – 
выкананьне прыгавору можа быць адтэрмінавана па вызначэнню суда  
(КК-57, 32). 

Надзвычайнай уважлівасці патрабуе пераклад шматзначных тэрміна-
лагічных адзінак. Маюцца на ўвазе перш за ўсё тэрміны-словазлучэнні 
кшталту личный закон физического лица, предупреждение коррупции/право-
нарушений, производство дознания, у складзе якіх личный, предупреждение, 
производство з’яўляюцца полісемантамі – словамі, што па-рознаму могуць 
перакладацца ў залежнасці ад рэалізацыі таго ці іншага значэння. Варта ад-
значыць, што стваральнікі СЮТ-2012 прапанавалі ў асноўным дакладныя 
адпаведнікі да розных значэнняў шматзначных тэрмінаў. Пацвердзім гэта 
на прыкладзе тэрміна обращение, які ў залежнасці ад яго семантычнага 
напаўнення і лексічнай спалучальнасці перакладзены наступным чынам: 

зварот (обращение в суд – зварот у суд; обращения граждан – звароты 
грамадзян); 

абарачэнне (обращение лекарственных средств/облигаций/ценных бу-
маг – абарачэнне лекавых сродкаў/аблігацый/каштоўных папер);

абыходжанне (обращение с отработанным ядерным топливом – абы-
ходжанне з выпрацаваным ядзерным палівам).

Для словазлучэння обращение взыскания на имущество прапанаваны 
адпаведнік зварот спагнання на маёмасць. Аднак у гэтым выразе обращение 
мае значэнне ‘направление действия на что-либо’, значыць, і павінна пера-
кладацца як накіраванне: накіраванне спагнання на маёмасць. Менавіта такое 
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тэрміналагічнае словазлучэнне замацавана ў Юрыдычным энцыклапедычным 
слоўніку [ЮЭС, с. 620]. Гэта словазлучэнне мае традыцыю выкарыстання і ў 
беларускамоўных заканадаўчых тэкстах: Накіраванне спагнання на маёмасць 
праводзіцца шляхам накладання арышту на маёмасць, а таксама яе продажу 
(ГПК-65, 341). Дарэчы, обращение имущества в доход государства СЮТ-
2012 перакладае як накіраванне маёмасці ў даход дзяржавы.

Полісемантычным з’яўляецца і тэрмін управление. Калі неабходна пе-
радаць па-беларуску значэнне дзеяння, то ўжываецца эквівалент кіраванне. 
Пры неабходнасці перадаць значэнне ‘ўстанова; структурнае падраздзяленне 
ўстановы’ ў 1920-я гг. выкарыстоўвалі слова ўправа. У арт. 45 Канстытуцыі 
БССР 1927 г. запісана: 

Для непосредственного руководства отдельными отраслями государ-
ственного управления, входящими в круг ведения Совета Народных Комисса-
ров Белорусской Социалистической Советской Республики, образуется: <...> 
12. Центральное Статистическое Управление, 13. Государственное Поли-
тическое Управление. (К-27, 45) – Для беспасрэднага кіравання паасобнымі 
галінамі дзяржаўнага жыцця, якія належаць да кампетэнцыі Савету На-
родных Камісараў Беларускае Сацыялістычнае Савецкае Рэспублікі, утва-
раюцца: <...> 12. Цэнтральная Статыстычная Управа, 13. Дзяржаўная 
Палітычная Управа (К-27, 45).

У Канстытуцыі 1937 г. управа заменена на кіраўніцтва:
Совет Народных Комиссаров БССР, образуется Верховным Советом 

БССР в составе: <...> Начальника Управления по делам искусств... (К-37, 45) – 
Совет Народных Камісараў БССР утвараецца Вярхоўным Советам БССР у 
складзе: <...> Начальніка Кіраўніцтва па справах мастацтваў... (К-37, 45).

У далейшым побач з тэрмінам кіраўніцтва пачалі выкарыстоўваць і каль-
ку з рускай мовы ўпраўленне:

В пределах своих полномочий Совет Министров Белорусской ССР: 
<...> 7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и 
другие ведомства при Совете Министров Белорусской ССР по делам хозяй-
ственного и социально-культурного строительства (К-78, 118) – У межах 
сваіх паўнамоцтваў Савет Міністраў Беларускай ССР: <...> 7) утварае ў 
выпадку неабходнасці камітэты, галоўныя ўпраўленні і іншыя ведамствы 
пры Савеце Міністраў Беларускай ССР па справах гаспадарчага і сацыяльна-
культурнага будаўніцтва (К-78, 118).

Эквівалент кіраўніцтва ў назве пэўных дзяржаўных структур замацаваны 
і практыкай ужывання. Маецца на ўвазе перш за ўсё Кіраўніцтва справамі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З гэтай назвай карэліруе і назва пасады – 
Кіраўнік спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У сувязі з гэтым выклікае 
непаразуменне прапанова складальнікаў СЮТ-2012 называць памянёную 
вышэй дзяржаўную структуру Упраўленнем справамі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь. 



67

Пэўныя цяжкасці пры стварэнні беларускіх эквівалентаў могуць выклікаць і 
некаторыя формы дзеепрыметнікаў, што ўваходзяць у склад састаўных тэрмінаў. 
Напрыклад, дзеепрыметнікі з суфіксам -ем-. Ёсць шэраг спосабаў пазбегнуць 
ужывання малаўласцівых для беларускай мовы формаў. Адзін з іх (замена на 
дзеепрыметнікавы зварот) з поспехам выкарыстаны аўтарамі СЮТ-2012 пры 
перакладзе словазлучэння охраняемые лица – асобы, якія ахоўваюцца. А да 
структурна і граматычна аднатыпнага словазлучэння охраняемые объекты пра-
панаваны эквівалент ахоўныя аб’екты. Ахоўны – гэта значыць ‘прызначаны для 
аховы; які засцерагае, служыць для аховы чаго-небудзь’. Беларускае ахоўны 
адпавядае рускаму охранный. Абсалютна дакладна перададзены ў СЮТ-2012 
такія тэрміналагічныя словазлучэнні: охранный документ – ахоўны дакумент, 
охранная деятельность – ахоўная дзейнасць, охранные зоны – ахоўныя зоны. 
Охраняемый – ‘такі, што знаходзіцца пад аховай’. Параўнаем азначэнні тэрмінаў 
охранные зоны і охраняемые объекты, прыведзеныя ў СЮТ-2012: 

Охранные зоны – территории и акватории, прилегающие к охраняемым 
объектам и специальным трассам проезда, в границах которых устанавли-
ваются особые условия использования территорий, водных объектов и воз-
душного пространства в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и 
охраняемых объектов, поддержания необходимых условий эксплуатации этих 
объектов. Ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственной охране» 
от 8 мая 2009 г. № 16-З (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009  г., № 119, 2/1568) [СЮТ-2012];

Охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, территории и 
акватории, определяемые Президентом Республики Беларусь, подлежащие 
защите в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц, а также иные 
объекты, подлежащие защите по решению Президента Республики Беларусь. 
Ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственной охране» от 8 мая 
2009 г. № 16-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 119, 2/1568) [СЮТ-2012].

З азначэнняў вынікае, што охранные – ‘якія забяспечваюць ахову’, ох-
раняемые – ‘якім забяспечваецца ахова’. Зыходзячы з гэтага выразы особо 
охраняемые природные территории, охраняемая информация, охраняемые 
объекты няправільна перакладзены ў СЮТ-2012 як асабліва ахоўныя пры-
родныя тэрыторыі, ахоўная інфармацыя, ахоўныя аб’екты. Тэрыторыі, 
інфармацыя, аб’екты ў дадзеным выпадку самі падлягаюць ахове, а не 
служаць для аховы. Каб не выкарыстоўваць дзеепрыметнік з суфіксам -ем- 
(ахоўваемыя тэрыторыі), можна ўжыць мадэль, пашыраную ў беларускай 
мове, – з суфіксам -ан-: асабліва ахаваныя прыродныя тэрыторыі, ахаваная 
інфармацыя, ахаваныя аб’екты. 

Па такой мадэлі ўтвораны складальнікамі СЮТ-2012 беларускі эквівалент 
да субстантыва обвиняемый – абвінавачаны. Да структурна падобнага тэрміна 
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подозреваемый лагічна было б утварыць аналаг падазраваны. У СЮТ-2012 
знаходзім подозреваемый – падазроны. Лексема падазроны замацавалася ў 
беларускім моўным узусе са значэннем ‘які выклікае недавер, сумненне ў 
сваёй добранадзейнасці, сумленнасці, дабраякаснасці’, а таксама са значэн-
нем ‘недаверлівы, схільны падазраваць’. Падазроны – агульнаўжывальнае 
слова, адпавядае рускаму подозрительный. У выніку падбору неадэкватнага 
беларускага эквіваленту ўзнікае недакладна арыентуючы тэрмін, які стварае 
няправільнае ўяўленне аб адпаведным паняцці. 

Сэнсава некарэктным з’яўляецца і словазлучэнне схільнасць да сама-
забойства, які прапануецца СЮТ-2012 як эквівалент да склонение к само-
убийству. Схільнасць да самазабойства – гэта цяга, імкненне самой асобы 
да пазбаўлення сябе жыцця. Склонение к самоубийству – уздзеянне на іншую 
асобу, абуджэнне ў іншай асобы рашучасці ўчыніць самазабойства. Склонение 
к самоубийству неабходна было перакласці як схіленне (а не схільнасць) да 
самазабойства.

Ад тэрміна патрабуецца не толькі сэнсавая адэкватнасць пэўнаму па-
няццю, але і адпаведнасць граматычным нормам літаратурнай мовы. 
У тэрміналагічных словазлучэннях, акрамя іншага, неабходна захоўваць 
асаблівасці беларускага кіравання. У пераважнай большасці выпадкаў СЮТ-
2012 тэрміны-словазлучэнні аформлены граматычна правільна. Напрыклад, 
вызначаюцца паслядоўнасцю ўжывання такія сінтаксічныя канструкцыі:

• прыназоўнік па + давальны склон назоўніка: работа по совместитель-
ству – работа па сумяшчальніцтве; граждане Республики Беларусь по рож-
дению – грамадзяне Рэспублікі Беларусь па нараджэнні1;

• прыназоўнік па + давальны склон прыметніка + давальны склон 
назоўніка: Международный трибунал по морскому праву – Міжнародны 
трыбунал па марскім праве. 

Аднак асобныя словазлучэнні, прадстаўленыя ў СЮТ-2012, патрабуюць 
граматычнай карэкціроўкі. Так, паводле нормаў беларускай мовы аддзея слоў-
ны назоўнік глумленне спалучаецца з назоўнікам у форме роднага, а не творна-
га склону: надругательство над историко-культурными ценностями павінна 
быць перакладзена як глумленне з гісторыка-культурных каштоўнасцей, а 
не глумленне над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі, надругательство 
над государственными символами – глумленне з дзяржаўных сімвалаў, а не 
глумленне над дзяржаўнымі сімваламі, надругательство над трупом или мо-
гилой – глумленне з трупа ці магілы, а не глумленне над трупам ці магілай.

1 Замест прыназоўніка па са значэннем ‘згодна з чым-небудзь, у адпаведнасці з 
чым-небудзь’ можна ўжываць сінанімічны паводле: наследование по праву представ-
ления – атрыманне ў спадчыну паводле права прадстаўлення, наследование по за-
кону – атрыманне ў спадчыну паводле закона.
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Ужывання пры сабе іншага назоўніка ў форме роднага склону патрабуе і 
назоўнік догляд: отпуск по уходу за детьми   – водпуск па доглядзе дзяцей, а 
не водпуск па доглядзе за дзецьмі.

Назіранні за беларускімі эквівалентамі, прапанаванымі аўтарамі 
СЮТ-2012, прыводзяць да высновы аб неабходнасці сэнсавай і граматыч-
най карэкціроўкі пэўнай часткі прапанаваных тэрмінаў. Каб пазбегнуць 
недакладнасці пры вербальным увасабленні паняцця, неабходна трымацца 
нормаў літаратурнай мовы. Варта таксама ўлічваць і вопыт папярэдняга вы-
карыстання тэрмінаў як у лексікаграфічных крыніцах, так і ў заканадаўчых 
тэкстах. Хочацца спадзявацца, што аўтарскі калектыў будзе працягваць працу 
і над пашырэннем аб’ёму слоўніка, паколькі прадстаўленыя 7014 лексічных 
адзінак (лічба на лістапад 2012 г.) далёка не поўнасцю адлюстроўваюць 
тэрміналагічны корпус сучаснага беларускага заканадаўства.

2.5. ЮРЫДЫЧНАЯ ТЭРМІНАГРАФІЯ БЕЛАРУСКАГА ЗАМЕЖЖА

2.5.1. «Некаторыя праўніцкія тэрміны беларускія»  
Я. Станкевіча

У гісторыі беларускай тэрмінаграфіі ХХ ст., паводле Л. В. Рычковай, вы-
лучаюцца чатыры перыяды: пасля часу інтэнсіўнай распрацоўкі слоўнікаў 
(1922–1930 гг.) надыходзіць перыяд застою, які доўжыцца да канца 1970-х гг. і 
прадстаўлены адзінкавымі лексікаграфічнымі выданнямі. Час з 1979 па 1989 г. 
даследчыца называе пераходным перыядам, а з 1990 г. – перыядам «адраджэн-
ня» [282, с. 239].

Менавіта на перыяд застою, згодна з прапанаванай перыядызацыяй, і 
прыпадае стварэнне Янам Станкевічам слоўніка «Некаторыя праўніцкія 
тэрміны беларускія», які выйшаў асобным выданнем у 1953 г. у Нью-Ёрку 
[НПТБ]. Нягледзячы на адносна невялікую колькасць беларускіх юрыдычных 
слоўнікаў, гэтая праца не з’явілася аб’ектам спецыяльнага лінгвістычнага 
даследавання. Пра яе сцісла згадваецца ў некалькіх навуковых артыкулах [7, 
с. 69; 24, с. 15; 385, с. 221]. Упамінаецца назва слоўніка ў «Гісторыі белару-
скай лексікаграфіі» В. К. Шчэрбіна сярод іншых лексікаграфічных выданняў, 
надрукаваных беларускімі эмігрантамі за мяжой [375, с. 17]. 

Галоўнай крыніцай лексічнага матэрыялу для складальніка слоўніка, як 
вынікае з прадмовы «Колькі слоў ад аўтара», паслужыў Статут ВКЛ 1588 г., вы-
дадзены рускім гісторыкам І. І. Лапо ў 1938 г. у Коўне. За мэту было пастаўлена 
«даследаваць некаторыя тэрміны праўніцкія як з гледзішча іх значэння, так і 
з гледзішча іх беларускасці і магчымасці ўжывання цяперака» [НПТБ, с. 5]. 
На меркаванне складальніка слоўніка, пры стварэнні беларускай праўніцкай 
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тэрміналогіі скарыстаць толькі цяперашнюю беларускую мову – гэта тое самае, 
як і скараціць гісторыю Беларусі да апошніх ста гадоў. Тэрміны, ужываныя 
ў старабеларускіх тэкстах, жывуць і цяпер, – адзначае ён. Каб упэўніцца ў 
пашыранасці выбраных са Статута для ўключэння ў свой слоўнік тэрмінаў 
у старабеларускай народнай мове, Я. Станкевіч паказаў іх наяўнасць у рукапісе 
кітаба, блізкага па часе да Статута, з Беларускага музея Івана Луцкевіча 
ў Вільні: як вядома, тэксты кітабаў адлюстравалі шмат беларускай лексікі. 
Імкнучыся пераканаць карыстальнікаў слоўніка ў магчымасці цяперашняга 
ўжывання ў юрыдычнай сферы пазначаных у слоўніку зорачкай тэрмінаў, 
Я. Станкевіч прыводзіць прыклады іх фіксацыі ў слоўніку І. Насовіча (1870), 
«Краёвым слоўніку Чэрвеньшчыны» М. Шатэрніка (1929) і «Віцебскім краёвым 
слоўніку» М. Каспяровіча (1927). У спіс выкарыстанай літаратуры ўключаны 
таксама «Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік» М. Гарэцкага (1921), запісы 
М. Нікіфароўскага на Віцебшчыне. 

Разумеючы, што складанне тэрміналагічнага слоўніка вымагае супольных 
намаганняў лінгвіста і спецыяліста пэўнай галіны, Я. Станкевіч скарыстаў 
кансультацыі гісторыка права прафесара Льва Акіншэвіча. Як вынікае з пад-
бору лексічных адзінак і са зместу пасляслоўя, Я. Станкевіч выступіў гарачым 
прыхільнікам пазіцыі Л. Акіншэвіча, выказанай апошнім у рэцэнзіі на 10-ты 
выпуск Беларускай навуковай тэрміналогіі «Тэрміналогія права» (1926), ад-
носна больш шырокага аднаўлення старабеларускай юрыдычный тэрміналогіі 
[240, с. 193]. Магчыма, знаёмства з гэтай рэцэнзіяй і было для Я. Станкевіча 
стымулам рэалізацыі і развіцця выказанай у ёй ідэі шляхам стварэння слоўніка. 

Агульная колькасць рэестравых адзінак, па нашых падліках, – каля 700. 
У прадмове аўтар адзначае, што гэта далёка не ўсе тэрміны, ужытыя ў Ста-
туце, што іх колькасць можна было б павялічыць у тры-чатыры разы, аднак 
недахоп часу і немагчымасць апублікаваць на той момант працу большага 
памеру вымусіла яго спыніцца на такім аб’ёме матэрыялу: «...артыкул і так 
неўспадзеўкі разросься і з большым матар’ялам ня мог-бы быць цяпер надру-
каваны» [НПТБ, с. 5]. Зрэшты, на колькасную непаўнату ўключаных у слоўнік 
юрыдычных тэрмінаў указвае і яго назва. 

У слоўніку зафіксаваны як аднаслоўныя беларускія адзінкі (адправа – ис-
полнение решения суда; артыкул – статья; адумерлы – выморочный; бачлівы – 
сострадательный, внимательный к другим; заводца – начинатель, зачинщик; 
зыскуючы – взыскатель; ісьцец – ответчик; лістоўны – документальный; 
недаўсьціп – тупоумие; паведач – заявитель; пазычэньнік – кредитор, ссу-
додатель; поблуд – умопомрачение; прычынца – ходатай; спадкаемца – 
получающий или имеющий право на наследство і інш.), так і словазлучэнні 
(голы доўг – долг без процентов; грошы гатовыя – наличные деньги; урадовы 
ліст – официальный документ; лічбу здаваць – давать отчет, отчитываться; 
пазоўны ліст – исковое заявление; стаяць у праве – находиться в судебной 
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тяжбе; праўны паступак – юридическое действие; разгляд справы – рассмо-
трение дела і інш.). Усе прыведзеныя вышэй прыклады пазначаны ў слоўніку 
зорачкай, г. зн. яны рэкамендуюцца да ўжывання ў сучаснай мове.

Як відаць, у слоўнік уключана не толькі спецыяльная (тэрміны і намен-
клатурныя назвы), але і агульнаўжывальная лексіка, нават такая, што наўрад 
ці выкарыстоўвалася ў юрыдычных тэкстах (напр., недаўсьціп, поблуд). Такога 
кшталту словы, як правіла, не маюць ілюстрацыйнага матэрыялу са Статута 
ВКЛ, а змяшчаюць толькі спасылкі на названыя вышэй дыялектныя слоўнікі 
або запісы Нікіфароўскага. Напрыклад, словы апрычоны, вочнік, супар супра-
ваджаюцца спасылкай на слоўнік І. Насовіча, абазначанай скарачэннем Нсл., 
указваецца і нумар старонкі: апрычоны* – особый, апрычона* – особо, в 
разных местах, обособленно. Нсл. 366. Пастаў коні апрычона, каб ня біліся; 
вочнік*, -а – наочный свидетель (очевидец. – Я. С.). Нсл. 67. Я табе вочнікаў 
на гэта пастаўлю; супар*, -а (націск на су-) – соперник. Нсл. 623. Із супарам 
сваім памірыўся. 

Асобныя рэестравыя словы ілюструюцца адразу з некалькіх крыніц – 
напрыклад, са слоўнікаў І. Насовіча, М. Каспяровіча (Ксл.) і М. Шатэрніка 
(Шсл.). Для матэрыялу са слоўніка М. Каспяровіча адзначаецца населены 
пункт, у якім запісана пэўнае слова: дазвол*, -у – 1) разрешение. Навікі Віц. 
(Ксл.). Калі ё дазвол, дык пойдзем. 2) позволение. Шсл. Не далі дазволу на лес. 
Без майго дазволу не сячэце лесу. Нсл. 138. 

Пераважная большасць змешчаных у слоўніку рэестравых слоў узята 
са Статута ВКЛ, ілюстрацыі з якога памечаныя толькі нумарам адпаведнай 
старонкі: барышнік, -а – свидетель при продаже или обмене. Пры куплі або 
мене маюць быці барышнікі, людзі добрыя, веры годныя. 486; вінаваты – 
виновный. У землі вінаватага ўвязаціся. 271.

Нярэдка рэестравае слова ілюструюць не адзін, а тры-чатыры прыклады 
ўжывання ў Статуце: выступіць*, -плю, -піш – совершить проступок. А гдзе-
бы апісу свайму досыць чыніці не хацеў і ў чом зь яго выступіў, тагды ў 
усе подле запісу свайго ўпадаваець. 328. Есьлі-бы хто із шаленства ў том 
выступіў, за то мы гаспадар браціся ня будзем. 69. Так-жа чужаземцы, 
загранічнікі Вялікага Княства Літоўскага тым-жа правам маюць быці су-
джаны і на тых урадзех, гдзе хто выступіць. 65.

У прадмове Я. Станкевіч піша пра навуковы падыход да складан-
ня слоўніка. Аднак такі падыход ён пашырае толькі на пашпартызацыю 
ілюстрацыйнага матэрыялу. З перадачай жа арфаграфічных і граматычных, а 
ў асобных выпадках і лексічных асаблівасцей гэтага матэрыялу абыходзіцца 
зусім не па-навуковаму: «ня толькі ўсі прыклады пададзены подле сучаснага 
правапісу, але й дзе-ня-дзе, у рэдкіх прыпадках чужыя словы або хормы за-
мененыя сваймі літаратурнымі» [НПТБ, с. 6]. Прымяняючы такі спосаб пе-
радачы старажытнага тэксту, аўтар спасылаецца на прэцэдэнт з Маскоўскай 
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дыялекталагічнай камісіяй, якая «ў сваім “Очерку русской диалектологии” 
(Масква, 1915) беларускія прыклады падаець у хорме маскоўскай…» [НПТБ, 
с. 6]. Акрамя таго, трансфармацыю арыгінальнага тэксту Я. Станкевіч тлу-
мачыць клопатам аб тым, каб чытач, знаёмячыся з беларускімі юрыдычнымі 
тэрмінамі, не псаваў сваёй мовы варварызмамі, якія час ад часу сустрака-
юцца ў гістарычных крыніцах. Аднак калі падпраўляць старажытны тэкст, 
кіруючыся нават самымі найлепшымі намерамі, ілюстрацыйны матэрыял 
страчвае сваю аўтэнтычнасць і ў выніку – навуковую вартасць.

Асобныя рэестравыя адзінкі слоўніка не маюць спасылак на крыніцы 
ўвогуле: наваратны* – многократный, рецидивный; наваратны выступ*, 
выступак – рецидивное преступление, проступок; выступнікнаваратнік* – 
рецидивист. Можна меркаваць, што гэта аўтарскія наватворы. На такую думку 
наводзіць словатворчая практыка Я. Станкевіча, узоры якой паказаны, напры-
клад, у яго артыкуле «Зацемкі з крывіцкае (беларускае) мовы» [307]. 

Працу «Некаторыя праўніцкія тэрміны беларускія» Я. Станкевіч называе 
артыкулам, аднак паводле афармлення і характару падачы матэрыялу яна мае 
выразныя адзнакі слоўніка: змест яе, за выключэннем прадмовы і пасляслоўя, 
вызначаецца не цэласнасцю, а фрагментарнасцю (вылучаюцца асобныя 
слоўнікавыя артыкулы), прадстаўлены матэрыял размешчаны ў алфавітным 
парадку. Да якога тыпу можна залічыць гэты слоўнік? Для вызначэння 
тыпалагічнага статусу слоўніка Я. Станкевіча параўнаем яго з папярэднімі 
юрыдычнымі слоўнікамі, якія былі выдадзены ў 1920-я гг. «Тэрміналогія 
права» – 10-ты выпуск серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія» [БНТ-10] 
і трохмоўны руска-ідыш-беларускі слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі [ЮТ], 
з’яўляючыся аднымі з першых перакладных тэрміналагічных слоўнікаў, 
мелі на мэце стварэнне юрыдычнай тэрміналогіі сучаснай беларускай мовы. 
З прычыны асаблівасцей гістарычнага развіцця беларускай літаратурнай 
мовы іх складальнікі вымушаны былі адштурхоўвацца ад паняційнага апа-
рату іншамоўнай тэрміналагічнай сістэмы, паколькі ў пераважнай большасці 
законы не ствараліся па-беларуску, а перакладаліся з рускай мовы. Аднак 
нельга пагадзіцца з кваліфікацыяй гэтых слоўнікаў як праектыўных (ад лац. 
projectio – выкідванне наперад) [376, с. 63]. Асаблівасць такога тыпу слоўнікаў 
у тым, што яны змяшчаюць не ўжываныя словы, а раней невядомыя, якія 
ўпершыню прапануюцца для выкарыстання, – праталагізмы (грэч. protos – 
першы, пачатковы + logos – слова), створаныя для запаўнення лакун у лексічнай 
і паняційнай сістэмах мовы [381]. Тэрмінатворчая праца 1920-х гг. грунтавала-
ся на спецыялізацыі агульнанароднай лексікі і ў некаторай меры абапіралася 
на традыцыі тэрмінаўжывання старабеларускага канцылярска-юрыдычнага 
пісьменства. Змешчаныя ж у згаданых вышэй слоўніках лексічныя адзінкі 
ўжываліся і раней – калі не ў юрыдычных, то ў тэкстах іншай жанрава-стыля-
вой прыналежнасці. 
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Своеасаблівым матэрыялам для праектыўнага слоўніка беларускай мовы, 
на наш погляд, у пэўнай меры можна лічыць шэраг створаных Я. Станкевічам 
слоў і прапанаваных ім у некаторых публікацыях («Тварэнне новых словаў», 
«Зацемкі з крывіцкае (беларускае) мовы» і інш.) для агульнага ўжывання. 
Каб пацвердзіць гэта меркаванне, прапануем параўнаць адзін фрагмент з 
артыкула Я. Станкевіча «Зацемкі з крывіцкае (беларускае) мовы» (1930) і з 
праектыўнага слоўніка рускай мовы М. Эпштэйна «Дар слова» (2000):

Я. Станкевіч М. Эпштэйн
выбег, -у.
Мы дагэтуль ня маем слова дзеля 
пераданьня пайма, абазначанага 
у пол. мове штучна створаным сло-
вам «wycieczka», а ў рас. лацінскім 
«экскурсія»… Із славянскіх словаў 
дзеля пераданьня гэтага пайма 
найадпаведнейшае ё чэскае vylet 
(таксама штучна ўтворанае). Але 
лепшае за яго будзе выбег, каторае 
я й прапаную ўжываць у беларускай 
мове. Хворма яго чыста беларуская: 
як маем бег – бегчы, так выбегчы – 
выбягаць – выбег (націск на вы-).
Той, тая, што робе выбег альбо 
прыймае ўчасьце ў выбегу, будзе – 
выбежнік, выбежніца. Выбежнікі 
паміж сабой будуць – сувыбежнікі
[307, с. 251].

недочит (ударение на последнем 
слоге; ср. недосып, недолет, недо-
род, недочет) – все недочитанное, 
то, что нужно, но не хватает 
времени или сил прочитать. 
Примеры: Все книги на верхней 
полке – сплошной недочит.
Антоним: перечит – многократно 
или чрезмерно читанное-перечи-
танное.
Производное слово: недочиток 
1) произведение, текст, книга, 
которые остаются недочитанны-
ми. А вот этот недочиток Сартр 
у меня остался с прошлого лета. 
2) человек недостаточно образо-
ванный, неначитанный, не прочи-
тавший нужных книг, «недоносок» 
культурного мира [ДС-2000].

Адштурхоўваючыся ад тэрміна праектыўны слоўнік, тып слоўніка «Не-
каторыя праўніцкія тэрміны беларускія» Я. Станкевіча мэтазгодна азначыць 
як рэтраектыўны (retrojective – які вяртаецца) [381], паколькі ў ім прапануец-
ца аднавіць выкарыстанне ў сучаснай мове пэўнай колькасці старабеларускай 
юрыдычнай лексікі. Аднак прынцып рэтраектыўнасці аўтар пашырае не на 
ўсе ўключаныя ў слоўнік лексічныя адзінкі. Прыблізна 90 з агульнай колькасці 
рэестравых слоў не маюць зорачкі, значыць – не рэкамендуюцца да ўжывання ў 
сучаснай мове. Гэта, напрыклад, такія словы: дастаенства, -а – высокая долж-
ность в государстве; запаведзь, -і – 1) судебный запрет под угрозою наказания. 
2) объявление, предупреждающее о чем-либо; скарысьціць, шчу, -сьціш – ис-
пользовать. 
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Паслядоўна рэалізаваная адметнаць слоўніка – яго перакладны характар. 
Разам з тым некаторыя лексемы не перакладаюцца, а тлумачацца па-руску: 
уходнік*, -а – лицо, осуществляющее охоту и сбор натуральных продуктов на 
незанятых земельных пространствах. Хто-бы таковую пушчу разрабіў, даўніх 
уходнікаў ад борцяй, азёр, сенажацяй адбіваці ня маець. 378; запрадаць, 
-ам, -сі – отдать недвижимое имущество за известную сумму во временное 
владение; запрадацца – отдать себя во временное невольничество до отра-
ботки долга, закабалить себя. А закупным людзём тым-жа абычаям із сумы 
пеняжнае выпуск быці маець, то есьць тым вольным, каторыя бы ся самі у 
чом запрадалі. 453.

Сустракаюцца ў слоўніку і асобныя заўвагі этымалагічнага характару: 
Напрыклад: абмыла*, -ы. У мове польскай побач із pomyłka, ёсьць omyłka, але 
няма omyła, і дык-жэ звычайная, нязьменшаная хорма абмыла сьветча пра 
беларускасьць словаў абмыла, абмылка, абмыліцца. А «памылка» – полёнізм; 
разьдзел*, -у – глава (в книге). Пол. rozdział пазычана з крывіцкае мовы, за 
што ў XVI стг. наракаў П. Скарга; сьветчыць*, -чу, -чыш. Крывіцкія словы 
сьветка, сьветчыць пішуцца праз Т (а ня Д) у старой і цяперашняй мове 
крывіцкай, бо маюць карэнь -вет-, што ёсьць у словах «веча» зь *větje, ветлы, 
а не карэнь věd – vid, што ў польскім świadek, у маск. «свидетель».

Такім чынам, назіранні за рэпрэзентацыяй моўнага матэрыялу даюць 
падставу вызначыць тып слоўніка як гібрыдны, змешаны. 

Якую ж ролю адыграў слоўнік «Некаторыя праўніцкія тэрміны беларускія» 
ў беларускай юрыдычнай тэрмінаграфіі? Безумоўна, гэтая праца змяшчае ня-
мала спрэчных меркаванняў і нерэальных для цяперашняга часу прапаноў, 
хоць пэўная частка лексікі пры спрыяльных умовах магла б папоўніць сучас-
ны слоўнік: прашэннік – проситель, прычынца – ходатай, скарысціць – ис-
пользовать. Праца Я. Станкевіча каштоўная закладзенай у ёй ідэяй: нават пры 
наяўнасці перапынку ў пісьмовай традыцыі падтрыманне лексічнай пераемнасці 
магчымае і важнае, паколькі сувязь тэрміналагічнай і агульнаўжывальнай лексікі 
непарыўная. 

2.5.2. «Слоўнік юрыдычнай тэрміналогіі:  
беларуска-расейска-польскі»,  

апрацаваны Л. Галяком

У 1990-я гг. у фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з’явіўся рукапіс 
беларуска-руска-польскага слоўніка юрыдычнай тэрміналогіі, складзенага 
Леанідам Галяком [БРПС-94]. У бібліяграфічным апісанні датай выхаду паз-
начаны 1994 год. Аднак можна меркаваць, што гэта год з’яўлення слоўніка ў 
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бібліятэцы. Названая праца, як і некаторыя іншыя з архіва Л. Галяка, трапілі 
ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі паводле яго апошняй волі [32, c. 11]. 
Ён памёр у 1980 г. у 70-гадовым узросце. Звесткі пра аўтара рукапісу даволі 
скупыя. Іх можна знайсці ва ўспамінах беларусаў Амерыкі, запісаных і вы-
дадзеных Святланай Белай пад назвай «Да роднага ганку» [32], і ў кнізе Ля-
вона Юрэвіча «Літаратурны рух на эміграцыі» [386]. Леанід Галяк – магістр 
права, скончыў юрыдычны факультэт Віленскага ўніверсітэта, падчас ня-
мецкай акупацыі жыў у Мінску, працаваў юрыстам. З 1944-га – у эміграцыі 
[386, с. 85]. 

Да рукапісу слоўніка няма ні прадмовы, ні пасляслоўя, з якіх можна было 
б даведацца аб мэтах стварэння, на якую аўдыторыю разлічаны слоўнік і 
да т. п. Тэкст надрукаваны на машынцы, амаль на кожнай старонцы ад рукі 
ўнесены праўкі (напр., вынаходца папраўлена на вынаходнік), дабаўленні 
(напр., пасля слова ацэнка ўстаўлена ацэнка довадаў – рус. оценка доказа-
тельств). 

У адрозненне ад усіх папярэдніх перакладных слоўнікаў у рукапісе Л. Га-
ляка рэестравай з’яўляецца беларуская лексіка. У гэтым бачыцца імкненне 
складальніка сцвердзіць наяўнасць у беларусаў сваёй юрыдычнай тэрміналогіі 
і прапанаваць яе пераклад для руска- і польскамоўнага карыстальніка. 

Побач з юрыдычнымі тэрмінамі кшталту абаснаваны прыгавар (рус. мо-
тивированный приговор), абвінавачаны (обвиняемый), аб’ект права (объект 
права), адчужаць (отчуждать), апека тэстамэнтная (опека завещатель-
ная), асабістае права (личное право) і інш. прыводзяцца агульнаўжывальныя 
словы: абзац, абяцаць, адважны, бедны, білет, будаваць, вопратка, вуліца, 
дэталь, наагул, разбураць, смага, хітрасць, частка, чутка, яхта.

Пры вывучэнні рэестравай часткі рукапісу ўзнікае ўражанне, што чы-
таеш слоўнік 1920-х гг. У складзе беларускай лексікі ў пэўных выпадках 
прыведзены не міжнародныя тэрміны, а ўласнамоўныя, частка якіх па 
спосабе ўтварэння аналагічная польскім: адзоў – апелляция – odwołanie, 
зьнеслаўленьне – диффамация – zniesławenie, павернік – кредитор – 
wierzyciel. У некаторых выпадках побач з уласнамоўным даецца міжнародны 
тэрмін: бязыменьнік, ананім – аноним – anonim; паасобнік, экзэмпляр – 
экземпляр – egzemplarz, паваротны злачынца, рэцыдывіст – рецидивист – 
recydywista.

Некаторыя беларускія тэрміны нагадваюць аўтарскія неалагізмы: 
вінавачнік – обвинитель – oskarzycel. Аднак ёсць і вельмі ўдалыя варыянты, 
якія варта было б скарыстаць у сучаснай юрыдычнай практыцы. Перш за ўсё 
маем на ўвазе беларускі адпаведнік да рускага супруг(-и) – сужэнец(-нцы). На 
наша меркаванне, гэта больш адпаведны тэрмін, чым ужыванае цяпер спалу-
чэнне муж і жонка, якое ў залежнасці ад ліку рускага назоўніка даводзіцца 
ўжываць то са спалучальным, то з размеркавальным злучнікам: обязанности 



супругов по взаимному содержанию (КЗоБС-69, 27) – абавязкі мужа і жонкі 
па ўзаемнаму ўтрыманню (КЗаШС-69, 27); супруг, желающий, чтобы ему 
была присвоена добрачная фамилия... (КЗоБС-69, 205) – муж ці жонка, які 
жадае, каб яму было прысвоена дашлюбнае прозвішча (КЗаШС-69, 205). 
У апошнім выпадку і граматычнае афармленне сказа з’яўляецца заганным: 
муж ці жонка, які жадае... Ды і прапанаванае аднакаранёвае ўтварэнне су-
жэнства (рус. супружество) уяўляецца больш зручным, чым састаўны тэрмін 
шлюбнае жыццё. 
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Разд з е л  3

ТЭКСТ ЗАКОНА ЯК РЭПРЭЗЕНТАНТ  
АФІЦЫЙНА-СПРАВАВОДЧАГА СТЫЛЮ

Вызначэнне месца заканадаўчых тэкстаў у іерархічнай структуры стылю і 
статусу мовы заканадаўства непасрэдна звязана з мэтай і задачамі лінгвістычнага 
даследавання, у прыватнасці з патрабаваннямі да моўных асаблівасцей гэтых 
тэкстаў. Навуковая літаратура дэманструе неаднастайнасць поглядаў па акрэс-
ленай праблеме. Агульнапрызнаная класіфікацыя функцыянальных стыляў 
адносіць заканадаўчыя жанры да афіцыйна-справа водчага стылю – аднаго з 
найбольш важных разнавіднасцей нацыянальнай літаратурнай мовы.

3.1. НАЗВА СТЫЛЮ

У беларускай навуковай і навучальнай літаратуры стыль, прызначаны 
абслугоўваць юрыдычную, адміністрацыйную, дыпламатычную сферы 
дзейнасці, называюць па-рознаму: дзелавы [21, c. 35; 347, c. 257]; афіцыйна-
дзелавы [21, c. 33; 347, c. 256; 258, c. 55]; афіцыяльна-дзелавы [205, c. 318]; 
афіцыйна-справавы [150, c. 61].

Усе гэтыя тэрміны ўспрымаюцца як тоесныя, сінанімічныя. Так, назва 
стылю афіцыйна-справавы ў асобных выпадках прыводзіцца ў дужках да на-
звы афіцыйна-дзелавы [150, с. 61; 384, с. 539] або ў тэксце падкрэсліваецца 
іх адна значнасць: «У некаторых навуковых працах афіцыйна-дзелавы стыль 
называецца справавым» [383, с. 99]. З прыведзенага вынікае, што выбар назвы 
вызначаецца філалагічным густам, уяўленнямі аб асаблівасцях беларускага 
словаўжывання. Прычым часцей за ўсё, як бачым, несупадзенне датычыць 
другой часткі складанай назвы стылю.
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Дарэчы, прыметнік справавы не прыводзіцца ні пяцітомным «Тлумачаль-
ным слоўнікам беларускай мовы», ні «Тлумачальным слоўнікам беларускай 
літаратурнай мовы», што павінна сведчыць аб яго ненарматыўнасці. Разам з 
тым нельга не пагадзіцца са сцвярджэннем, што дзелавы – гэта «бескаранёвае 
на беларускай глебе слова», як і ўключаныя ў лексікаграфічныя даведнікі 
дзелавіты, дзелавітасць, аддзелка, аддзелачнік, здзельны, здзелка [318, с. 161], 
хоць ні ў кога не выклікае пярэчанняў актыўнае выкарыстанне слоў накшталт 
нядзеля, панядзелак. 

Не ўсе прапанаваныя ў лінгвістычнай літаратуры альтэрнатыўныя бела-
рускія адпаведнікі да рускіх слоў з коранем -дел-, на наш погляд, прымальныя. 
У навукова-папулярным выданні П. У. Сцяцко «Культура мовы» даецца рэка-
мендацыя ўжываць выраз спраўны чалавек замест дзелавы. Прыведзены там 
ілюстрацыйны матэрыял паказвае, што спраўны чалавек – гэта ўдалы, умелы, 
здольны да ўсякай работы: «О, спраўны прыйшоў, ён усё наладзіць» [318, 
с. 162]. Гэта азначэнне мае моцны ацэначны кампанент. Пры гэтым спраўным 
можна назваць і дворніка, і дзяржаўнага службоўца, і камерсанта. Але ж нікому 
не прыйдзе ў галаву дворніка называць па-руску деловым человеком. Інакш 
кажучы, спраўны як адпаведнік рускаму деловой можа выкарыстоўвацца не ва 
ўсіх маўленчых сітуацыях. Значыць, неабходна знайсці яшчэ і такі беларускі 
адпаведнік, які не даваў бы ацэнку здольнасцей, а ўказваў на прыналежнасць 
да пэўнай сацыяльнай сферы, на сацыяльны статус, род заняткаў. 

Што ж да прыметніка афіцыйны, то і ён прымаецца не ўсімі мовазнаўцамі. 
Напрыклад, А. Я. Баханькоў назваў яго «штучнай і ізаляванай формай». Па-
водле яго меркавання, памылкова лічыць варыянт афіцыйны спецыфічна 
беларускім набыткам. Карыстанне ім без разбору «ўносіць разнабой у моўную 
практыку, ускладняе працэс абмену інфармацыяй, перашкаджае стабілізацыі 
літаратурных норм» [28, с. 62]. Прыметнік афіцыяльны мовазнавец кваліфікуе 
як сістэмны, створаны па прадуктыўнай словаўтваральнай мадэлі, а таму 
агульназразумелы і прыгодны для выкарыстання ва ўсіх стылях мовы. Такая 
пазіцыя абгрунтоўваецца тым, што ў беларускай мове няма асновы афіцый-, 
ад якой магла б утварыцца з суфіксам -н- форма афіцыйны, а ёсць аснова 
афіцыяль-, а таксама знаходжаннем прыметніка афіцыяльны ў адным радзе 
з іншымі, утворанымі ад лацінскіх асноў на –is: аказіянальны, арыгінальны, 
віртуальны, канвенцыяльны, прапарцыянальны, прафесіянальны і інш. 

Азначэнне мовы стылю суадносіцца як з яго назвай (напрыклад, узор 
афіцыйна-дзелавога маўлення [347, с. 256], уклад у развіццё афіцыйна-
справавой лексікі і фразеалогіі [151, с. 14], аснова афіцыяльна-дзелавой 
мовы [205, с. 321], так і з назвамі асобных яго жанраў, відаў (мова афіцыйных 
дакументаў [347, с. 255], этыкет дзелавых тэлефонных размоў [258, с. 103]).

У іншамоўнай літаратуры гэты стыль таксама называецца па-
рознаму: афіцыйна-дакументальны [276], афіцыйна-дзелавы [202; 166; 
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56; 73; 304], канцылярскі [379], афіцыйна-рытарычны [228], афіцыйна-
канцылярскі (użędowo-kancelaryjny) [418], афіцыйны (urzędowy) [438; 424], 
адміністрацыйна-прававы (administracyjno-prawny) [398]. Звяртае на сябе 
ўвагу тая акалічнасць, што ў беларускіх крыніцах варыянтнасць назвы звязана 
перш за ўсё з фармальным бокам – несупадзенні поглядаў выяўляюцца ў тым, 
наколькі карэктнае вербальнае ўвасабленне паняцця. Гэта паказала адрознен-
не меркаванняў адносна ўласцівасці ці неўласцівасці кораня -дзел-, адносна 
словаўтваральнай дакладнасці. Ва ўкраінскіх, рускіх і польскіх – са зместавым 
бокам назваў, кожная з якіх адлюстроўвае пераважную, на меркаванне аўтара 
крыніцы, сферу выкарыстання адпаведнай разнавіднасці літаратурнай мовы.

На думку доктара юрыдычных навук прафесара А. С. Пігалкіна, самая пры-
мальная назва стылю – афіцыйна-дакументальны: ён афіцыйны, паколькі з яго 
дапамогай ажыццяўляюцца дзяржаўныя, афіцыйныя ўзаемаадносіны паміж 
людзьмі; дакументальны, бо ён увасабляецца не ў любым «пісьмовым творы, 
а ў спецыяльным дакуменце, які мае фармальна-юрыдычнае значэнне» [256, 
с. 7]. У пошуках найбольш адэкватнай беларускай назвы стылю, магчыма, 
кампрамісным варыянтам, які задаволіў бы як радыкальных абаронцаў чысціні 
беларускай мовы ад іншамоўнага ўплыву, так і іх апанентаў, магло б стаць утва-
рэнне ад назоўніка справаводства – афіцыйна-справаводчы стыль. Кампрамісны 
характар апошняй назвы і адпаведнасць сферам выкарыстання схілілі да выбару 
яе сярод усіх згаданых. Заслугоўвае ўвагі, на наш погляд, і назва, ужываная 
адносна старабеларускай літаратурнай мовы, – канцылярска-юрыдычны стыль 
[125, с. 249].

3.2. ПАНЯЦЦІ ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ СТЫЛЬ І МОВА  
ПЭЎНАЙ СФЕРЫ КАМУНІКАЦЫІ

Акрамя паняцця стыль у навуковай літаратуры выкарыстоўваецца і паняцце 
мова (і далей назва пэўнай сферы камунікацыі). Засведчана як атаясамліванне, 
так і адрозненне тэрмінаў функцыянальны стыль і мова пэўнай сферы 
камунікацыі. Так, польскі філолаг Аляксандр Вількань адносна афіцыйных 
зносін лічыць мэтазгодным ужываць спалучэнне афіцыйная мова (język 
oficjalny), абгрунтоўваючы выбар як першага, так і другога кампанентаў гэтай 
назвы [437]. Адзначаючы выкарыстанне ў некаторых навуковых працах тэрмінаў 
афіцыйная мова і афіцыйны стыль як раўназначных, ён падкрэслівае неабход-
насць размяжоўваць гэтыя тэрміны. Грунтуючыся на высновах трактата вядомага 
польскага мовазнаўцы Зянона Людвіка Клемянсевіча «Аб розных варыянтах 
сучаснай польскай мовы» («O różnych odmianach współczesnej polszczyzny»), 
апублікаванага ў 1953 г., А. Вількань за аснову адрознення тэрмінаў мова і стыль 
прымае разуменне З. Л. Клемянсевічам мовы як сістэмы лексіка-граматычных 
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сродкаў, а стылю – як абумоўленага рознымі сітуацыямі спосабу выкарыстання 
тых сродкаў [437, s. 15]1.

Як два прынцыпова розныя знакавыя ўтварэнні ўспрымае функцыянальны 
стыль і мову пэўнай сферы камунікацыі і расійскі філолаг Г. В. Векшын [63; 64]. 
Ён лічыць, што знакавыя сістэмы, якія маюць агульнакультурную значнасць і 
непасрэдна служаць рэалізацыі камунікатыўных задач у адпаведнай сферы 
зносін і культуры, могуць быць названы ўніверсальнымі мовамі камунікацыі 
(языками общения) [63, с. 46]. Паняцце мова камунікацыі прапануецца ім як 
родавае адносна відавых паняццяў мова побыту, мова навукі, мова ідэалогіі 
і г. д. Галоўнае для кожнай мовы камунікацыі – дасягненне камунікатыўных 
мэтаў, рэалізацыя сацыякультурных роляў і функцый. Для гэтага, паводле 
Г. В. Векшына, могуць выкарыстоўвацца «любыя стылістычна афарбаваныя 
сродкі, стылістычна нейтральныя знакі, а таксама невербальныя сродкі» [63, 
с. 52], у той час як функцыянальны стыль – гэта «своеасаблівая бачная паверхня 
мовы камунікацыі, лёгка заўважны і ўзнаўляльны стэрэатыпны набор сродкаў, 
які адлюстроўвае традыцыі зносін у пэўным універсальным камунікатыўным 
асяроддзі» [63, с. 57]. Пры такім падыходзе няма неабходнасці дзеля дасягнення 
камунікатыўных мэтаў абмяжоўваць тэкст пэўнага жанру толькі стэрэатыпным 
наборам моўных сродкаў адпаведнага стылю. Увогуле, Г. В. Векшын лічыць 
супярэчлівай тэорыю функцыянальных стыляў, а функцыянальную стылістыку 
абвінавачвае ў тым, што яна «на што ні гляне – ва ўсім бачыць свой абмежа-
ваны набор функцыянальных стыляў, а гэта часта ўяўляецца фактарам, які 
абмяжоўвае і прымусова спрашчае карціну разнастайнасці формаў маўленчых 
паводзін» [64, с. 41]. 

Традыцыйна лічыцца, што калі тэкст выконвае, напрыклад, прапаган-
дысцкую функцыю, то і яго сродкі павінны мець адпаведную афарбоўку – 
публіцыстычную. Аднак, на меркаванне Г. В. Векшына, ідэалагічнае ўздзеянне 
можа паспяхова ажыццяўляцца з дапамогай размоўных сродкаў. Мова 
камунікацыі пэўнай сферы, такім чынам, дапускае камбінаванне стылістычна 
неаднародных сродкаў, сумяшчэнне рознастылёвых элементаў. Але такое 
сумяшчэнне і камбінаванне, на наш погляд, можа весці да змены сацыяль-
ных роляў камунікантаў, парушаць камунікатыўныя мэтавыя ўстаноўкі. Нам 
уяўляецца, што камбінаваць рознастылёвыя сродкі, асабліва ў такіх сферах, 
як прававая камунікацыя, неабходна асэнсавана і надзвычай абачліва. На-
бор стылістычна афарбаваных сродкаў – форма, у якую ўвасабляецца змест. 
Своеасаблівы кодэкс стылю, лінгвістычны дрэс-код. Моўныя сродкі павінны 
адпавядаць камунікатыўнай сітуацыі, як чалавек вымушаны падбіраць вопрат-
ку ў залежнасці ад акалічнасцей: у спартыўным касцюме не ідзе на афіцыйную 

1 Нам уяўляецца мэтазгодным такое размежаванне паняццяў, аднак пры спасыл-
ках на літаратурныя крыніцы, у якіх тэрміны стыль і мова  атаясамліваюцца, ужыва-
ем іх як раўназначныя.
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сустрэчу, у тэатр, чытаць лекцыю ў студэнцкай аўдыторыі і недарэчна выгля-
дае ў афіцыйным касцюме, напрыклад, на тэнісным корце. 

Паводле Г. В. Векшына, функцыянальны стыль – вытворнае ад мовы 
камунікацыі і ў адпаведнасці з гэтым фарміруецца наступным чынам: у мове 
пэўнай сферы камунікацыі выпрацоўваецца рэпертуар найбольш ужывальных 
сродкаў, якія рэпрэзентуюць яе і аб’ядноўваюцца ў свядомасці носьбітаў 
літаратурнай мовы ў асобны комплекс адзінак і прыёмаў – маніфестантаў 
адпаведнай сферы камунікатыўнай дзейнасці [63, с. 57]. Падобнае разуменне 
суадносін паняццяў функцыянальны стыль і мова пэўнай сферы камунікацыі 
адзначана і ў працах Н. У. Арцікуцы. Згодна з такім разуменнем стыль 
з’яўляецца структурнай адзінкай мовы камунікацыі1 [18, с. 29].

Прадстаўленыя меркаванні на фоне традыцыйных уяўленняў, што афіцыйна-
справаводчы стыль мала пранікальны для іншых стыляў [89, с. 271], ілюструюць 
паварот у сучаснай стылістыцы ад сістэмнага падыходу да мовы, які трады-
цыйна прымяняецца ў функцыянальна-стылістычных даследаваннях, да 
камунікатыўнага, які грунтуецца на прынцыпе антрапацэнтрызму [159, с. 7]. 
Прыхільнікі камунікатыўнай стылістыкі (у адрозненне ад паслядоўнікаў тра-
дыцый функцыянальнай стылістыкі) аддаюць перавагу «ідэі дыскурсу перад 
ідэяй стылю» [64, с. 41], што стасуецца з вектарам развіцця заходнееўрапейскай 
і амерыканскай лінгвістыкі. 

Успрымаючы выкладзеныя вышэй погляды як вынік заканамернага развіцця 
навуковай думкі, мы ўсё ж не падзяляем уяўны пафас навізны тых навукоўцаў, 
якія лічаць устарэлымі дасягненні функцыянальнай стылістыкі. Наша пазіцыя 
грунтуецца на тым, што, па-першае, тэорыя дыскурсу ва ўсходнеславянскай 
лінгвістыцы канчаткова не аформілася і пакуль што застаецца для яе «тэарэтыка-
метадалагічнай лакунай» [242, с. 22], у той час як тэорыя функцыянальных 
стыляў дастаткова грунтоўна распрацаваная і правераная часам. Па-другое, тэо-
рыя дыскурсу прапануе мноства асобных класіфікацый паводле розных падстаў, 
а тэорыя функцыянальных стыляў – у цэлым «несупярэчлівую і дастаткова 
стройную сістэматызацыю свайго аб’екта» [242, с. 22]: стыль – падстыль – 
жанр. Прымаючы такую схему за аснову, можна атрымаць дастаткова выразнае 
ўяўленне аб структуры афіцыйна-справаводчага стылю і месцы ў ім тэкстаў 
пэўнага жанру. 

3.3. ПАДСТЫЛІ АФІЦЫЙНА-СПРАВАВОДЧАГА СТЫЛЮ

Для афіцыйна-справаводчага стылю характэрная значная ўнутраная 
неаднароднасць, матываваная як шырынёй сфер камунікацыі, у якіх ён 
выкарыстоўваецца (справаводства, заканадаўства, судовая практыка,  

1 Некаторыя аўтары лічаць стыль састаўным элементам дыскурсу [159, с. 25].
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міжнародныя зносіны), так і неаднолькавасцю сродкаў і спосабаў яго 
маўленчай рэалізацыі ў кожнай з гэтых сфер. 

Адносна разнавіднасцей стылю ў навуковай літаратуры ўжываюцца 
тэрміны падстыль [166; 202; 203], субстыль [135; 4; 26], мікрастыль [257], 
форма мовы [379]. У заходняй літаратуры выкарыстоўваецца таксама тэрмін 
рэгістр мовы [399]. Лагічным уяўляецца меркаванне М. М. Кожынай, што сту-
пень пашыранасці і адсутнасць супярэчнасцей у тлумачэнні тэрміна падстыль 
ствараюць падставу для прыняцця яго за сістэмную тэрміналагічную адзінку 
[165, с. 69]. Пад гэтым тэрмінам звычайна маюць на ўвазе «разнавіднасць 
функцыянальнага стылю, якая вылучаецца галоўным чынам на аснове 
аналізу групоўкі тэкстаў, аб’яднаных агульнасцю тэматыкі, спосабаў падачы, 
інтэрпрэтацыі зместу, а таксама падобнымі рысамі стылістычнага афармлення 
і кампазіцыі» [313].

Вылучэнне падстыляў у межах афіцыйна-справаводчага стылю не вызна-
чаецца выключнай аднастайнасцю, што можна растлумачыць прымяненнем 
розных падстаў для сацыяльна-функцыянальнай стратыфікацыі.

Некаторыя даследчыкі, прымаючы пад увагу два тыпы зносін (статус-
на-арыентаваныя і асобасна-арыентаваныя), а таксама два тыпы моўнай 
асобы (сацыяцэнтрычнай і эгацэнтрычнай), вылучаюць перш за ўсё дзве 
разнавіднасці афіцыйна-справаводчага стылю – адміністрацыйна-дзелавую 
і абыходкава-дзелавую (обиходно-деловую). Першая разнавіднасць рэпрэзен-
туецца тэкстамі, адрасантам якіх з’яўляецца адказны прадстаўнік інстанцыі, 
на дзеленая афіцыйнай уладай (сацыяцэнтрычная) моўная асоба. Другая – 
тэкстамі, аўтарам якіх з’яўляецца неафіцыйная, прыватная (эгацэнтрычная) 
асоба [51, с. 24]. Традыцыя вылучэння дзвюх разнавіднасцей афіцыйна-
дзелавога стылю закладзена ў працах Вінаградава [70], Разенталя [276], Кожы-
най [165]. У класіфікацыі В. У. Вінаградава гэтыя дзве разнавіднасці фігуруюць 
як асобныя функцыянальныя стылі – афіцыйна-дакументальны і абыходкава-
дзелавы [70, с. 6]. 

У агульным рэчышчы афіцыйна-справаводчага стылю звычайна вылуча-
юць не менш за тры падстылі. Але зноў жа, іх набор і месца кожнага ў іерархіі 
падстыляў неаднолькавыя. Т. У. Губаева, напрыклад, прапануе трохчленную 
структуру прававой камунікатыўнай сферы: заканадаўчую разнавіднасць, 
якая забяспечвае каардынацыйную дзейнасць людзей у сферы стварэння 
нарматыўных актаў; юрысдыкцыйную, якая забяспечвае каардынацыйную дзей-
насць людзей у сферы прымянення законаў у практыцы праваахоўных органаў; 
адміністрацыйную, якая забяспечвае каардынацыйную дзейнасць людзей 
у сферы кіравання ў шырокім сэнсе [102, с. 180]. Падобная класіфікацыя 
прадстаўлена ў дапаможніку «Стилистика русского языка» М. М. Кожынай, 
Л. Р. Дускаевай, У. А. Салімоўскага. Яна толькі ўдакладнена вылучэннем у 
адміністрацыйным падстылі ўласна адміністрацыйнай і адміністрацыйна-
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камерцыйнай разнавіднасці з аднясеннем да апошняй тэкстаў, што забяспеч-
ваюць «каардынацыю ў сферы камерцыі, г. зн. гандлю і прадпрымальніцкай 
дзейнасці» [166, с. 129]. Робіцца таксама і агаворка, што часам выдзяляюць 
яшчэ і дыпламатычны падстыль. Вылучэнне заканадаўчага, юрысдыкцыйнага 
і адміністрацыйнага падстыляў тлумачыцца адпаведнасцю трохчленнаму па-
дзелу дзяржаўнай улады (заканадаўства, правасуддзе, кіраванне).

Заканадаўчы падстыль займае першую пазіцыю таксама і ў тыпалогіі, 
прапанаванай такімі аўтарамі, як А. І. Гаршкоў [89], Г. Й. Валкатруб 
[73], Л. І. Мацько [224], Т. П. Плешчанка [257]. Акрамя заканадаўчага і 
адміністрацыйна-канцылярскага ў іх класіфікацыю ўваходзіць і дыпламатыч-
ны стыль, але адсутнічае юрысдыкцыйны. Безумоўна, без мовы дыпламатыі, 
якая абслугоўвае галіну афіцыйных міжнародных зносін, структура афіцыйна-
справаводчага стылю не ўяўляецца поўнай. Сфера прававых зносін не можа 
быць прадстаўлена толькі мовай заканадаўства, паколькі такая ўнутраная 
стратыфікацыя стылю пакіне па-за яго межамі тэксты кшталту пратакол, 
абвінаваўчае заключэнне, пастанова суда, прыгавор, хадайніцтва і да т. п., 
што функцыянуюць у праваахоўнай практыцы.

Лагічным уяўляецца вылучэнне ў межах афіцыйна-справаводчага стылю 
трох яго складнікаў: юрыдычнага, канцылярскага (або адміністрацыйна-
канцылярскага) і дыпламатычнага [201; 85]. Што да першага з іх, то яго 
назву юрыдычны (а не заканадаўчы або юрысдыкцыйны) варта лічыць най-
больш адпаведнай. Такую выснову пацвярджае параўнанне значэнняў гэтых 
слоў у тлумачальных слоўніках. Заканадаўчы – вытворнае ад заканадаўства 
‘стварэнне і выданне законаў’ і ‘сукупнасць законаў’. Юрысдыкцыйны – 
вытворнае ад юрысдыкцыя ‘права ажыццяўляць суд’, а таксама ‘сфера, на 
якую гэта права пашыраецца’. Відавочна, што ні азначэнне заканадаўчы, 
ні азначэнне юрысдыкцыйны не ахоплівае ўсе сферы прававога жыцця. Не-
каторыя аўтары ў адносінах да назвы падстылю атаясамліваюць (на наш по-
гляд, неправамерна) заканадаўчы і юрыдычны [56]. Зыходзячы з вызначэння 
семантыкі прыметніка юрыдычны, дадзенага ў тлумачальных слоўніках, 
заканадаўчы і юрысдыкцыйны ў пэўных значэннях з’яўляюцца гіпонімамі 
гіпероніма юрыдычны. 

 Прававая сфера ўключае не толькі працэс праватворчасці і права-
рэалізацыі, але і працэс праваінтэрпрэтацыі, стварэння прававой дактры-
ны. Пад прававой дактрынай (лац. doctrina  – вучэнне, навука, навучанне, 
адукаванасць) маем на ўвазе тэарэтычныя палажэнні, прававыя тэорыі, 
у якіх сфармуляваны найбольш важныя прынцыпы, прававыя катэгорыі, 
пазіцыі вучоных-юрыстаў, выкладзеныя ў разнастайных навуковых працах 
(трактатах, манаграфіях, артыкулах і да т. п.), «на падставе якіх правапры-
мяняльныя органы прымаюць рашэнні па канкрэтных юрыдычных справах» 
[116, с. 11]. 
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Зыходзячы з адзначанага лічым, што азначэнне юрыдычны можа стаса-
вацца да ўсіх тэкстаў прававой сферы, менавіта таму ўяўляецца мэтазгодным 
выкарыстоўваць назву юрыдычны падстыль. 

У навуковых даследаваннях апошніх дзесяцігоддзяў у сувязі з развіццём 
лінгвістычнай тэорыі жанру намецілася тэндэнцыя да павелічэння колькасці 
падстыляў у межах афіцыйна-справаводчага стылю. Пытанне аб расшырэнні 
традыцыйнага набору падстыляў было пастаўлена і з прычыны змянення 
ўмоў і расшырэння сфер камунікацыі. Так, акрамя названых вышэй, як асоб-
ны вылучаюць, напрыклад, камерцыйны падстыль [348; 232]. Выказваецца 
меркаванне, што функцыянальныя стылі з’яўляюцца «адкрытымі сістэмамі 
са сваім ядром і перыферыяй. Ядро функцыянальнага стылю складаюць 
найбольш тыповыя ўзнаўляльныя спосабы і сродкі выяўлення тыповых 
функцый, на перыферыі знаходзяцца нетыповыя і памежныя стылістычныя 
сродкі» [345, c. 100]. Такія памежныя, сінкрэтычныя стылістычныя сродкі 
вылучаюць, напрыклад, у жанры рэкламы, у патэнтных тэкстах [167, с. 13]. 
У рэкламе, якая генетычна ўзнікла на аснове афіцыйна-справаводчых 
тэкстаў і з’явілася вынікам эвалюцыі жанру аб’явы, атрымала развіццё 
дзякуючы з’яўленню рэгулярных сродкаў масавай інфармацыі [225, с. 68], 
бачаць спалучэнне асаблівасцей афіцыйна-справаводчага і публіцыстычнага 
стыляў [225, с. 68]. Некаторыя аўтары ўказваюць на інтэрферэнцыю паміж 
навуковым і афіцыйна-справаводчым стылямі [202, с. 32]. Адзначанае свед-
чыць аб развіцці тэорыі і ўдасканаленні структуры функцыянальных стыляў. 

Кожны з названых падстыляў афіцыйна-справаводчага стылю можа быць 
падвергнуты далейшай стратыфікацыі ў адпаведнасці з падзелам пэўнай 
функцыянальнай сферы дзейнасці на больш вузкія.

3.4. СТРУКТУРА ЮРЫДЫЧНАГА ПАДСТЫЛЮ

У выніку даследавання ў разнастайных плоскасцях мова, якая абслугоўвае 
юрыдычную сферу, была азначана як юрыдычная мова [80], мова права/
праўнічая мова [18; 148], падмова заканадаўства [246], мова прававых нормаў 
(język przepisów prawnych), ідыялект заканадаўцы (idiolekt prawodawcy), мова 
заканадаўцы (język prawodawcy) [432]. 

У польскай юрыдычнай і лінгвістычнай літаратуры адлюстравана 
адрозненне дзвюх моў, звязаных з правам, – język prawny і język prawniczy. 
Распаўсюджана меркаванне, што традыцыя такой дыферэнцыяцыі ідзе ад 
працы вядомага польскага тэарэтыка права Браніслава Урублеўскага «Język 
prawny і prawniczy» [440], дзе і ўжываюцца названыя тэрміны, што дае пад-
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ставу лічыць аўтара працы іх стваральнікам [432; 417]. Аднак доктар права 
Караль Пахнік звярнуў увагу на тую акалічнасць, што яшчэ да Б. Урублеўскага 
самі тэксты права падзяліў на крыніцы права (źródła prawa) і крыніцы пазнан-
ня права (źródła poznania prawa) польскі гісторык права Станіслаў Кутжэба ў 
кнізе «Гісторыя крыніц даўняга польскага права» (S. Kutrzeba «Historja źródeł 
dawnego prawa polskiego»), выдадзенай у Львове ў 1926 г. [430, s. 20]. Відаць, 
грунтуючыся на гэтым размежаванні, Б. Урублеўскі выкарыстаў азначаныя 
тэрміны. 

Невыпадкова język prawny і język prawniczy прыведзены намі вышэй 
без перакладу: у літаратуры нам сустрэўся рускі эквівалент тэрміна język 
prawny, які, на наша меркаванне, не з’яўляецца дакладным адпаведнікам. 
У прыватнасці, у рускамоўнай анатацыі артыкула Т. Гізберта-Студніцкага 
«Chy istnieje język prawny?» [399] да język prawny выкарыстаны эквівалент 
юридический язык. Словазлучэнне język prawniczy ў артыкуле не ўжываецца. 
Юрыдычны можа ў пэўным кантэксце выступаць эквівалентам як да prawny, 
так і да prawniczy. На жаль, у беларускай літаратурнай мове, у адрозненне, 
напрыклад, ад украінскай, словы праўнік, праўны, праўнічы пры іх узуальным 
існаванні не лічацца нарматыўнымі. Каб знайсці названым польскім тэрмінам 
адэкватныя адпаведнікі ў беларускай мове, неабходна дакладна ўяўляць іх 
сэнс, семантычнае напаўненне, нададзенае ім аўтарам. Як адзначана ў рэцэнзіі 
на кнігу Б. Урублеўскага, крытэрый адрознення гэтых дзвюх моў вельмі про-
сты: пад першай разумеецца мова нормаў права, а пад другой – мова, якой 
карыстаюцца юрысты, маючы дачыненні з правам [436]. Зыходзячы з гэ-
тага можна меркаваць, што prawniczy мае больш шырокае значэнне, чым 
prawny: мова, якой карыстаюцца юрысты, маючы дачыненне з правам, – гэта 
мова і нарматыўных актаў, і інтэрпрэтацый заканадаўчых тэкстаў, і судо-
вых рашэнняў, і прававой дактрыны. Значыць, маючы на ўвазе існаванне 
тэрміна język prawniczy, перакладаць język prawny як юрыдычная мова не-
карэктна. У даным выпадку юрыдычны адпавядае прыметніку prawniczy, а 
не prawny. Уяўляецца, што адэкватны пераклад можна было б прапанаваць, 
абапіраючыся на словаўтварэнне гэтых прыметнікаў (prawny ← prawo, а 
prawniczy ← prawnik), і спыніцца на варынце мова права і юрыдычная мова 
(або мова правазнаўцаў). 

У любым выпадку ў наяўнасці вылучэнне дадатковага звяна ў ланцужку 
стыль – падстыль – жанр, прамежкавага паміж падстылем і жанрам. Нам 
не сустрэўся ў навуковай літаратуры тэрмін, які ўжываўся б у дачыненні да 
гэтай структурнай адзінкі. Каб захоўвалася паслядоўнасць тэрмінаўжывання, 
гэта прамежкавае звяно можа быць названа разнавіднасцю падстылю, на-
кшталт таго, як вылучаюць разнавіднасці афіцыйна-справаводчага стылю 
(адміністрацыйна-дзелавую і абыходкава-дзелавую). 
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Грунтуючыся на тэорыі функцыянальных стыляў, структуру і месца 
юрыдычнага падстылю ў агульнай сістэме афіцыйна-справаводчага стылю 
літаратурнай мовы можна паказаць з дапамогай наступнай дыяграмы:

Месца і структура юрыдычнага падстылю ў сістэме  
афіцыйна-справаводчага стылю, жанры заканадаўчай разнавіднасці

Паколькі аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца мова заканадаўства, 
то нам важна было адлюстраваць жанравую дыферэнцыяцыю менавіта 
гэтай разнавіднасці юрыдычнага падстылю, не закранаючы іншыя. Па-
няцце заканадаўчыя акты (а значыць, і жанравая рэпрэзентатыўнасць 
гэтай разнавіднасці падстылю) выразна акрэслена. Згодна з Законам «Аб 
нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» (ад 10 сту дзеня 2000 г.) 
да заканадаўчых актаў належаць: Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, зако-
ны Рэспублікі Беларусь, дэкрэты і ўказы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  
(ЗоНПА-00, арт. 1). 

Аднак, як сведчыць навуковая літаратура, пытанне аб структуры юрыдыч-
нага падстылю не мае адназначнага вырашэння. Так, на думку М. Л. Давыда-
вай, адпаведныя моўныя зрэзы можна вылучаць, кіруючыся двума крытэрыямі. 
Адзін з іх – узроўні прававой сістэмы: нарматыўны, дзейнасны, ідэалагічны. 
На падставе гэтага вылучаецца: 1) мова нарматыўна-прававых актаў; 2) мова 
правапрымяняльнай, а таксама дагаворнай і іншай (праварэалізацыйнай, пры-
ватна-прававой) практыкі; 3) мова прававой дактрыны. У якасці другога маг-
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чымага крытэрыю даследчыца прапануе ўлічваць стылістычныя асаблівасці 
мовы, якая функцыянуе ў той або іншай сферы. У такім выпадку неабход-
на ўлічваць, што мова правапрымяняльнай практыкі рэалізуецца ў дзвюх 
формах – пісьмовай (дакументы, складзеныя ад імя дзяржаўных органаў і 
прыватнымі асобамі) і вуснай. У залежнасці ад гэтага да названых вышэй дада-
ецца яшчэ чацвёрты кампанент – прафесійнае маўленне юрыстаў [108, с. 132].

М. Д. Голеў таксама прапануе чатырохкампанентную дыферэнцыя-
цыю паводле сфер права, у якіх мова выкарыстоўваецца як сродак права-
вога рэгулявання, заканадаўчай дзейнасці, правапрымяняльнай дзейнасці 
і юрыдычнай навукі [81, с. 44]. Найбольш разгорнутую класіфікацыю, за-
снаваную на крытэрыі ўзроўняў прававой сістэмы, прапанаваў В. Б. Ісакаў: 
мова заканадаўства, мова падзаконных актаў, мова правапрымяняльнай 
практыкі, мова юрыдычнай навукі, мова юрыдычнай адукацыі, мова юры-
дычнай журналістыкі [135, с.143]. На наша меркаванне, мова юрыдычнай 
адукацыі рэпрэзентуе навуковы стыль, а мова юрыдычнай журналістыкі – 
публіцыстычны. 

3.5. СТАТУС МОВЫ ЗАКАНАДАЎСТВА

Характэрна, што адносна разнавіднасцей падстылю ўжываецца тэрмін 
мова: мова заканадаўства, мова прававой дактрыны. У такім выпадку час-
цей за ўсё маецца на ўвазе, што мова права – спецыяльная мова, пад якой 
разумеюць «сукупнасць усіх моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў спе-
цыяльна абмежаванай камунікатыўнай сферы з мэтай забеспячэння разумен-
ня сярод спецыялістаў, занятых у гэтай сферы» [111, с. 107], сродак зносін 
спецыялістаў паміж сабой, а часам і з трэцімі асобамі [168, с. 6]. Паводле 
лінгвістычных характарыстык яна адрозніваецца ад агульнаўжывальнай мовы 
на ўсіх яе ўзроўнях. Такога меркавання трымаюцца як некаторыя юрысты, якія 
вывучаюць мову права [350; 135; 163], так і некаторыя лінгвісты [80; 168]. 
Мова права супрацьпастаўляецца агульналітаратурнай мове. Медыятарамі 
юрыдычнай камунікацыі, «перакладчыкамі» з юрыдычнай мовы на звычай-
ную выступаюць юрысты [163, с. 11–13].

У літаратуры, напрыклад у публікацыях Н. У. Арцікуцы, выказваецца мер-
каванне, што мова права не можа абмяжоўвацца сродкамі аднаго стылю [18]. 
Яна ахоплівае разнастайныя сферы (заканадаўства, судаводства, натарыят, 
юрыдычная навука і адукацыя, прававая інфармацыя і прававая публіцыстыка), 
а каб усе іх абслугоўваць, павінна карыстацца сродкамі розных функцыя-
нальных стыляў: афіцыйна-справаводчага, навуковага, публіцыстычнага 
і размоўнага. У кожным з гэтых стыляў вылучаюцца падстылі, якія 
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абслугоўваюць пэўныя жанравыя сукупнасці. У афіцыйна-справаводчым – 
гэта заканадаўчы (канстытуцыя, закон, пастанова, указ), дыпламатычны 
(дагавор, канвенцыя, дэкларацыя, мемарандум, нота), судова-прававы (по-
зва, апеляцыя, пратакол допыту, абвінаваўчае рашэнне), адміністрацыйна-
канцылярскі (даведка, кантракт, даручэнне). У межах навуковага стылю мову 
права абслугоўваюць такія падстылі, як уласна навуковы (манаграфія, дысерта-
цыя, навуковы артыкул, рэцэнзія, анатацыя), навучальна-навуковы (падручнікі, 
дапаможнікі, лекцыі, метадычныя парады і рэкамендацыі), навукова-папу-
лярны (юрыдычныя энцыклапедыі, даведнікі для насельніцтва, брашуры). 
Публіцыстычны стыль прадстаўлены падстылямі: газетна-інфармацыйны 
(афіцыйнае або інфармацыйнае паведамленне, аналітычны агляд, дыскусія, 
інтэрв’ю), тэле- і радыёжурналісцкі (рэпартаж, хроніка падзей, тэледэбаты, 
кансультацыя юрыста), агітацыйна-прапагандысцкі або прамоўніцкі (высту-
пленне падчас сустрэчы з выбаршчыкамі, адкрыты ліст, звароты, заклікі). 
Размоўны стыль, паводле Н. У. Арцікуцы, рэалізуецца ў двух відах вусных 
прафесійных зносін – афіцыйным і неафіцыйным. Вусныя афіцыйныя зносіны 
(нарады, перагаворы, круглыя сталы) аб’ядноўваюць элементы размоўнага, 
афіцыйна-справаводчага і навуковага стыляў [18,  с. 26–30]. Падобныя ўяўленні 
выказаны і ў кандыдацкай дысертацыі А. М. Шэпелева [361].

У некаторых даследаваннях мова права кваліфікуецца як самастой-
ны стыль [25; 361; 135]. Аднак выраз самастойны стыль прыхільнікамі 
меркавання, што мова права – гэта разнавіднасць літаратурнай мовы, і іх 
апанентамі, якія лічаць, што гэта спецыяльная мова, успрымаецца па-рознаму. 
Украінскі мовазнавец прафесар Д. Х. Бараннік пісаў: «Сказаць, што стыль 
нарматыўна-прававых актаў – гэта дзелавы стыль (няхай нават і вылучаны 
ў асобную разнавіднасць (субстыль) у межах дзелавога) – азначае нічога 
не сказаць пра гэту лінгва-функцыянальную катэгорыю» [26, с. 8–9]. Ён 
лічыў, што такія розныя жанравыя формы, як заява на адпачынак і кансты-
туцыя, не могуць быць у адной «стылёвай абойме». Нарматыўна-прававыя 
акты адрозніваюцца ад іншых жанраў функцыянальнымі, структурнымі і 
лінгвістычнымі характарыстыкамі, і гэта дае падставу лічыць іх мову асобнай 
функцыянальна-стылёвай разнавіднасцю літаратурнай мовы [26, с. 10]. А, на-
прыклад, А. М. Шэпелеў, паставіўшы за адну з задач свайго кандыдацкага 
даследавання высвятленне пытання, з’яўляецца мова права самастойным 
функцыянальным стылем ці яна ўсяго толькі праяўленне «языка обыденно-
го», прыходзіць да высновы, што мова права – функцыянальны стыль мовы, 
які з’яўляецца «прадуктам развіцця прававой навукі» [361, c. 22], г. зн. мовай 
для спецыялістаў. На наша меркаванне, мова закона – гэта разнавіднасць 
агульнаўжывальнай мовы, адметная спецыфічным наборам моўных сродкаў, 
перш за ўсё спецыяльнай тэрміналогіяй.
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3.6. КАМУНІКАТЫЎНА-ПРАГМАТЫЧНЫЯ  
ХАРАКТАРЫСТЫКІ МОВЫ ЗАКАНАДАЎСТВА

Слова заканадаўства неадназначнае. Мы далучаемся да тых, хто ра зумее 
яго як сукупнасць «усіх нарматыўна-прававых актаў, якія дзейнічаюць у дзяр-
жаве» [ЮЭС, с. 201].

Тэкст закона, канстытуцыі мае адметныя лінгвістычныя рысы. Іх набор 
абумоўлены пазалінгвістычнымі з’явамі, у прыватнасці функцыямі тэксту, 
для выканання якіх мова гэтых тэкстаў павінна адпавядаць пэўным патра-
баванням.

Праблемамі мовы юрыдычных дакументаў займаюцца як лінгвісты, так і 
юрысты, аднак часцей за ўсё да вывучэння і ацэнкі мовы законаў адны і другія 
падыходзяць па-рознаму. Такая выснова вынікае з пераліку і характарыстыкі 
асаблівасцей заканадаўчых тэкстаў у лінгвістычных і юрыдычных даследа-
ваннях. Нашы назіранні знаходзяць пацвярджэнне і ў адпаведнай навуковай 
літаратуры. Напрыклад, Н. У. Маланіна адзначае, што юрыстаў перш за ўсё 
цікавіць прававы змест і пры вывучэнні мовы закона яны звяртаюць увагу на 
заканадаўчую думку і з гэтай пазіцыі ацэньваюць мову заканадаўчага акта. 
З-за недастатковай увагі юрыстаў да моўнай формы аналіз тэксту зводзіцца імі 
да агульных разважанняў аб прастаце, дакладнасці, зразумеласці палажэнняў 
закона. Філолагі ж кіруюцца моўнай формай і недастаткова ўвагі звяртаюць 
на заканадаўчую задуму, пазіцыю аўтара, які стварае нарматыўна-прававы 
дакумент [219, с. 9]. У выніку адметныя для мовы заканадаўства рысы 
(характарыстыкі) аднымі і другімі вылучаюцца паводле розных крытэрыяў. 
У пераважнай большасці даследаванняў, аўтарамі якіх з’яўляюцца юрысты, 
называюцца тыя характарыстыкі, з дапамогай якіх рэалізуецца прагматыч-
ная функцыя мовы заканадаўчага тэксту1. Роля гэтай функцыі заключаецца 
ў тым, каб выклікаць у адрасатаў, да якіх звернуты закон, пэўныя рэакцыі, 
схіліць іх да пэўных паводзін [52, с. 42]. Інакш кажучы, аказаць на адра-
сата ўздзеянне. Акрамя функцыі ўздзеяння заканадаўчыя тэксты выконва-
юць таксама функцыі адлюстравання, паведамлення – г. зн. камунікатыўныя 
функцыі. У даследаваннях лінгвістаў пераважна называюцца спецыфічныя 
моўныя сродкі на ўзроўні лексікі і граматыкі, з дапамогай якіх закон мае 
магчымасць выконваць прагматычную і камунікатыўную функцыі. Зыходзячы 
з гэтага ўяўляецца лагічным падзяліць характарыстыкі мовы заканадаўства 

1 Паводле «Слоўніка лінгвістычных тэрмінаў» Т. В. Жарабіла прагматычная 
функ цыя мовы – гэта выкарыстанне мовы для інтэлектуальнага, эмацыянальнага або 
валявога ўздзеяння на адрасата маўлення [СЛТ-10].
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на камунікатыўна-прагматычныя1 і лінгвістычныя. Гэтыя характарыстыкі 
ўзаемазвязаныя і ўзаемаабумоўленыя.

У Беларусі, на жаль, даследаванне мовы заканадаўчых тэкстаў практыч-
на не вядзецца, таму мы звярталіся ў асноўным да замежных публікацый, у 
прыватнасці польскіх, рускіх і ўкраінскіх аўтараў.

Набор камунікатыўна-прагматычных характарыстык у працах розных 
аўтараў хоць і вар’іруе, але прыблізна аднолькавы, што невыпадкова. Гэты 
набор абумоўлены асноўнымі правіламі нарматворчай тэхнікі, зацверджанымі 
заканадаўча. Патрабаванні да праекта закона ў Беларусі вызначаны Законам 
«Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь», якім прадугледжаны 
лагічная пабудова, сцісласць і дакладнасць выкладу, яснасць і даступнасць 
мовы (ЗоНПА-00, 41). Патрабаванні да мовы заканадаўства сфармуляваны 
і ў главе 5 «Агульныя пытанні нарматворчай тэхнікі» Правіл падрыхтоўкі 
праектаў нарматыўных прававых актаў, зацверджаных Указам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь 11 жніўня 2003 г. № 359 (Прав.-03, 41). 

Мова права вызначаецца сваёй адметнасцю. Нездарма некаторыя 
даследчыкі параўноўваюць яе з мовай закаханых, маючы на ўвазе, што вы-
разы, уласцівыя і адной, і другой, адрозніваюцца ад агульназразумелых, 
ужываных штодзень, і малазразумелыя для старонніх [433, s. 151]. Іншыя ж, 
падкрэсліваючы прызначанасць уздзейнічаць на грамадства, пераконваць у 
важнасці і сіле закона, ставяць заканадаўчую мову на адзін узровень з мовай 
рэлігіі [39, с. 75]. 

Адной з галоўных характарыстык мовы закона называюць дакладнасць 
[17; 40; 91; 109; 246]. Патрабаванне дакладнасці ўспрымаецца абавязковай умо-
вай эфектыўнай рэалізацыі закона, першаасновай яго мовы [377, с. 159], што 
абумоўлена як прыродай самой мовы, так і спецыфікай права як рэгулятара 
грамадскіх адносін. У некаторых працах гэта характарыстыка выступае пад 
назвай адэкватнасць, г. зн. здольнасць дакладна, верагодна перадаваць сэнс 
кожнай юрыдычнай катэгорыі [342, с. 168; 443 s. 16]. Пад гэтай якасцю разуме-
юць «дасягненне найбольшай адпаведнасці паміж ідэяй, думкай заканадаўцы 
і ўвасабленнем гэтай думкі ў заканадаўчай формуле» [388, с. 22]. 

Недакладныя, неакрэсленыя тэрміны або выразы ў тэксце закона пры-
водзяць да памылак у правапрымяненні. Без дакладнасці закон страчвае 
сваю пэўнасць, што стварае ўмовы для супярэчлівага яго тлумачэння. Сту-
пень дакладнасці заканадаўчага тэксту вызначаецца як надзвычай высо-
кая ў параўнанні з іншымі тэкстамі. Калі пры перачытванні мастацкага або 
публіцыстычнага тэксту можна кожны раз атрымліваць новыя ўражанні, па-

1 Разгледжаныя ніжэй характарыстыкі (адназначнасць, дакладнасць, лаканічнасць 
і да т. п.) у некаторых працах па стылістыцы аб’ядноўваюцца назвай унутрыстыля-
выя [56, с. 198], стылявыя [366, с. 7; 134, с. 37–42] .
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іншаму яго ўспрымаючы, то заканадаўчы, колькі б разоў ён ні перачытваўся, 
павінен успрымацца адназначна. Дакладнасць выказвання дасягаецца «ведан-
нем прадмета, логікай мыслення і ўменнем выбіраць неабходныя словы» [247, 
с. 156]. Наданню максімальнай лексічнай дакладнасці спрыяе пашырэнне 
традыцыі ўключэння ва ўступную частку дэфініцый найбольш важных вы-
карыстаных у законе тэрмінаў [220, с. 235], асабліва калі гэта полісеманты або 
словы, якія ў юрыспрудэнцыі маюць не такое, як у іншых сферах, значэнне. 
Аднак у тэкстах законаў сустракаюцца і ацэначныя паняцці (асаблівая жор-
сткасць, уважлівая прычына), змест якіх вызначаецца ў заканадаўчых нормах 
у агульных рысах. У такіх выпадках канкрэтызацыя зместу ажыццяўляецца 
правапрымяняльнікам [312, с. 198–199]. 

Мова заканадаўства вызначаецца афіцыйнасцю, дырэктыўным ха-
рактарам выкладу, імператыўнасцю [218, с. 105], што надае тэксту «ха-
рактар загаду, які не падлягае абмеркаванню» [40, с. 67]. Імператыўнасць 
абумоўлена асноўнай камунікатыўнай мэтай – аказаць уздзеянне на адра-
сата і стымуляваць яго да здзяснення або нездзяйснення пэўнага дзеяння 
[366, с. 7]. Палажэнні нарматыўна-прававога акта выкладаюцца ў выгля-
дзе патрабаванняў выконваць устаноўленыя законам правілы, а не ў вы-
глядзе перакананняў і тлумачэнняў прычын неабходнасці іх выканання 
[350]. Афіцыйнасць уласцівая не толькі зместу закона, але і яго форме. У 
заканадаўчым акце выказаны не індывідуальная воля і суб’ектыўныя ўяўленні, 
а сфармулявана воля грамадства, прычым гэтая воля набывае «дзяржаўна-
ўладны характар і ўвасабляецца ў пэўных, загадзя ўстаноўленых формах, што 
маюць афіцыйнае значэнне» [388, с. 18]. Закон – гэта юрыдычны дакумент, і 
ўносіць у яго выпраўленні і ўдакладненні неабходна не самастойна, а толькі 
праз устаноўленую дзяржавай працэдуру.

Неад’емная ўласцівасць мовы заканадаўства – сцісласць, лапідарнасць 
[342], лаканічнасць [40], кампактнасць заканадаўчых фармулёвак [350]. 
Ад заканатворцы патрабуецца пазбягаць шматслоўнасці, выкарыстання слоў 
і выразаў, пазбаўленых інфарматыўнай нагрузкі, паколькі «лішнія моўныя 
сімвалы не толькі не адлюстроўваюць сэнс і змест юрыдычнага маўлення, але і 
зніжаюць успрыманне значэння юрыдычнай тэрміналогіі» [342, с. 67]. Аўтары 
манаграфічнага даследавання «Язык закона» падкрэсліваюць: «Галоўнае, дзеля 
чаго неабходная сцісласць, – гэта дасягненне максімальнай дакладнасці вы-
кладу думкі заканадаўцы» [388, с. 28]. Грувасткі тэкст, наяўнасць складаных 
тэкставых канструкцый ускладняюць асэнсаванне прававых нормаў. Разам 
з тым важна імкнуцца да сцісласці пры захаванні аптымальнай ёмістасці, 
паўнаты зместу. У дапаможніках па юрыдычнай тэхніцы падкрэсліваецца, 
што сцісласць мовы закона не павінна негатыўна адбівацца на яго паўнаце. 
Значыць, патрабаванне эканамічнасці выказвання датычыць не сэнсавага боку 
заканадаўчых фармулёвак, а іх лінгвістычнага выяўлення. 
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З патрабаваннем сцісласці звязана такая характарыстыка, як высокая 
ступень стандартызацыі. Часам можна сустрэць выказванні аб сухасці 
і шаблоннасці заканадаўчага стылю, ігнараванні магчымасці разнастай-
нага вербальнага выяўлення. Сапраўды, мова права абстрагуецца ад 
індывідуальных маўленчых асаблівасцей, даволі частыя ў ёй устойлівыя 
маўленчыя канструкцыі, клішэ, шматразовае паўтарэнне адных і тых жа 
слоў. Разам з тым трафарэтнасць мовы заканадаўства накіравана на забеспя-
чэнне максімальнай дакладнасці і лаканічнасці, на дасягненне адназначнасці 
выказвання. Урэшце, стандартызаванасць мовы, клішыраванасць «эканоміць 
намаганні тых, хто карыстаецца мовай» [323, с. 239]. У сувязі з гэтым пера-
важная большасць аўтараў выказвае меркаванне, што разумны фармалізм – 
гэта станоўчая якасць юрыдычнай мовы, адна з яе вартасцей [246; 377]. 
Адзначаецца, што стандартызацыя супрацьстаўляе афіцыйна-справаводчы 
стыль усім іншым стылям, аднак з’яўляецца не хібай, а яго асаблівасцю 
[73, c. 151].

Мове закона ўласцівая і стылістычная аднароднасць [127], 
экспрэсіўная нейтральнасць [388]. Актуальнасць гэтай рысы абумоўлена 
тым, што «заканадаўчы тэкст закліканы ўздзейнічаць на розум і логіку чытача, 
а не на яго пачуцці» [40, с. 67]. Роўны і спакойны тон выкладу, без пышнай 
урачыстасці і побытавай зніжанасці, у значнай меры абумоўлены неабход-
насцю дакладнасці, якая дасягаецца праз ужыванне монасемічных слоў з 
канкрэтным значэннем. 

Неасабовы характар праяўляецца ў адсутнасці індывідуальнай манеры 
выкладу таго або іншага аўтара [366, с. 7]. 

Названыя характарыстыкі як абавязковыя для заканадаўчых тэкстаў пры-
знаюцца ўсімі даследчыкамі і не выклікаюць пярэчанняў. А вось адносна та-
кой характарыстыкі, як зразумеласць, сярод навукоўцаў няма аднадушнасці. 
Не аспрэчваючы важнасці названых вышэй характарыстык, пераважная боль-
шасць аўтараў зразумеласць суб’ектам праваадносін [366; 338; 17; 224], да-
ступнасць для асэнсавання [333] ставіць на першае месца ў пераліку якасцей 
мовы заканадаўства. Так, на меркаванне Н. А. Хабібулінай, заканадаўца «жа-
дае галоўнага – ён хоча быць зразуметым» [338, с. 39]. Аўтары «Стылістыкі 
ўкраінскай мовы» падкрэсліваюць, што мова заканадаўчых дакументаў 
павінна быць даступнай і зразумелай кожнаму грамадзяніну дзяржавы, бо 
ўсе маюць аднолькавае канстытуцыйнае права на заканадаўчую інфармацыю 
[224]. У польскамоўнай літаратуры па даследаванай праблеме нам сустрэўся 
такі варыянт назвы гэтай характарыстыкі, як камунікатыўнасць. Разнавіднасці 
мовы, якія абслугоўваюць вузкія галіны навукі, вытворчасці, грамадскага 
жыцця, вызначаюцца высокай ступенню спецыялізацыі. Прымяненне ж 
заканадаўчых актаў пашыраецца на разнастайныя сферы чалавечай дзейнасці, 
і гэта абавязвае іх стваральнікаў выкарыстоўваць зразумелыя для ўспрымання 
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юрыдычныя фармулёўкі. Вырашэнне праблемы ўскладняецца тым, што 
імкненне да зразумеласці можа зменшыць дакладнасць юрыдычнага тэк-
сту, а імкненне да максімальнай дакладнасці – прывесці да яго ўскладнення 
[107, с. 61]. Інтарэсам карыстальніка-спецыяліста адпавядае дакладнасць, 
а карыстальніка-неспецыяліста – зразумеласць, лёгкасць для ўспрымання 
[168, с. 7]. 

Як вынікае з вывучаных літаратурных крыніц, дыскусійнасць прабле-
мы даступнасці, зразумеласці неспецыялістам мовы права і яе вырашэн-
не на карысць або супраць абавязковай зразумеласці звязана з некалькімі 
акалічнасцямі. Перш за ўсё з разуменнем статусу мовы заканадаўства. 

Адным з першых, хто ўзняў пытанне лінгвістычнага статусу мовы права, 
з’явіўся польскі тэарэтык права Т. Гізберт-Студніцкі. У вядомым артыку-
ле «Ці існуе праўная мова?» («Czy istnieje język prawny?») ён заявіў, што 
праўная мова не з’яўляецца мовай у лінгвістычным разуменні. На яго дум-
ку, яе можна ўспрымаць толькі як збор праўных тэкстаў, прычым крытэрый 
прыналежнасці да гэтага збору мае характар пазалінгвістычны, а гамаген-
насць мовы (наяўнасць аднатыпных адметных уласцівасцей), якой гэтыя тэк-
сты напісаны, з’яўляецца другаснай справай [399, с. 60].

Прыхільнікі падобнага меркавання лічаць, што тэксты заканадаўчых 
актаў пішуцца спецыяльнай мовай, якая мае мала агульнага з літаратурнай, 
прыкметна ад яе адрозніваецца [342; 350]. Пад спецыяльнай мовай разуме-
юць сукупнасць моўных сродкаў, што выкарыстоўваюцца ў спецыяльна аб-
межаванай камунікатыўнай сферы з мэтай забеспячэння разумення сярод 
спецыялістаў, занятых у гэтай сферы [111, с. 107]. Некаторыя называюць 
мову права сродкам прафесійнай камунікацыі, сродкам перадачы прафесійнай 
інфармацыі (ведаў); адной з прафесійных моў (побач з мовамі медыцыны, 
тэхнікі, мастацтва) [148, с. 295].

Такая пазіцыя дазваляе сцвярджаць, што напісанне і тлумачэнне законаў – 
справа спецыялістаў з адпаведнай адукацыяй, а таму і няма неабходнасці ў 
тым, каб сэнс прававых тэкстаў быў агульназразумелым. Больш за тое, вы-
казваецца меркаванне, што да напісання законаў на агульназразумелай мове 
можа прымушаць толькі нізкі ўзровень развіцця грамадзян.

Разам з тым шэраг даследчыкаў, перш за ўсё лінгвістаў, не падзяляюць 
такіх поглядаў. У прыватнасці, адным з аргументаў супраць пазіцыі Т. Гізберт-
Студніцкага з’яўляецца сцвярджэнне, што атаясамліваць паняцці праўнай 
мовы і тэкстаў нарматыўных актаў – як ставіць знак роўнасці паміж мовай 
і тэкстам – г. зн. механізмам, які генерыруе тэкст, і яго спараджэннем [415, 
с. 172]. 

Значна большую папулярнасць мае меркаванне, што мова права 
з’яўляецца функцыянальнай разнавіднасцю літаратурнай мовы [18; 135; 
333], пэўнай падструктурай, рэестрам агульнаўжывальнай мовы [432, 
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s. 156], падсістэмай прыроднай мовы [175, с. 5], часткай натуральнай мовы з 
адрозненнямі ў сферы семантыкі [395, s. 72]. 

Мова права – не што іншае, як агульналітаратурная мова, дапоўненая 
спецыяльнымі тэрмінамі і выразамі. А паколькі тэкст закона пішацца на 
літаратурнай мове, то ён павінен быць зразумелым усім яе носьбітам. Спо-
саб фармулявання права павінен быць ясным і ў меру магчымасці агульна-
зразумелым [435, с. 91]. Для таго каб выконваць патрабаванні закона, неаб-
ходна дакладна ўспрымаць іх сутнасць. Прыхільнікі яснасці заканадаўчых 
палажэнняў лічаць, што гэта абсалютная ўласцівасць мовы закона і не за-
лежыць ад падрыхтаванасці адрасата [92].

Сярод прычын, якія ўскладняюць разуменне юрыдычнай мовы, называ-
юць выкарыстанне некаторых лінгвістычных сродкаў: намінатыўнага стылю, 
складаных сінтаксічных канструкцый, высокую ступень абстракцыі права-
вых паняццяў [111, с. 110]. Цесная сувязь з агульнаўжывальнай мовай мае 
не толькі станоўчы, але і адмоўны бок: прававыя тэрміны нярэдка маюць 
іншае значэнне, чым агульнаўжывальныя аманімічныя словы. Незразуме-
ласць узнікае і з-за таго, што пэўная колькасць тэрмінаў у юрыдычную сферу 
ўводзіцца з іншых навук [204, с. 37]. 

У асобных даследаваннях выказваюцца прапановы па дасягненні 
зразумеласці юрыдычнай мовы. Так, напрыклад, А. М. Шэпелеў лічыць, што 
неабходна не спрашчаць юрыдычную мову да абсурду, а ажыццяўляць яе 
своеасаблівы пераклад на зразумелую неспецыялістам. У майстэрстве такога 
перакладу, на яго меркаванне, і заключаецца прафесіяналізм валодання гэтай 
мовай [362, с. 64]. Аднак не ўсе прымаюць падобны спосаб папулярызацыі 
мовы закона. М. Д. Голеў адзначае, што такая падмена юрыдычнай мовы 
штодзённай не можа адэкватна перадаць змест. Як пераказ мастацкага тэксту 
ў падрадкоўніку на звычайнай мове не адлюстроўвае мастацкага зместу, 
так і «перакладзены» юрыдычны тэкст непазбежна будзе фальсіфікаваны 
неспецыялістам, бо той не ўловіць яго сутнасці. З гэтай прычыны даслед-
чык, нягледзячы на папулярнасць патрабавання зразумеласці, схільны мерка-
ваць, што тэндэнцыя да спецыялізацыі мовы законаў з’яўляецца пераважнай 
[81, с. 49]. 

Для вырашэння праблемы зразумеласці закона прапануецца і кампрамісны 
варыянт. Яго сутнасць палягае на неаднолькавасці прызначэння заканадаўчых 
тэкстаў, іх рознай адраснасці. Карыстаючыся фармулёўкамі В. І. Таюпавай, іх 
можна падзяліць на тэксты «для сваіх», «для сябе», «для іншых» [322, с. 89–
90]. «Для сваіх» – г. зн. для спецыялістаў: навуковыя юрыдычныя тэксты, 
экспертызы, службовая перапіска і да т. п. Ступень спецыялізаванасці мовы ў 
іх самая высокая. Як мяркуюць прыхільнікі кампраміснага стаўлення да выра-
шэння праблемы, у тэкстах, звернутых да спецыялістаў, ад агульнадаступнасці 
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можна адмовіцца. «Для сябе» – як для спецыялістаў, так і для абывацеляў: 
законы, прыгаворы, рашэнні. Ступень спецыялізаванасці мовы прамежкавая. 
«Для іншых» – для абывацеляў: напрыклад, публіцыстыка юрыдычнага зме-
сту, у іх ступень спецыялізаванасці мовы самая нізкая [111, с. 108].

Як вынікае з вывучанай літаратуры, у якой бы краіне і на якой бы мове 
ні ствараліся агульнаабавязковыя нормы сацыяльных паводзін, нармадаўца 
(суб’ект, які выдае нарматыўны акт) будзе імкнуцца да таго, каб яны з’яўляліся 
дакладнымі, нешматслоўнымі, спрыялі дасягненню асноўнай мэты – уздзеян-
ня на сацыяльныя паводзіны адрасата [62, с. 3]. Гэта дае падставу меркаваць, 
што камунікатыўна-прагматычныя характарыстыкі заканадаўчых тэкстаў 
з’яўляюцца ўніверсальнымі і агульнапрызнанымі. Аднак да такой якасці, як 
зразумеласць, да гэтага часу захоўваецца супярэчлівае стаўленне. 

3.7. ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ  
МОВЫ ЗАКОНАЎ

Хоць існуе меркаванне, што яшчэ не назапашана «дастатковай колькасці 
назіранняў над функцыянаваннем канкрэтных “прадстаўнікоў” тэкстаў 
законаў, якія дазваляюць з верагоднасцю гаварыць аб лінгвістычных харак-
тарыстыках мовы закона» [168, с. 7], усё ж у навуковай літаратуры даволі 
выразна акрэслены найбольш тыповыя з іх. 

Даследаваўшы жанравую спецыфіку брытанскага заканадаўчага тэк-
сту, Л. А. Барысава прыйшла да высновы, што і лінгвістычныя асаблівасці 
заканадаўчага тэксту не залежаць ад таго, на якой мове ён напісаны – на 
рускай ці на англійскай [41, с. 30]. З такім сцвярджэннем дапушчальна 
згадзіцца толькі адносна найбольш агульных, тыповых моўных асаблівасцей, 
аднак прымаючы пад увагу акалічнасць, што мова закона – гэта функцыя-
нальны сегмент літаратурнай мовы, можна меркаваць, што ў тэксце закона 
адлюструецца яе нацыянальная спецыфіка. Некаторыя з лінгвістычных ха-
рактарыстык з’явяцца ўласцівымі не толькі для пэўнай нацыянальнай мовы, 
а і для іншых (у тым ліку няроднасных) моў, на якіх створаны заканадаўчы 
тэкст. Напрыклад, сярод адметных граматычных асаблівасцей заканадаўчага 
падстылю афіцыйна-справаводчага стылю вылучаюць шырокае выкарыстан-
не назоўнікаў са значэннем дзейнай асобы. Гэтая асаблівасць актуальная для 
тэкстаў законаў у любой мове, а вось рэалізацыя гэтай асаблівасці будзе не-
аднолькавай. У рускай юрыдычнай лексіцы асабліва пашыранымі з’яўляюцца 
ўтварэнні са значэннем дзейнай асобы з суфіксам -тель [136, с. 28]. У бе-
ларускай жа мове словаўтваральны тып з суфіксам -цель кваліфікуецца як 
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малапрадуктыўны, пры гэтым адзначаецца, што «большасць назоўнікаў з 
гэтым суфіксам – запазычанні з рускай мовы» [30, с. 226]. 

Яшчэ адзін прыклад адрознення лінгвістычных сродкаў выяўлення 
ў розных мовах адной і той жа рысы заканадаўчага тэксту. Мадальнасць 
неабходнасці ўласцівая для афіцыйных дакументаў у любой мове і лічыцца 
іх універсальнай рысай. Але для яе сінтаксічнага ўвасаблення ў рускай мове 
пашыраны безасабовыя сказы, у польскай – у большасці выпадкаў з гэтай мэ-
тай выкарыстоўваюцца асабовыя; у рускіх тэкстах частотнасцю вызначаюцца 
інфінітыўныя сказы, у польскіх – яны адсутнічаюць [61, с. 16]. 

Для таго каб прасачыць гісторыю складвання, развіцця і ўдасканалення 
ў беларускай мове лінгвістычных сродкаў, спецыфічных для заканадаўчых 
тэкстаў, неабходна было акрэсліць набор гэтых сродкаў, вывучыўшы адпа-
ведную літаратуру. Да выбару такой літаратуры можа быць дваякі падыход. З 
аднаго боку, тэарэтычнай базай могуць служыць усе даследаванні, у якіх сфар-
муляваны спецыфічныя лінгвістычныя рысы тэкстаў афіцыйна-справаводчага 
стылю ўвогуле, паколькі тэксты законаў рэпрэзентуюць адзін з яго падстыляў – 
юрыдычны. Традыцыйна лічыцца, што агульныя ўласцівасці афіцыйна-
справаводчага стылю ў цэлым характэрныя для ўсіх відаў дакументаў, хоць 
іх прызначэнне патрабуе адпаведных сродкаў, напрыклад, распарадчая функ-
цыя дакументаў заканадаўчага характару часцей дыктуе выбар імператыўных 
канструкцый [56]. Разам з тым нягледзячы на даволі істотныя адрозненні 
паміж жанрамі афіцыйна-справаводчага стылю, агульных рысаў ва ўсіх яго 
разнавіднасцях значна больш [281, с. 427]. З другога боку, вылучэнне часткай 
даследчыкаў (пераважна юрыстаў) заканадаўчага стылю як асобнай функ-
цыянальнай разнавіднасці абавязвае арыентавацца толькі на даследаванні, 
звязаныя з мовай права, паколькі аўтары такіх даследаванняў сцвярджаюць 
адрознасць лінгвістычных асаблівасцей заканадаўчых тэкстаў ад афіцыйна-
справаводчых. Лічым мэтазгодным трымацца першага варыянта па наступных 
прычынах.

Па-першае, успрымаем, як ужо адзначалася, тэкст закона жанрам 
заканадаўчай разнавіднасці юрыдычнага падстылю афіцыйна-справаводчага 
стылю, а не жанрам самастойнага заканадаўчага стылю. Па-другое, згодныя 
з меркаваннем, што на практыцы стылістычная чысціня таго або іншага тэк-
сту – з’ява даволі рэдкая і залежыць ад узроўню падрыхтоўкі і прафесіяналізму 
суб’екта, які складае тэкст. Акрамя таго, «уплыў прававой дактрыны на права 
ў цэлым абумоўлівае значныя “ўкрапванні” навуковага стылю ва ўсе зрэзы 
юрыдычнай мовы» [108, с. 136]. Па-трэцяе, беларускамоўныя даследаванні 
заканадаўчых тэкстаў практычна адсутнічаюць, аднак ёсць літаратура па 
стылістыцы, у якой вылучаюцца асноўныя камунікатыўна-прагматычныя 
і лінгвістычныя характарыстыкі тэкстаў афіцыйна-справаводчага стылю, 
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пакідаць па-за ўвагай якую не ўяўляецца правільным. Тым больш што ўся 
сукупнасць стылявых рысаў афіцыйна-справаводчага стылю ў поўнай меры 
праяўляецца якраз у тэкстах заканадаўчага падстылю [203, с. 5–6].

Лінгвістычныя характарыстыкі мовы заканадаўчых тэкстаў выяўляюцца 
на лексічным, марфалагічным і сінтаксічным узроўнях. 

3.7.1. Лексічныя асаблівасці 

На ўзроўні лексікі заканадаўчыя тэксты характарызуюцца перш за ўсё вы-
карыстаннем значнай колькасці тэрмінаў. Аўтары даследавання «Язык закона» 
сцвярджаюць: «...чым больш у заканадаўчым тэксце тэрмінаў, тым больш 
ён дакладны, выразны, лаканічны» [388, с. 61]. Выкарыстоўваецца спецы-
яльная тэрміналогія двух відаў: юрыдычная і неюрыдычная. Неюрыдычныя 
тэрміны служаць для ўказання на рэаліі з іншых (неюрыдычных) сфер жыц-
ця, якія рэгулюе закон [33, с. 254]. Ад навуковай тэрміналогія заканадаўства 
адрозніваецца меншай ступенню абстрагаванасці [189, с. 25]. У цэлым стылю 
ўласцівае «ўжыванне слоў у прамых, канкрэтна-лагічных, намінатыўных 
значэннях» [56, с. 199]. 

У той час як у разнастайных сферах прафесійнай дзейнасці ўжываюцца 
тэрміны, якія спецыяльна для іх ствараюцца, большасць юрыдычнай 
тэрміналогіі – гэта пераасэнсаваныя агульнаўжывальныя словы і словазлучэнні, 
што ўзніклі ў мове агульнага выкарыстання (крадзеж, пакаранне, віна) 
[57, с. 16]. У адрозненне ад агульнаўжывальнай лексікі іх значэнне нярэдка 
раскрываецца не ў кантэксце, а з дапамогай дэфініцый, што і спрыяе пераходу 
такой лексікі з агульнаўжывальнай у спецыяльную [187, c. 47–49]. У юрыдыч-
ных даследаваннях, у параўнанні з філалагічнымі, адзначана больш шырокае 
разуменне тэрміналогіі. Гэта вынікае з таго, што даследчыкамі-юрыстамі да 
тэрміналогіі залічваюцца і словы, якія ў строгім сэнсе немагчыма залічыць 
да катэгорыі тэрмінаў, паколькі ў тэкстах законаў яны ўжываюцца ў сваім 
агульналінгвістычным значэнні [119, с. 53]. 

З ліку ўсёй тэрміналогіі, што ўжываецца ў афіцыйных тэкстах, каля 80 % 
складаюць тэрміны-словазлучэнні [343, с. 67]. З’яўленне тэрміналагічных 
словазлучэнняў – гэта вынік ускладнення аднаслоўных тэрмінаў. Пры гэ-
тым аднаслоўныя тэрміны і састаўныя дэрываты знаходзяцца «ў адносінах 
паслядоўнай матывацыі, фарміруючы тэрмінаўтваральны ланцужок» [344, 
с. 29]: валодаць → уладальнік → уладальнік маёмасці → законны ўладальнік 
маёмасці. Найбольш пашыранымі з’яўляюцца двухкампанентныя ўтварэнні.

Некаторыя двух- і шматкампанентныя тэрміны ў выніку рэгулярнага вы-
карыстання набылі ўстойлівы характар і кваліфікуюцца як лексічныя клішэ: 
крымінальная адказнасць, іскавая заява, калектыўны працоўны дагавор.
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У складзе юрыдычнай тэрміналогіі вылучаюцца адметныя тэматычныя 
групы. У большасці даследаванняў перш за ўсё ўказваюцца такія, як назвы 
асоб паводле іх ролі і функцый у прававой камунікацыі, назвы дакументаў і 
іх частак, абазначэнні разнастайных юрыдычных дзеянняў і працэдур і да т. п. 
[309, с. 10; 310, с. 16; 189, с. 26].

Пры выкарыстанні юрыдычнай тэрміналогіі патрабуецца захоўваць на-
ступныя прынцыпы: адзінства тэрміналогіі – недапушчальнасць для адна-
го і таго ж паняцця выкарыстоўваць розныя тэрміны; агульнапрызнанасць 
тэрміналогіі – ужывальнасць у навуцы і практыцы; устойлівасць тэрміналогіі – 
немагчымасць увядзення новых тэрмінаў паралельна з функцыянуючымі 
[33, с. 254]. Да тэрміна ставіцца і патрабаванне адноснай (а не ідэальнай) 
сэнсавай адназначнасці. У юрыдычным маўленні пад адназначнасцю тэрміна 
разумеюць «не адно-адзінае значэнне слова, а яго аднолькавае ўспрыманне і 
аднастайнае тлумачэнне» [103, с. 66].

Акрамя тэрмінаў з дакладным значэннем у складзе юрыдычнай лек-
сі кі вылучаюць адзінкі, што абазначаюць ацэначныя паняцці (злоснае 
хуліганства, істотны ўрон, грубая неасцярожнасць, цяжкія вынікі, да-
статковыя падставы), з дапамогай якіх правапрымяняльны орган не толькі 
канстатуе, але і ацэньвае пэўны факт або падзею. Паводле звестак Т. В. Гба-
евай, у тэксце Крымінальнага кодэкса РСФСР 1985 г. налічваецца 156 такіх 
канструкцый, г. зн. «ацэнка сустракаецца прыблізна ў кожным трэцім ар-
тыкуле Агульнай часткі КК і ў кожным другім артыкуле Асаблівай часткі» 
[101, с. 97]. 

У навуковай літаратуры адзначана неаднолькавая кваліфікацыя такой 
лексікі. Н. М. Івакіна звяртае ўвагу на тое, што лінгвісты словазлучэнні, 
кшталту прыведзеных вышэй, лічаць тэрмінамі [134, с. 234], паколькі ацэнач-
ная лексіка, якая ўваходзіць у іх склад, не надае дадатковых эмацыянальных 
адценняў. Заканадаўца арыентуецца «не на эмацыянальна-пачуццёвае, а перш 
за ўсё на лагічнае ўспрыманне, імкненне да максімальнай аб’ектыўнасці» 
[131 с. 132]. Аднак з пазіцый правазнаўцаў словы і словазлучэнні, якія не 
маюць дакладнага значэння, не могуць лічыцца тэрмінамі [220, с. 233]. На 
іх меркаванне, гэта ацэначныя паняцці, паколькі іх змест не вызначаны за-
конам, а залежыць ад акалічнасцей справы; у кожным канкрэтным выпадку 
правапрымяняльнік вызначае яго сам. 

Розныя погляды і на ролю такіх лексічных адзінак у праве. У адных 
даследаваннях сцвярджаецца, што яны дапамагаюць «правільна ўлічваць 
сацыяльна-палітычную абстаноўку, ствараюць падставы для прававой 
ініцыятывы, самастойнасці, творчага падыходу да ажыццяўлення права» [388, 
с. 75], таму абысціся без іх немагчыма. У другіх – што яны ўносяць пэўную 
абагульненасць, неканкрэтнасць у працэс правапрымянення, таму ацэначныя 
паняцці варта замяніць на «фармальна вызначаныя» [220, с. 233]. 
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Для лексікі заканадаўства характэрныя такія ж сістэмныя адносіны, 
як і для літаратурнай мовы ў цэлым: антанімія, сінанімія, аманімія. Ад-
нак меркаванні даследчыкаў і праватворцаў адносна іх дапушчальнасці ў 
афіцыйных тэкстах неаднолькавыя.

Даволі значная колькасць антонімаў (злачынства – пакаранне, правы – 
абавязкі, нараджэнне – смерць, абаронца – абвінаваўца, заканадаўчая ўлада – 
выканаўчая ўлада, заключэнне шлюбу – скасаванне шлюбу, добраахвотнае 
страхаванне – абавязковае страхаванне і інш.) ацэньваецца як станоўчая 
якасць мовы заканадаўства, паколькі яны, абазначаючы суаднесеныя адна 
з адной кантрасныя з’явы, «служаць для дасягнення паўнаты, закончанасці 
і дакладнасці фармулёвак» [186]. Антонімы ў тэксце закона не ствараюць 
экспрэсіі. Іх стылістычная функцыя – дакладнае абазначэнне паняцця [134, 
с. 161].

А вось ацэнкі адносна выкарыстання ў тэкстах законаў сінонімаў і 
амонімаў у даследаваннях не супадаюць. Адны даследчыкі не рэкамендуюць 
выкарыстоўваць сінонімы з прычыны, што яны парушаюць тэрміналагічнае 
адзінства, прыводзяць да супярэчнасцей. Патрабаванні дакладнасці «пры-
мушаюць адмаўляцца ад выкарыстання сінонімаў і аддаваць перавагу 
паўтарэнню адной і той жа назвы» [281, с. 428].

Другія да іх выкарыстання ставяцца выбарачна. Адзначаючы абме-
жаваную запатрабаванасць прававога тэксту ў сінонімах, паколькі мова 
заканадаўства малаварыянтная [23, с. 15], дапускаюць выкарыстанне толькі 
абсалютных сінонімаў (зямельнае заканадаўства – заканадаўства аб зямлі, 
Міністэрства юстыцыі – Мінюст, рыбныя запасы – рыбныя рэсурсы): «пры 
падрыхтоўцы, тлумачэнні, прымяненні прававых актаў сінонімы павінны 
супадаць поўнасцю па змесце і не могуць мець сэнсавых або якіх-небудзь 
іншых адценняў» [388, с. 78–79]1. 

Трэція выказваюцца аб непазбежнасці выкарыстання сінонімаў у 
нарматыўных прававых тэкстах, бо яны дазваляюць удакладніць і патлумачыць 
думку заканадаўцы, акрамя таго, «у многіх выпадках менавіта сінанімічныя 
эквіваленты могуць забяспечыць належныя суадносіны паміж абстрактным і 
канкрэтызаваным выкладам, што прынцыпова важна для ўсіх нарматыўных 
прававых тэкстаў» [103, с. 63–64]. Спробы поўнасцю пазбавіць прававыя тэк-
сты сінаніміі параўноўваюцца з намаганнямі вынайсці вечны рухавік у тым 
сэнсе, што яны «заведама асуджаны на няўдачу» [103, с. 66]. Непажаданая 

1 Н. С. Валгіна называе такія пары тэрмінаў з аднолькавым значэннем тэрмі-
налагічнымі варыянтамі, вылучаючы ў іх складзе некалькі відаў: адзіночны тэрмін і 
словазлучэнне (абмен – абменная аперацыя), словаформы з рознай граматычнай сувяз-
зю (пракурорскі орган – орган пракуратуры), прыназоўнікавыя і беспрыназоўнікавыя 
спалучэнні (фонд прэміравання – фонд для прэміравання) [56, с. 199].
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толькі граматычная сінанімія, калі «паралельна выкарыстоўваюцца розныя 
варыянты адной і той жа граматычнай формы слова (міжнародныя дагаворы 
публікуюцца – міжнародныя дагаворы апублікоўваюцца)» [103, с. 64]. 

Выкарыстанне амонімаў у заканадаўчым тэксце адны даследчыкі лічаць 
адмоўнай з’явай, іншыя выказваюцца аб немэтазгоднасці іх «выгнання з пра-
вавой тэрміналогіі» [111, с. 109], паколькі з кантэксту можна зразумець, у якім 
значэнні выкарыстоўваецца тэрмін. 

Непрымальнай для тэкстаў законаў прызнаецца эмацыянальна афар-
баваная і іншастылёвая лексіка (дыялектызмы, аргатызмы, прастамоўныя 
словы) [56, с. 199]. Інфармацыя эмацыянальнага характару сустракаецца 
толькі «ў асобных сегментах заканадаўчага тэксту, напрыклад у прэамбуле» 
[366, с. 10]. Непажадана перагружаць тэкст прававога акта нематываванымі 
запазычаннямі [103, с. 43]. З мэтай аднастайнага разумення сэнсу юрыдычных 
фармулёвак заканадаўца павінен тлумачыць малавядомыя замежныя тэрміны, 
паколькі іх сэнс без спецыяльнага каментарыя зразумелы вельмі абмежава-
наму колу асоб [103, с. 55].

3.7.2. Марфалагічныя асаблівасці 

Некаторыя лінгвісты лічаць марфалогію амаль цалкам нейтральнай у 
стылістычных адносінах. Выказваецца меркаванне, што граматычныя сродкі, 
у адрозненне ад лексіка-семантычных, агульныя для ўсіх функцыяналь-
ных стыляў [303, с. 175]. Аднак неабходна ўлічваць, што ў адпаведнасці з 
пэўнымі камунікатыўнымі мэтамі ў кожным стылі яны выкарыстоўваюцца 
па-свойму. Зыходзячы з адзначанага важным паказчыкам для характарыстыкі 
моўных асаблівасцей, акрамя адметных спосабаў прымянення гэтых сродкаў, 
успрымаецца частотнасць іх ужывання [168, с. 6]. У сувязі з пашырэннем у 
стылістыцы статыстычных метадаў былі выяўлены пэўныя заканамернасці 
ў функцыянаванні марфалагічных сродкаў. У прыватнасці, устаноўлена вы-
разная колькасная залежнасць паміж ступенню абстрактнасці зместу тэксту 
і частатой ужывання пэўных граматычных формаў: чым больш абстрактны 
змест, тым большая ў ім колькасць формаў адцягнена-абагульненага значэн-
ня. На падставе гэтага зроблены вывад аб тым, што і марфалогія валодае 
стылістычнымі сродкамі [СЭС].

Да спецыфічных марфалагічных асаблівасцей афіцыйна-справаводчага 
стылю залічваюць перш за ўсё высокую частотнасць ужывання іменных часцін 
мовы [21, с. 38; 212, с. 188]. Перавагу іменнай лексікі над дзеяслоўнай адзна-
чаюць усе даследчыкі [25, с. 14; 281, с. 428; 23, с. 16; 88, с. 60 і інш.]. Іменныя 
формы называюць «базіснай катэгорыяй часцінамоўнай структуры мовы права» 
[25, с. 16]. Колькасць назоўнікаў у афіцыйна-справаводчым стылі самая высокая 
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ў параўнанні з іх колькасцю ў іншых стылях. Паводле даных І. Б. Голуб, яна ў 
два разы большая, чым, напрыклад, у мастацкім стылі [88]. 

Чым абумоўлены іменны характар афіцыйных тэкстаў? Значная колькасць 
субстантываў характэрная і для навуковага стылю. Аднак стылеадрознівальную 
ролю адыгрывае не толькі сам факт наяўнасці іменнай лексікі, але і спосаб яе 
выкарыстання: у заканадаўчым тэксце яе канцэнтрацыя ствараецца за кошт 
аднародных адзінак, якія складаюць разгорнутыя слоўныя рады з «апрадме-
чаных назваў дзеянняў, сітуацый, якія неабходна вычарпальна пералічыць, 
паколькі яны з’яўляюцца прадметам або аб’ектам прававой нормы» [25, с. 14]. 
Асаблівае пашырэнне маюць аддзеяслоўныя назоўнікі, з ліку якіх найбольш 
высокай частотнасцю вылучаюцца ўтварэнні з суфіксамі -нн-, -енн-, -анн-: вы-
кананне абавязкаў, пазбаўленне волі, абвінавачанне ў злачынстве. Абстрактны 
характар такіх формаў служыць стварэнню неабходнага ўзроўню абагульнення 
выказвання ў юрыдычным тэксце [37, с. 7]. Аднак значная прадстаўленасць 
аддзеяслоўных назоўнікаў мае і адмоўны бок. Яны ўваходзяць у склад 
сінанімічных дзеяслоўным выразам устойлівых зваротаў, у якіх нярэдка 
ўзнікае ланцужок формаў роднага склону: высвятленне акалічнасцей учынен-
ня злачынства, права спынення выканання рашэння, выяўленне парушэння 
патрабаванняў закона. Такія звароты надаюць выказванню грувасткасць і 
ўскладняюць успрыманне сэнсу тэксту [87, с. 60].

Колькасць субстантываў павялічваецца за кошт выкарыстання пры-
метнікаў і дзеепрыметнікаў у значэнні назоўнікаў: панятыя, асуджаны, зня-
волены, непаўналетні, пацярпелы, забіты, арыштаваны, хворы, дзеяздоль-
ны. Нам уяўляецца, што іх ужыванне прадыктавана імкненнем да эканоміі 
моўных сродкаў, да сцісласці выказвання, што выяўляецца ў гэтым выпадку 
ў своеасаблівай кампрэсіі: панятыя асобы → панятыя, асуджаны злачынец 
→ асуджаны, непаўналетні грамадзянін → непаўналетні.

У навуковай літаратуры як адметная асаблівасць мовы законаў адзнача-
ецца прадуктыўнасць кароткіх формаў прыметнікаў. Асабліва частотнымі 
з’яўляюцца прыметнікі імператыўнага характару накшталт павінен, абавя-
зан [23, с. 16], менш ужывальныя ў іншых стылях [166, с. 325]. Зварот да іх 
дыктуецца, на меркаванне даследчыкаў, загадным характарам афіцыйнага 
маўлення; тым, што кароткія формы ў параўнанні з поўнымі вызначаюцца 
большай канкрэтнасцю, катэгарычнасцю [88, с. 60].

Спецыфічнасцю вызначаецца выбар займеннікаў. Невыкарыстанне аса-
бовых займеннікаў абумоўлена «адсутнасцю індывідуалізацыі маўлення» 
[88, с. 60]. Патрабаванне канкрэтнасці і адназначнасці юрыдычных фармулё-
вак абумовіла адмаўленне ў заканадаўчых тэкстах ад няпэўных займеннікаў. 
У даследаваннях на матэрыяле рускамоўных тэкстаў адзначаецца ўжыванне 
пранамінатываў данный, настоящий, соответствующий, таковой замест 
нейтральных у стылістычных адносінах указальных займеннікаў этот, тот, 
такой і да т. п. [88, с. 60].
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Загадны характар стылю, перавага канстатуючага і апісальнага тыпаў 
маўлення над апавяданнем і разважаннем вызначаюць статычнасць вы-
кладу і выцясненне дзясловаў. У разгорнутым сказе можа быць усяго адзін 
дзеяслоў, прычым, як правіла, зваротны. А калі ў сказе выказнік іменны, то 
прысутнасць уласна дзеяслоўнага кампанента абмяжоўваецца звязкай быць. 
«Абездзеяслоўліванне» тэксту не паслабляе камунікатыўны патэнцыял выкла-
ду, а толькі надае яму іншую функцыянальную і мадальную якасць – якасць 
канстатацыі бясспрэчнага факта [25, с. 15]. Аднак размеркаванне дзеясловаў 
у тэкстах розных жанраў і нават частках аднаго і таго ж тэксту неадноль-
кавае. Паводле назіранняў Н. М. Івакінай, у тых частках дакументаў, дзе 
пералічваюцца дзеянні ўдзельнікаў праваадносін або акалічнасці справы (у 
апісальнай частцы пастаноў, абвінаваўчай частцы заключэння, прысуду, ра-
шэння суда), дзеясловы маюць большую частотнасць [134, с. 38].

Пераважаюць формы цяперашняга часу. Неасабовы характар выкладу 
вядзе да адсутнасці формаў 1-й і 3-й асоб. Форма 1-й асобы дапушчальная ў 
нарматыўна-прававым акце толькі пры ўказанні на найвышэйшую крыніцу 
ўлады ў дзяржаве [366, с. 13]. «Безасабовасць выкладу тэкставага матэрыялу» 
[37, с. 9], абагульненае ўказанне на дзеянне як на факт абумоўлівае ўжыванне 
значнай колькасці дзеясловаў залежнага стану. Іх перавага над іншымі 
дзеяслоўнымі формамі тлумачыцца адлюстраваннем у заканадаўстве волі 
дзяржавы, а не пэўнай асобы. Менавіта залежныя дзеясловы «ўзмацняюць ак-
цэнт на самім дзеянні як неабходным, непазбежным, у чым адлюстроўваецца 
загадны характар стылю» [88, с. 61]. Імператыўнасць выказванню надае і 
выкарыстанне формаў інфінітыва [23, с. 16]. Лічыцца, што пры найменшай 
колькасці дзеясловаў афіцыйнае маўленне ўтрымлівае найбольшую коль-
касць формаў інфінітыва [88, с. 62]. Абумоўлена гэта тым, што з дапамогай 
інфінітыва «зручна выказваць прамую або непрамую імператыўнасць» [166, 
с. 324], а тым самым і рэалізаваць асноўную стылявую рысу – прэскрыптыўны 
характар маўлення.

Выразнай адметнай асаблівасцю ў выкарыстанні службовых часцін мовы 
адзначаюць пашырэнне вытворных прыназоўнікаў, асабліва адыменных [21, 
с. 38; 257, с. 30–31]. 

3.7.3. Сінтаксічныя асаблівасці 

У навуковай літаратуры (як лінгвістычнай, так і юрыдычнай) канстату-
ецца ўскладненасць і нават «грувасткасць» сінтаксісу заканадаўчых тэкстаў 
[273, с. 97; 40, с. 70]. У пераважнай большасці даследаванняў засведчана 
частотнасць складаных сказаў у параўнанні з простымі [212; 129; 87; 168; 
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377]. Паводле звестак Р. М. Камаровай, складаныя сказы займаюць 80,8 % ад 
агульнай колькасці даследаваных прыкладаў [168, с. 9].

Перавага складаных сказаў тлумачыцца, з аднаго боку, іх здольнасцю 
ў параўнанні з простымі адлюстроўваць «больш глыбокае пранікненне ў 
праблему, спасціжэнне найбольш складаных сувязей» [317, с. 26], з другога – 
неабходнасцю дакладна і поўна паказаць «усе акалічнасці справы, устанавіць 
часавыя і прычынна-выніковыя адносіны» [134, с. 39]. 

Імкненне пазбегнуць двухсэнсоўных тлумачэнняў патрабуе вялікай колькасці 
аднародных членаў і аднародных даданых сказаў [346], якія ў заканадаўчых тэк-
стах маюць «спецыяльнае афармленне ў выглядзе пералічэння з выкарыстаннем 
нумарацыі» [166, с. 264].

У той жа час у поле нашага зроку трапілі і публікацыі, аўтары якіх сцвяр-
джаюць пашырэнне колькасці простых ускладненых сказаў, як у афіцыйна-
справаводчым стылі ў цэлым [43, с. 158; 166, c. 322], так і ў заканадаўчым 
падстылі ў прыватнасці [241, с. 3; 66, с. 120; 37, с. 13; 134, с. 39]. Паводле 
даных Т. М. Весялоўскай, у Канстытуцыі СССР 1977 г. простыя сказы скла-
даюць 92,2 % ад іх агульнай колькасці, у Кодэксе законаў аб працы РСФСР 
1985 г. – 78,6 %, а ў Крымінальным кодэксе РСФСР 1983 г. – 75,8 %. Прычына 
з’яўлення ў спецыяльнай літаратуры абагульненняў аб пашырэнні ў тэкстах 
афіцыйна-справаводчага стылю складаных сказаў, магчыма, у тым, «што 
змястоўная складанасць афіцыйных тэкстаў і шматслоўнасць іх сінтаксічнай 
будовы ва ўсведамленні даследчыкаў асацыіруюцца са структурамі склада-
ных сказаў» [66, с. 120]. В. І. Білаусава ўстанавіла, што ў мове заканадаўчых 
актаў Украіны простыя сказы ў сярэднім пераважаюць над складанымі (54 % і 
46 % адпаведна). Даследчыца адзначае неаднолькавае ўтрыманне тых і другіх 
сказаў у тэкстах розных жанраў: напрыклад, у Крымінальным, Цывільным 
кодэксах Украіны пераважаюць складаныя сказы [37, с. 13], а ў Канстытуцыі – 
простыя [37, с. 15]. 

У навуковай літаратуры адзначаецца пашыранасць ускладненых сказаў. 
Ускладняльныя канструкцыі (часцей за ўсё гэта дзеепрыметнікавыя зва-
роты і аднародныя члены сказа, дзеепрыслоўныя звароты сустракаюцца 
радзей) ужываюцца з мэтай эканоміі і дакладнасці афіцыйнага маўлення і 
кваліфікуюцца як сродак стварэння інфарматыўна ёмістых фраз [23; 140], 
павелічэння змястоўнага аб’ёму сказа [62, с. 12].

Шматлікія ўскладненні, зразумела, павялічваюць не толькі зместавы, але 
і фармальны аб’ём сказаў. У выніку самыя аб’ёмныя з іх, паводле адных зве-
стак, «могуць налічваць дзясяткі слоў» [281, c. 429], паводле іншых – «сказы 
на 500–600 словаўжыванняў у афіцыйным маўленні не рэдкасць. Сустрака-
юцца сказы памерам і да 2000 слоў і больш» [166, с. 322]. 

Частка аўтараў навуковых публікацый (назавём іх следам за Т. І. Тара-
савай «крытыкамі мовы права» [321, с. 88]) такую сінтаксічную асаблівасць 



104

трактуе як стылістычны недахоп, падкрэсліваючы, што «фразы павінны 
быць нескладанай канструкцыі, без перагрузкі іх даданымі сказамі і 
разнастайнымі ўскладненнямі (дзеепрыметнікавыя і дзеепрыслоўныя 
звароты..., якія разбураюць лагічную будову сказа і да т. п.)» [33, с. 256]. 
М. І. Кавалёў у курсе лекцый «Советское уголовное право», спасылаючыся 
на англійскага сацыёлага і юрыста І. Бентама, пісаў: «Змест закона павінен 
апісвацца па магчымасці простымі сказамі1. Яны больш за ўсё адпавяда-
юць духу закона» [161, с. 217–218]. Аргументуецца пазіцыя тым, што за-
кон не пераконвае, а загадвае. Такія сказы якраз найбольш адпавядаюць 
загаднаму тону закона. Акрамя таго, сэнс простых сказаў не толькі больш 
катэгарычны, але і больш даступны для разумення, а таму і больш трывала 
«ўрэзваецца» ў памяць таго, хто яго чытае, чым сэнс складанага сказа. Праз-
мерную перагружанасць простых сказаў удакладняльнымі канструкцыямі 
(што пярэчанняў з пункту погляду граматыкі не выклікае, але ўскладняе 
ўспрыманне думкі заканадаўцы) кваліфікуе як адмоўную асаблівасць пра-
вавога тэксту і М. А. Уласенка [71, с. 18]. 

Неабходна адзначыць, што з мэтай спрасціць разуменне ўскладненых 
сказаў выкарыстоўваюцца пэўныя дапаможныя сродкі: характар афармлення 
тэксту, шрыфтавыя спосабы, так званыя камунікатыўныя знакі прыпынку 
(часцей за ўсё працяжнік і двухкроп’е) – ненарматыўныя пунктуацыйныя 
знакі, якія выкарыстоўваюцца з мэтай вылучыць, падкрэсліць, сканцэнтраваць 
увагу [231, с. 7]. 

Для сінтаксісу заканадаўчых тэкстаў уласцівы пераважна прамы пара-
дак слоў у сказе. Гэта адпавядае такім камунікатыўна-прагматычным ха-
рактарыстыкам мовы заканадаўства, як дакладнасць, адсутнасць экспрэсіі 
(інверсаваны парадак слоў валодае экспрэсіяй), аб’ектыўнасць2. Акрамя таго, 
прамы парадак слоў «дазваляе лагічна выказаць нормы права, а таксама ўсе 
акалічнасці справы» ў юрыдычных дакументах [134, с. 291]. Выкарыстанне 
інверсій «перамяшчае сэнсавыя акцэнты і скажае першапачатковае значэнне» 
[33, с. 255].

Характэрна, што ў больш ранніх даследаваннях (1960–80-я гг.) улічваўся 
сінтаксічны падзел сказа [212; 100]. Так, напрыклад, К. А. Логінава пара-

1 Магчыма, у выраз просты сказ правазнавец М. І. Кавалёў укладвае не лінгві-
стычны сэнс, а побытавы. На такую думку наводзіць наступны фрагмент тэксту 
дапаможніка аўтара: «Заканадаўца павінен імкнуцца да таго, каб яго воля была выка-
зана правільна, дакладна і недвухсэнсоўна. Гэтага таксама лепш за ўсё можна дабіцца 
параўнальна (вылучана намі. – Г. К.) простымі сказамі...» [161, с. 219].

2 Пад аб’ектыўнасцю адны даследчыкі разумеюць недапушчальнасць выяўлення 
суб’ектыўнага меркавання асобай, якая складае дакумент [134, с. 40], другія – неаса-
бовы характар афіцыйнага маўлення [165, с. 175].
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дак будовы сказа ў афіцыйным маўленні апісвае такім чынам: дзейнік 
знаходзіцца ў пачатку сказа і, як правіла, папярэднічае выказніку, азначэнні – 
перад азначанымі словамі, дапаўненні – пасля азначаных слоў, прыслоўі – па 
магчымасці бліжэй да слоў, да якіх яны адносяцца [212, с. 188–189]. У паз-
нейшых даследаваннях пры вызначэнні парадку слоў улічваецца сэнсавы 
бок выказвання, калі на першым месцы «прыстасаванне граматычнай струк-
туры сказа да задач камунікацыі ў пэўнай маўленчай сітуацыі». У аснову 
падзелу кладзецца актуальнае чляненне сказа, г. зн. «сэнсавы падзел сказа, 
усе кампаненты якога дзеляцца на тэму (або дадзенае, зыходнае; вядомае) і 
рэму – новае, ядро выказвання; тое, дзеля чаго будуецца сказ» [134, с. 290]. 
Згодна з актуальным чляненнем сказа месца дзейніка і выказніка вызнача-
ецца яго ўваходжаннем у тэму або ў рэму. Прамому парадку слоў будзе ад-
павядаць і пазіцыя дзейніка пасля выказніка, калі дзейнік уваходзіць у рэму. 
Паслядоўнасць даданых членаў сказа рэгулюецца правіламі размяшчэння 
слоў у словазлучэнні: напрыклад, дапасаванае азначэнне – перад азначаным 
словам, недапасаванае – пасля яго [134, с. 294]. Парушэнне правіл парадку 
размяшчэння выклікае двухсэнсоўнасць: Супрацоўнік ДАІ спыніў у нецвяро-
зым стане аўтамабіліста.

Адной з найбольш выразных сінтаксічных асаблівасцей з’яўляецца так 
званы расшчэплены выказнік – «ужыванне напаўзнамянальнага дзеяслова з 
назоўнікам замест паўназначнага дзеяслова» [136, с. 13]. Лексічнае значэнне 
дзеяслова аслабляецца, ён атрымлівае абстрактнае значэнне дзеяння, а сэн-
савы цэнтр пераносіцца на назоўнік, які канкрэтызуе значэнне дзеяслова: 
правесці аплату, прыняць удзел, даць распараджэнне [100, с. 85–86]. Такая 
з’ява ўласцівая і навуковаму маўленню, у якое, як мяркуюць, яна пранікла з 
афіцыйна-справаводчага ў выніку ўзаемадзеяння стыляў [166, с. 263–264].

Шырокае выкарыстанне пасіўных канструкцый дапамагае абстрагавацца 
ад канкрэтных выканаўцаў, «імперсаніфікаваць адрасанта» [51, с. 25], вы-
лучыць на першы план само дзеянне, сканцэнтраваць увагу на ім і на факце 
яго выканання: кожнаму гарантуецца свабода поглядаў; жанчынам забяс-
печваецца прадастаўленне роўных з мужчынамі магчымасцей; абаронца 
дапускаецца да ўдзелу ў справе. 

Значнае пашырэнне маюць сінтаксічныя клішэ – устойлівыя прэдыка-
тыўныя адзінкі (справа разглядаецца, суд назначае, кожны мае права), 
іменныя (ажыццяўленне правасуддзя, крымінальная справа, меры сацы-
яльнай абароны, прымусовае адчужэнне маёмасці, права дыпламатычнай 
недатыкальнасці) і дзеяслоўна-іменныя канструкцыі (дасягнуць шлюбнага 
ўзросту, адхіліць ад удзелу ў справе, заяўляць хадайніцтвы). Паколькі ў пра-
цэсе прыняцця праватворчых рашэнняў многія сітуацыі маюць уласцівасць 
паўтарацца, для іх абазначэння кожны раз выкарыстоўваюцца адны і 
тыя ж канструкцыі з аднолькавым лексічным складам. У выніку такога  



выкарыстання «асобныя словы паступова страчваюць сваё самастойнае 
значэнне, а фраза ператвараецца ў непадзельнае сэнсавае цэлае, лёгка 
ўспрымаецца і хутка распазнаецца пры перадачы той або іншай тыповай 
інфармацыі» [62, с. 10].

Паколькі выпрацоўка і станаўленне лінгвістычных сродкаў бела-
рускамоўнага заканадаўства вывучалася на падставе перакладных тэкстаў, 
то ў манаграфіі з названых лексіка-граматычных асаблівасцей разглядаюцца 
толькі тыя, якія склалі спецыфіку мовы беларускіх тэкстаў у параўнанні з 
рускімі арыгінальнымі.
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Разд з е л  4

ЭВАЛЮЦЫЯ ЛЕКСІЧНЫХ СРОДКАЎ

Стварэнне сучаснай беларускай юрыдычнай тэрміналогіі распачало-
ся, можна сказаць, адразу пасля надання мове статусу дзяржаўнай. Ужо ў 
1918 г. з’явіўся беларускамоўны тэкст Канстытуцыі РСФСР. З сярэдзіны 
1923 г. заканадаўчыя акты ўрада СССР пачалі публікавацца ў «Вестнике 
ЦИК, СНК и СТО СССР» акрамя армянскай, грузінскай, рускай, украінскай, 
татарскай і на беларускай мове. У 1924 г. была перакладзена Канстытуцыя 
Польскай Рэспублікі. З 1925 г. паралельна на беларускай і рускай мовах па-
чало выходзіць «Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянско-
го правительства Социалистической Советской Республики Белоруссии». У 
1927 г. з’явілася Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускай ССР. На праця-
гу 1920-х гг. былі створаны і перакладзены на беларускую мову папраўча-
працоўны, працоўны, сямейны, водна-меліярацыйны, крымінальны, зямельны 
кодэксы. Наяўнасць беларускамоўных тэкстаў у такіх разнастайных галінах 
заканадаўства дае падставу сцвярджаць, што за першае дзесяцігоддзе вы-
карыстання беларускай мовы ў афіцыйнай сферы юрыдычная тэрміналогія ў 
асноўным сфарміравалася як сістэма. 

Зразумела, што з развіццём заканадаўства ў яе складзе адбываліся змены. 
Адны з тэрмінаў пераставалі выкарыстоўвацца ў заканадаўчых тэкстах, іншыя 
ўзнікалі і актыўна ўжываліся, паколькі страчваліся адны паняцці і з’яўляліся 
другія. Напрыклад, адзначаны выпадкі, калі аднаслоўны тэрмін выцясняўся з 
ужытку апісальным абазначэннем асобы. Так, у ГПК-30 і ГПК-36 у раздзеле 
ХХІV «Абскарджанне рашэнняў» выкарыстоўваўся агентыў скаргнік: Скаргі 
могуць падавацца на працягу двох тыдняў ад дня, калі скаргніку стала вядо-
ма дзеяньне натарыуса (ГПК-30, 259). А ў ГПК-65 гэтага тэрміна ўжо няма. 
Змянілася і назва раздзела. У рэдакцыі 1964 г. гэтаму раздзелу адпавядае гла-
ва 25 пад назвай «Абскарджанне і апратэставанне рашэнняў і вызначэнняў, якія 
не ўступілі ў законную сілу». Расшырэнне правоў (не толькі абскарджанне, але 
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і апратэставанне) выклікала неабходнасць яго адлюстравання ў назве асобы, 
якая мае магчымасць скарыстаць гэтыя правы. Агентыў скаргнік карэлюецца 
толькі з юрыдычным дзеяннем, што мае назву абскарджанне. У маўленчай 
практыцы аднаслоўны тэрмін накшталт апратэстоўнік/апратэстоўшчык/
апратэставальнік, суадносны з працэсам, названым апратэставанне, не 
ўзнік, таму паўстала неабходнасць дзеля ўніфікацыі замяніць і раней ужываны 
скаргнік на апісальны: асоба, якая падала скаргу або пратэст (ГПК-65, 272). 
А паколькі ў заканадаўстве важна вытрымліваць тэрміналагічную аднастай-
насць, каб пазбегнуць неадназначнага тлумачэння, то ранейшы аднаслоўны 
тэрмін быў заменены на апісальны і ў тых выпадках, калі назвы юрыдычных 
дакументаў (скарга і пратэст) побач не ўжываліся: Першай выступае асоба, 
якая падала скаргу, і яе прадстаўнік або пракурор (ГПК-65, 280).

Такія зрухі ў лексічным складзе цікавыя перш за ўсё для спецыялістаў у 
галіне правазнаўства: яны даюць магчымасць прасачыць эвалюцыю прававых 
адносін у грамадстве. Нас жа цікавіць лінгвістычная эвалюцыя юрыдычных 
тэрмінаў, г. зн. мы маем на мэце прасачыць змены ў вербальным выяўленні тых 
паняццяў розных галін права, якія вызначаюцца ўзуальнай стабільнасцю, якія 
з’яўляліся актуальнымі і застаюцца такімі на працягу ад 20-х гг. ХХ ст. і да наша-
га часу. Для рэалізацыі гэтай мэты звернемся да трох найбольш прадстаўленых 
колькасна ў заканадаўчых тэкстах тэматычных груп – тэрміны-агентывы, назвы 
дакументаў, назвы дзеяння і стану, звязаныя з праваадносінамі. 

4.1. УЖЫВАННЕ ТЭРМІНАЎ-АГЕНТЫВАЎ

За першае дзесяцігоддзе ад моманту, калі пачалося выданне законаў па-
беларуску (сярэдзіна 1920-х гг.), група юрыдычных тэрмінаў, якія намінуюць 
асобу, была дастаткова грунтоўна распрацавана ў колькасных адносінах. 

У заканадаўчых тэкстах выкарыстоўваліся як аднаслоўныя, так і выража-
ныя словазлучэннем асабовыя назвы. У межах гэтай групы тэрмінаў можна 
вылучыць:

назвы ўдзельнікаў злачынных дзеянняў: злачынец (КК-28, 1), удзельнік 
злачынства (КК-28, 177), падбухторшчык (КК-28, 24), дапамагальнік (КК-28,  
24), грамадзка-небяспечная асоба (КК-28, 7), рэцыдывіст (КК-28, 47), 
правапарушнік (КК-28, 1);

назвы ўдзельнікаў судовага працэсу з пацярпелага боку: пакрыўджаны 
(КК-28, 197), пакрыўджаная асоба (КПК-32, 4), пацярпеўшы (КПК-32, 8), 
ісьцец (ГПК-30, 9), заяўнік (КПК-32, 95), заяўшчык (КПК-32, 219), скаргнік 
(КПК-32, 214), зьняважаная асоба (КК-28, 169), спагнальнік (ГПК-30, 192);

назвы ўдзельнікаў судовага працэсу з адказнага боку: правапарушнік  
(КК-28, 1), падазраваемы (КПК-32, 100), падвіноўны (КК-28, 53), абвіна-
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вачваны (КПК-32, 4), падсудны (КПК-32, 80), няплатнік (КК-28, 93), асу-
джаны (КК-28, 34), умоўна асуджаны (КК-28, 56), арыштаваны (КК-28, 117); 

назвы ўдзельнікаў праваадносін з пацярпелага і адказнага бакоў: 
цяжбеньнікі (ГПК-30, 5), старана (ГПК-30, 96), супраціўная старана (ГК-32,  
141), трэцяя старана (ГПК-30, 115);

назвы ўдзельнікаў судовага працэсу з боку судовых органаў: народны зася-
дацель (КПК-28, 24), абвінавайца (КПК-28, 50), памоцнік пракурора (КПК-28,  
440), старшыня судовага паседжання (КПК-28, 257);

назвы асобаў, прыцягнутых для дапамогі ў судовым працэсе: сьведка  
(КК-28, 134), відавочнік злачынства (КПК-32, 99), паняты (КК-28, 134;  
КПК-32, 78); 

назвы асобаў паводле сваяцтва: сваякі (КК-32, 59), блізкія родзічы  
(КПК-32, 23), кроўныя па простай лініі (КЗаШС-27, 7), супруг (КЗаШС-27, 
30), бацькі (КК-28, 59); 

назвы прадстаўнікоў улады: службовая асоба месц зняволеньня (КК-28, 
101), асобы начальніцкага складу (КК-28, 82), асобы страявога складу міліцыі 
(КК-28, 101);

назвы асобаў паводле маёмасных і фінансавых адносін: уласьнік (КК-28, 
69), уладар (ГК-32, 59), крэдытор (ГК-32, 44), набывец маёмасці (ГК-32, 60), 
даўжнік (ГК-32, 47), наймадавец (ГК-32, 154), пазычкадавец (ГК-32, 217), 
пазычальнік (ГК-32, 217), заставатрымальнік (ГК-32, 85), заставадавец 
(ГК-32, 88), паручнік (ГК-32, 245), адчужальнік (ГК-32, 66);

назвы асобаў паводле спадчынных адносін: насьледнік (ГПК-30, 43), спад-
чынадавец (ГК-32, 464), выканавец завяшчання (ГК-32, 475); 

назвы асобаў паводле страхавых адносін: страхавальнік (ГК-32, 404), 
страхоўшчык (ГК-32, 424), выгаданабыўца (ГК-32, 405), застрахаваная асоба 
(ГК-32, 422), трымацель страхавога квітку (ГК-32, 423), паказчык страха-
вога поліса (ГК-32, 412);

агентывы, ужывальныя як у заканадаўстве, так і ў тэрмінасістэмах іншых 
галін: вайскоўцы (КК-28, 31), чужаземцы (КК-28, 120), іншакраёўцы (ЗК-29, 
10), працаўнік (КК-28, 139) і інш.

Варта агаварыцца, што пэўная частка такіх назваў, напрыклад ісцец, 
заяўнік, уласнік, наймальнік, спагнальнік, ужывальная адносна як фізічных, 
так і юрыдычных асобаў. 

4.1.1. Тэрміны-агентывы ў заканадаўстве  
1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

Увядзенне асобных з названых тэрмінаў у беларускамоўнае заканадаўства 
выклікала непрыманне з боку спецыялістаў. Напрыклад, неадназначнае 
стаўленне было да тэрміна ісцец. 
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Тэрмін ісцец выкарыстоўваецца ў заканадаўчых актах, якія рэгулююць 
грамадскія адносіны, што ўзнікаюць пры расследаванні злачынстваў, раз-
глядзе і вырашэнні спраў крымінальнага, грамадзянскага, адміністрацыйнага 
судаводства.

У сучасным заканадаўстве першыя такія акты на беларускай мове з’явіліся 
ў пачатку 1930-х гг. У 1930 г. быў перакладзены і выдадзены Грамадзянскі 
працэсуальны кодэкс, у 1932 г. – Крымінальна-працэсуальны кодэкс. 

Выкарыстанне тэрміна ісцец у ГПК-30 і КПК-32 ілюструць такія прыкла-
ды: Іск можа быць пададзены супольна некалькімі ісцамі альбо да некалькіх 
адказчыкаў (ГПК-30, 163); Пад словам «стораны» разумеюцца пракурор, які 
падтрымлівае ў працэсе абвінавачваньне, грамадзянскі ісьцец і прадстаўнікі 
яго інтарэсаў, падвіноўны, яго законныя прадстаўнікі і абаронцы...  
(КПК-32, 23).

Пазнейшыя рэдакцыі ГПК і КПК1 таксама аперыруюць гэтым тэрмінам: 
Адмова ў іску, пастаноўленая ў парадку грамадзянскага судаводства, 
пазбаўляе істца права паўторнага прад’яўлення таго ж іску па крымінальнай 
справе (КПК-61, 56); Цана іску ўказваецца істцом (ГПК-65, 56).

Яшчэ раней за першыя зборы законаў, у 1926 г., тэрмін ісцец прапанавалі 
да ўжытку складальнікі руска-беларускага слоўніка «Тэрміналогія права» 
10-га выпуску серыі «Беларуская навуковая тэрміналогія» [БНТ-10]. Мікола 
Гуткоўскі, дакладаючы ў юрыдычнай секцыі навуковага таварыства пры 
БДУ аб выніках работы па яго ўкладанні, называе тэрмін ісцец сярод слоў, 
уключаных у гэты слоўнік са старабеларускага канцылярскага-юрыдычна-
га пісьменства, у прыватнасці з Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага [105, 
с. 85]. Асобу, якая звярталася ў судовы орган з мэтай абароны свайго па-
рушанага права, даўней называлі таксама і тэрмінам повад: повод винова-
тог правом всегды ищеть [ГСБМ-14, с. 152]. Аднак некаторыя тагачасныя 
спецыялісты не падтрымлівалі выкарыстанне тэрміна ісцец і раілі ўзяць 
«добры тэрмін з Байкова ды Гарэцкага пазывальнік» [240, с. 190]. БРС-25 
прыводзіць і асабовую назву пазывачы, -вач як адпаведнік рускаму судебный 
пристав [БРС-25, с. 215].

Дарэчы, у 80-я гг. ХХ ст. і ў пачатку ХХІ ст. гэты тэрмін зноў стаў 
аб’ектам крытыкі з боку некаторых лінгвістаў і правазнаўцаў. Замест ісцец 
прапаноўваўся, як і ў 1920-я гг., альтэрнатыўны варыянт пазоўнік [29; 53; 
217]. Прычына непрымання агентыва ісцец бачыцца ў тым, што праціўнікі 
яго ўжывання ў беларускамоўным кантэксце па аналогіі са скаргнік ← скарга, 
заяўнік ← заява суадносілі назву асобы з назвай дакумента: ісцец ← іск, якая 

1 Акрамя ГПК-30 і КПК-32 у якасці крыніцы ілюстрацыйнага матэрыялу выка-
рыстаны  ГПК-65 і КПК-61. Рэдакцыі  ГПК-99 і УПК-00 выдаваліся толькі на рускай 
мове.



111

матывуецца неўласцівым для сучаснай мовы дзеясловам искать. Аднак ісцец 
паходзіць не ад искать, як «тлумачаць звычайна па народнай этымалогіі, а 
ад істы ‘заможны’, ‘уладальнік рухомасці’» [ИЭС, с. 360], якое ў сваю чаргу 
карэліруецца з назоўнікам истизна ‘сапраўдная (без працэнтаў і прыбыт-
ку) сума грошай; кошт, цана чаго-небудзь’; ‘уласнасць’ [ГСБМ-14, с. 184]; 
‘капітал, уласнасць’ [SEJęP, с. 194]. Истизна паходзіць са старапольскага 
iścizna [45, с. 78]. У рад аднакаранёвых уваходзіў і дзеяслоў истити ‘за-
бяспечваць; выплочваць’. Такім чынам, ісцец і іск не аднакаранёвыя сло-
вы1. Агентыў ісцец характарызуецца як неўласцівы для беларускай мовы 
з-за памылковага ўяўлення аб яго этымалогіі. Цікава, што некаторыя рускія 
даследчыкі таксама ўспрымаюць назву асобы як утварэнне ад назвы даку-
мента іск [388, с. 67].

Найбольшыя нараканні з боку правазнаўцаў у 1920-я гг. выклікала 
полінайменнасць, г. зн. ужыванне ў перакладзеных у той час на беларускую 
мову заканадаўчых тэкстах неаднолькавых слоўных абазначэнняў аднаго і 
таго ж юрыдычнага паняцця.

4.1.1.1. Полінайменнасць тэрмінаў са значэннем асобы

Спецыяліст у галіне грамадзянскага права М. В. Грэдынгер адзначаў, што 
калі ў законе той, хто купляе маёмасць, называецца то пакупніком, то купцом, 
дык гэта выклікае ў лепшым выпадку непаразуменні. Для пацвярджэння ён 
прыводзіць артыкул 192 з Грамадзянскага кодэкса 1932 г.: Калі пакупнік, пару-
шаючы дагавор, адмовіцца прыняць купленую маёмасць... то прадавец можа... 
патрабаваць выкананьня дагавору з выплатаю яму ўмоўнай (павінна быць 
умоўленай. – Г. К.) цаны і з сплатаю яму страт, зробленых яму неспраўнасьцю 
купца... «Хто – пакупнік, хто – купец, хто – прадавец? Няясна», – адзначае 
М. В. Грэдынгер [97, с. 36–37]. Сапраўды, узнікае пытанне: у куплі-продажы 
ўдзельнічаюць два бакі (прадавец і пакупнік) ці ўзнікае яшчэ і трэці бок – нехта 
купец, які і павінен кампенсаваць прадаўцу страты ад невыканання дагавору. 
У рускай рэдакцыі гэтага артыкула і ў адным, і ў другім выпадку выкарыста-
ны тэрмін покупатель: Если покупатель в нарушение договора откажется 
принять купленное имущество… продавец может… требовать исполнения 
договора с уплатой ему условленной цены и возмещением ему убытков, при-
чиненных неисправностью покупателя… (ГК-32, 192). 

Выкарыстанне розных слоў пры абазначэнні адных і тых жа прававых 
паняццяў правазнаўцы ацэньваюць як «парушэнне прынцыпу адзінства юры-
дычнай тэрміналогіі» [388, с. 114]. Разнастайнасць сродкаў выяўлення, якая 
вітаецца ў мастацкіх і публіцыстычных тэкстах, у заканадаўчым наносіць 

1 Пра адносіны да ўжывання тэрміна іск у 4.2.1.
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шкоду адназначнасці і дакладнасці юрыдычных фармулёвак, паколькі 
полінайменнасць можа стварыць памылковае ўражанне, быццам два тэрміны, 
якія на самой справе абазначаюць адно і тое ж, маюць розны прававы сэнс.

Лінгвісты і правазнаўцы прапануюць розныя класіфікацыйныя схемы 
такіх тэрмінаў. У працах юрыстаў аб мове законаў перадусім звяртаецца ўвага 
на іх дыферэнцыяцыю паводле лакалізацыі. Неаднолькава кваліфікуецца 
полінайменнасць у межах аднаго нарматыўнага акта (або асноўнага акта і 
актаў, што канкрэтызуюць яго палажэнні) і ў розных галінах заканадаўства. 
Асабліва строга і паслядоўна прынцып адзінства тэрміналогіі патрабуецца 
праводзіць у межах аднаго нарматыўнага акта. Тэрміналагічны разнабой тут 
ацэньваецца як істотнае парушэнне заканадаўчай тэхнікі. Менш катэгарычна 
ставяцца да парушэння адзінства тэрміналогіі ў нарматыўных актах, якія 
належаць да розных галін заканадаўства. Тлумачыцца гэта несупадзеннем 
значэння некаторых тэрмінаў, напрыклад, у крымінальным і грамадзянскім 
праве або ў сямейным, жыллёвым і працоўным праве. У той жа час калі ў 
розных галінах заканадаўства выкарыстоўваецца адно і тое ж прававое па-
няцце, то і тэрмін для яго абазначэння павінен быць адным і тым жа [388, 
с. 115–117]. 

Для кодэксаў, выдадзеных па-беларуску ў 1920-я – пачатку 1930-х гг., 
была ўласцівая як унутрыгаліновая, так і міжгаліновая полінайменнасць 
тэрміналогіі. Парушалася адзінства тэрміналогіі і ў межах аднаго тэксту. 
Напрыклад, у Грамадзянскім працэсуальным кодэксе (1930) адзначаны 
такія бінарныя апазіцыі: цяжбеннікі – спрачаючыеся, заставатрымальнік – 
залогатрымальнік, удзельнікі працэсу – супольнікі ў працэсе, трымальнік 
дакумэнту – трымаўца дакумэнту. Прывядзём кароткія фрагменты паралель-
ных двухмоўных тэкстаў, якія ілюструюць перадачу аднаго і таго ж рускага 
тэрміна рознымі беларускімі, што пацвярджае поўнае семантычнае супадзен-
не апошніх пры іх фармальным адрозненні: 

[извещение] может быть выдано на руки тяжущемуся/ [паведамленне] 
можа быць выдадзена на рукі цяжбеньніку (ГПК-30, 66) – в случае смерти 
одного из тяжущихся/у выпадку сьмерці аднаго з спрачаючыхся (ГПК-30, 
225); 

претензии залогодержателя/пратэнзіі заставатрымальніка (ГПК-30, 
311) – о дне продажи извещается также залогодержатель/пра дзень про-
дажы паведамляецца таксама залогатрымальнік (ГПК-30, 350); 

против нескольких соучастников процесса/супроць некалькіх удзельнікаў 
працэсу (КПК-30, 183) – соучастники в процессе могут присоединиться к 
жалобе/супольнікі ў працэсе могуць далучыцца да скаргі (КПК-30, 284); 

держатель означенного документа/трымальнік гэтага дакумэнту 
(КПК-30, 269) – держатель утраченного документа/трымаўца згубленага 
дакумэнту (ГПК-30, 270).
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Лінгвісты ў залежнасці ад характару семантыка-стылістычных адносін 
паміж кампанентамі полінайменнай пары або рада вылучаюць абсалютныя 
(поўныя), семантычныя, стылістычныя і семантыка-стылістычныя сінонімы 
[205, с. 242]. Спецыфіка тэрміналагічнай лексікі абумоўлівае стылістычную 
нейтральнасць, а важнасць дакладнай перадачы прававога паняцця патра-
буе семантычнай тоеснасці слоў для яго абазначэння. Тоеснасцю значэн-
ня і адсутнасцю стылістычных адрозненняў характарызуюцца абсалютныя 
сінонімы, або дублеты. У заканадаўчых тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг.  
выкарыстоўваліся як рознакаранёвыя, так і аднакаранёвыя дублетныя 
тэрміны-агентывы. 

Колькасную перавагу мелі рознакаранёвыя: чужаземецы (КК-28, 
120 ув.)  – іншакраёўцы (ЗК-29, 10), уладар (ГК-32, 59) – уласьнік (ГК-32, 430), 
правазаступнік (ГПК-30, 115) – правапераймальнік (ГК-32, 78), непаўналетнія 
(ППК-27, 12) – недарослыя (СПК-26, 12), доктар (ППК-27, 73) – урач (СПК-26,  
73), сваякі (СПК-26, 80) – кроўныя (КЗаШС-27, 7) – родзічы (КПК-32, 43), 
дзяжурны (ППК-27, 82) – вартаўнічы (СПК-26, 82), служачыя (ППК-27, 61) – 
службоўцы (СПК-26, 61), незаможныя зьняволеныя (ППК-27, 213) – убогія 
зьняволеныя (СПК-26, 214), цяжбеньнікі (ГПК-30, 66) – спрачаючыеся (ГПК-30,  
225), заставатрымальнік (ГПК-30, 311) – залогатрымальнік (ГПК-30, 350), 
супольнік (КПК-30, 284) – удзельнік (КПК-30, 183), кабета (КЗаШС-27, 
42) – жанчына (ППК-27, 26), пакрыўджаны (КК-28, 197) – пацярпеўшы  
(ГК-32, 449). 

З цяперашняга пункту погляду не ўсе кампаненты названых пар 
з’яўляюцца семантычна тоеснымі. Адрозніваюцца значэннем ці яго адценнямі 
уладар – уласнік, дзяжурны – вартаўнічы, незаможны – убогі, супольнік – 
удзельнік, пакрыўджаны – пацярпеўшы. Ды і прававое значэнне набылі не 
ўсе. Напрыклад, агентыўная назва пакрыўджаны, што выкарыстоўвалася ў 
КК-28 і КПК-32 як адпаведнік да рускага потерпевший: с насилием, опасным 
для жизни или здоровья потерпевшего – з гвалтам, небясьпечным для жыць-
ця альбо для здароўя пакрыўджанага (КК-28, 197). Словам пакрыўджаны ў 
наш час можа быць абазначана паняцце маральнае, а не юрыдычнае. Аднак 
нельга ацэньваць ступень семантычнай тоеснасці гэтых слоў цяперашнімі 
крытэрыямі. На пачатковым этапе фарміравання сучаснай беларускай 
тэрміналогіі іх юрыдычнае значэнне не было яшчэ канчаткова акрэсленым, 
кожная пара прапаноўвалася для аднаго паняцця, што дае падставы ўключыць 
іх у групу абсалютных сінонімаў. 

Аднакаранёвыя дублетныя тэрміны часцей за ўсё адрозніваліся суфік-
самі: выгаданабыўца (ГК-32, 405) – выгаданабывец (ГК-32, 427), пару-
шыцель (ЗК-29, 254) – парушнік (ППК-27, 12), працоўныя (ППК-27, 15) – 
працаўнікі (СПК-26, 15), падсьледны (ППК-27, 142) – падсьледчы (СПК-26, 
142) – падсьледзтвены (СПК-26, 161), настаўнікі-выхаваўцы (СПК-26, 
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165) – настаўнікі-выхавацелі (СПК-26, 167), сьледчы (ППК-27, 210) – сьле-
давацель (СПК-26, 211).

Колькасць аднакаранёвых дублетаў з прэфіксальнымі і прэфіксальна-
суфіксальнымі адрозненнямі невялікая: правапераймальнікі (ГК-32, 78) – 
правапрымальнікі (ГК-32, 270, 309), асуджаны (ППК-27, 36) – засуджаны 
(СПК-26, 36), абвінавачваны (КПК-32, 4) – падвіноўны (КК-28, 53), пакупнік 
(ГК-32, 182) – купец (ГК-32, 201).

4.1.1.2. Назвы са значэннем асобы,  
утвораныя шляхам субстантывацыі

Адметнай асаблівасцю юрыдычнай тэрміналогіі з’яўляецца наяўнасць 
у яе ліку даволі значнай колькасці назваў асобы, якія ўтварыліся шляхам 
субстантывацыі. 

Пераход слоў іншых часцін мовы ў назоўнікі як спосаб фарміравання 
тэрмінаў канцылярска-юрыдычнага пісьменства меў шырокае распаўсюджанне 
яшчэ ў старабеларускай мове. Гэтым спосабам склаліся, у прыватнасці, дзве 
тэматычныя групы спецыяльнай лексікі – назвы падаткаў і плацяжоў і назвы 
асобаў паводле пасады, роду заняткаў, абавязкаў [123, с. 54]. 

Першая група ўтварылася шляхам субстантывацыі прыметнікаў у форме 
ніякага роду. У старабеларускай мове ўжываліся такія назвы падаткаў, як ви-
жованое ‘плата за засведчанне прычыненых шкод’, утвораная ад вижъ ‘асоба, 
прыцягнутая да засведчання фактаў, якія датычаць аднаго асобнага злачынства’ 
[СБЛ, c. 23], децкованое ‘плата пасыльнаму, прыказнаму выканаўцу ў Вялікім 
Княстве Літоўскім’, утвораная ад децкий ‘пасыльны пры вялікакняжацкім 
двары, судовы выканаўца’ [СБЛ, с. 46], записное ‘падатак за афармленне якога-
небудзь дакумента’ [СБЛ, c. 66], нестаное ‘штраф на карысць істца і суда за 
няяўку ў суд’, утвораная ад нестанье (нестаня) ‘няяўка ў суд’ [СБЛ, с. 117], 
паметное ‘плата ў судзе выйграўшым бокам’ [СБЛ, c. 126], потуремное ‘плата 
ад вязня пры выхадзе з турмы’ [СБЛ, с. 134] і інш. 

Другую групу складалі прыметнікі ў форме мужчынскага роду: воз-
ный ‘судовы выканаўца’ [СБЛ, с. 26], войский ‘ураднік, які ахоўваў маёнткі 
шляхцічаў-апалчэнцаў у час вайны’ [СБЛ, с. 26], названы вышэй децкий [СБЛ, 
c. 45], поводовый ‘ісцец’ [СБЛ, c. 129], радный ‘член гарадской управы’ [СБЛ, 
с. 141], становничий ‘службовая асоба пры двары вялікага князя, адказная за 
размяшчэнне і пражыванне знакамітых гасцей і паслоў’ [СБЛ, с. 151] і інш. У 
ліку назваў асобаў вылучаецца падгрупа ўтварэнняў з прыстаўкай пад-: под-
канцлерый ‘намеснік канцлера, хавальнік малой дзяржаўнай пячаткі Вялікага 
Княства Літоўскага’ [СБЛ, с. 130], подскарбий ‘вышэйшая службовая асоба ў 
Вялікім Княстве Літоўскім, якая загадвала дзяржаўным скарбам’ [СБЛ, с. 130], 
подстаростий ‘намеснік старасты’ [СБЛ, с. 130].
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У заканадаўчых тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг. агентыўныя назвы 
субстантыўнага ўтварэння мелі даволі значнае пашырэнне. Гэта пацвяр-
джаюць лічбы, якія паказваюць іх колькасць у агульным ліку назваў асобы. 
Так, напрыклад, у Крымінальным кодэксе БССР 1928 г. з 75 асабовых назваў 
розных спосабаў утварэння субстантываваных агентываў 19 – прыблізна 
чацвёртая частка. У Грамадзянскім працэсуальным (1930) з 79 агентываў 
15 утвораны шляхам субстантывацыі (каля 19 %). 

Калі ў старабеларускай мове пры ўтварэнні назваў асобы субстанты-
ваваліся прыметнікі, то ў сучаснай – пераважна дзеепрыметнікі: зняволены, 
арыштаваны, асуджаны, пацярпеўшы, падсудны, хворы, паранены, забіты, 
адсутны, абвінавачаны, зняважаны і інш. Прыметнікаў у значэнні назоўнікаў 
значна менш, напрыклад: палонны, малалетні, непаўналетні, дзеяздольны. Ад-
нак іх колькасць у беларускіх заканадаўчых тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг.  
павялічвалася за кошт таго, што ў асобных выпадках як аналагі рускіх 
агентываў-назоўнікаў скарыстоўваліся ўжываныя ў ранейшы час субстанты-
ваваныя прыметнікі:

родственник – кроўны: 
Свидания заключенных допускаются в изоляторах… исключительно с 

ближайшими родственниками (ИТК-27, 112) – Пабачэньні зьняволеных да-
пушчаюцца ў ізолятарах… выключна з блізкімі кроўнымі (ППК-27, 112);

следователь – следчы: 
Оглашение данных предварительного следствия без разрешения следова-

теля влечет... (УК-28, 138) – абвяшчэньне матар’ялаў папярэдняга сьледз-
ства без дазволу сьледчага выклікае... (КК-28, 138).

Існаванне паралельных беларускіх і рускіх заканадаўчых тэкстаў дае маг-
чымасць выявіць спецыфіку ўтварэння і функцыянавання субстантываваных 
дзеепрыметнікаў са значэннем асобы ў беларускай мове. 

Перадусім варта агаварыцца, што склад субстантываваных назваў 
асобы ў заканадаўчых тэкстах неаднародны паводле такіх паказчыкаў, 
як, па-першае, знаходжанне адносна ядра тэрміналагічнага поля і, па-
другое, ступень субстантывацыі. Назвы асобаў тыпу хворы, паранены і да 
т. п., якія ўжываюцца ў заканадаўчых тэкстах, знаходзяцца на перыферыі 
тэрміналагічнага поля. Іх уключэнне ў юрыдычную тэрміналогію ў строгім 
сэнсе ўмоўнае. Падобныя агентывы становяцца юрыдычнымі тэрмінамі 
толькі ў заканадаўчым кантэксце: 

Дрэнныя абыходзіны з палоннымі… альбо з хворымі і параненымі 
палоннымі, а таксама нядбайнае выкананьне абавязкаў у дачыненьні да па-
казаных хворых і параненых асобамі, якія павінны лячыць і клапаціцца аб іх, 
выклікае пазбаўленьне волі… (КК-28, 192). 

У такога кшталту артыкулах прававых актаў залічэнне вылучаных слоў 
да тэрміналогіі заканадаўства падтрымліваецца і тым, што яны выступаюць 
гіпонімамі адносна гіпероніма з выразна юрыдычнай семантыкай пацярпелы. 
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Найменні асобы субстантыўнага ўтварэння адрозніваюцца і паводле 
ступені субстантывацыі: маюць розную ступень набліжанасці да назоўніка. 
Адносна гэтага паказчыка традыцыйна вылучаюць тры віды субстантыва-
ваных назваў: поўныя, няпоўныя і аказіянальныя [СЛТ-08, c. 542–543]. Да 
поўных субстантываў залічваюць тыя словы, якія поўнасцю перайшлі ў разрад 
назоўнікаў і страцілі магчымасць ужывацца як іншыя часціны мовы: дняваль-
ны, дыспетчарская, гасціная. 

Сярод выяўленых намі агентыўных назваў утвораныя ў выніку поўнай 
субстантывацыі – адзінкавыя. Напрыклад, паняты ‘асоба, якая запрашаецца 
для ўдзелу ў правядзенні следчых дзеянняў у выпадках, прадугледжаных 
крымінальна-працэсуальным законам, з мэтай засведчання фактаў, зместу і 
вынікаў праведзеных у іх прысутнасці дзеянняў’ [ЮЭС, с. 377].

Няпоўныя субстантывы – тыя словы, якія могуць ужывацца як назоўнікі, 
але працягваюць заставацца іншымі часцінамі мовы (прыметнікамі, 
дзеепрыметнікамі і г. д.): паранены – паранены чалавек, выклікаемы – 
выклікаемая асоба. Утварэнні няпоўнай субстантывацыі (зняволены, арыш-
таваны, падсудны, асуджаны, непаўналетні і да т. п.) маюць эліптычнае 
паходжанне. Яны ўзніклі шляхам кампрэсіі словазлучэння. Эліптаванасць 
заключаецца ў тым, што галоўнае слова словазлучэння ў тэксце прававога 
зместу становіцца збыткоўным кампанентам сэнсавай структуры і апускаецца 
з мэтай эканоміі моўных сродкаў (зняволены/-ая грамадзянін/асоба → зняво-
лены). Гэтыя субстантывы фіксуюцца ў слоўніках1, у заканадаўчых тэкстах 
ужываюцца як самастойна, так і ў складзе словазлучэнняў (выклікаемы і 
выклікаемая асоба; арыштаваны і арыштаваны правапарушнік). Значэнне 
няпоўных субстантываў зразумелае без кантэкстуальнай падтрымкі.

Аказіянальнымі субстантывамі называюць словы, якія з’яўляюцца 
назоўнікамі толькі ва ўмовах пэўнага кантэксту. У адрозненне ад узуаль-
ных аказіянальныя субстантывы не з’яўляюцца прыналежнасцю мовы 
заканадаўства. Яны ўласцівыя для такіх сфер, як мастацкая літаратура, 
публіцыстыка. Аказіянальнымі субстантывамі становяцца як знамянальныя, 
так і службовыя часціны мовы, любыя маўленчыя адзінкі ўвогуле. У якасці 
прыкладу можна ўзгадаць славутыя Панчанкавы радкі «І ўсё мілагучна для 
слыху майго: і звонкае «дзе», і густое «чаго».

У мове заканадаўства акрамя названых узуальных відаў выяўляецца 
своеасаблівы від асабовых субстантываваных дзеепрыметнікаў, намінатыўная 
функцыя якіх рэалізуецца толькі ў спалучэнні з назоўнікамі ва ўскосным 
склоне:

1 Напрыклад, руска-беларускі слоўнік «Тэрміналогія права» (1926) уключае такія 
субстантываваныя назвы асобы, як спаганяты (да рус. взыскатель), павераны, пад-
следны, падсудны, даручны (да рус. приказчик), зняволены і інш. [БНТ-10].
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прысуджаны да штрафу – Калі прысуджаны да штрафу не заплоціць 
яго, то суд замяняе штраф на прымусовыя работы без пазбаўленьня волі... 
(КК-28, 45);

пазбаўлены волі – Кожны судзьдзя і кожны пракурор, які выявіць 
пазбаўленьне каго-небудзь волі без законнай пастановы, павінен безадкладна 
вызваліць няправільна пазбаўленага волі (КПК-32, 6);

падаўшы іск – Калі вызначыць старшынства немагчыма, то ўласнікам 
прызнаецца падаўшы іск раней за іншых (ГК-32, 193).

У такіх выпадках асоба абазначаецца, па сутнасці, тэрміналагічным сло-
вазлучэннем, паколькі субстантываваныя дзеепрыметнікі, што ўваходзяць у 
іх склад, самастойна ўжывацца не могуць. Будучы ўтворанымі ад пераход-
ных дзеясловаў, яны патрабуюць наяўнасці пры сабе аб’екта дзеяння. Як і 
няпоўныя субстантывы, такія абазначэнні асобы ўзніклі ў выніку кампрэсіі. 
З апісальных выразаў накшталт асоба, прысуджаная да штрафу; асоба, 
пазбаўленая волі і да т. п. выключаўся кампанент, які ўвесь час паўтараўся, – 
слова асоба. У выніку дзеепрыметнік субстантызаваўся і набыў спецыфічную 
для заканадаўчага стылю форму роду пры абазначэнні асобы.

Назіранні паказваюць, што назвы асобы, выражаныя словазлучэннямі, 
галоўны кампанент якіх узыходзіць да дзеепрыметніка прошлага часу не-
залежнага стану з суфіксамі -ш-/-ўш-, у форме назоўнага склону мелі аб-
межаванае пашырэнне ў беларускамоўных тэкстах заканадаўчых актаў. 
Перакладчыкі ўсведамлялі неўласцівасць такіх формаў для беларускай мовы. 
Імкнуліся іх пазбягаць таксама з-за ўтварэння аманімічных пар з адпаведнымі 
дзеепрыслоўямі. Выключэнне складалі ўжыванні ва ўскосных склонах: 

Вызначаючы разьмер платы за шкоду, суд павінен прыняць пад увагу ма-
ёмаснае становішча зрабіўшага шкоду (ГК-32, 453); Кожны з бяручых удзел 
у ме́не лічыцца прадаўцом таго, што дае на абмен (ГК-32, 215). 

У пераважнай жа большасці выпадкаў у беларускім тэксце слова асоба 
ўзнаўлялася, нягледзячы на неаднаразовае яго паўтарэнне нават у межах 
аднаго артыкула: 

Лицо не застрахованное не может взыскивать от причинившего вред 
большего вознаграждения, чем могло бы получить лицо застрахованное… 
(ГК-32, 457) – Незастрахаваная асоба ня можа спаганяць ад зрабіўшай 
шкоду асобы большай платы, як магла б атрымаць застрахаваная асоба... 
(ГК-32, 457).

Зразумела, замена субстантываванай назвы на дзеепрыметнікавы зварот 
не была прадыктавана патрэбамі лінгвістычнага характару: неспецыфічная 
форма дзеепрыметніка заставалася. Можна меркаваць, што перакладчыкі 
заканадаўчых тэкстаў свядома пазбягалі лаканічнасці, якая ўзнікала ў выніку 
кампрэсіі, каб кожны артыкул афіцыйнага дакумента быў зразумелы не толькі 
спецыялісту, але і маладасведчанаму ў правазнаўстве карыстальніку. 
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Узнаўляцца магло не толькі слова асоба, але і іншыя агентывы, што зале-
жала ад галіны права. Напрыклад, у папраўча-працоўным кодэксе – зняволены. 
Пры гэтым неўласцівыя формы дзеепрыметнікаў маглі замяняцца на даданыя 
азначальныя сказы: 

Находящимся на излечении в больнице передачи могут быть допуска-
емы только с разрешения врача (ИТК-27, 81) – Зьняволеным, што знахо
дзяцца на лячэньні ў больніцы, перадачы могуць дапушчацца толькі з дазволу 
доктара (ППК-27, 81);

Одиночные камеры для изоляции подвергаемого дисциплинарному воз-
действию не должны отличаться от условий других камер... (ИТК-27, 
95) – Адзіночныя камеры для ізоляцыі зьняволеных, да якіх ужываецца 
дысцыплінарны ўплыў, не павінны розьніцца ўмовамі ад іншых камер... 
(ППК-27, 95).

Такія трансфармацыі таксама вялі да страты субстантываваных назваў 
асобы. У выніку колькасць тэрмінаў-агентываў, выражаных субстантыва-
ванымі дзеепрыметнікамі, у беларускамоўных заканадаўчых тэкстах на па-
чатковым этапе іх стварэння была меншай, чым у адпаведных рускамоўных. 

Так, напрыклад, у рускамоўным тэксце Крымінальнага кодэкса 1928 г. 
налічваецца 30 субстантываваных назваў асобы. У перакладным варыянце з 
іх засталіся субстантывамі толькі 19: 

арыштаваны – дапамога арыштаванаму праз ашуканства (КК-28, 117); 
асуджаны – ужываньня гэтых мер да асуджанага, згодна з акаліч-

насьцямі справы (КК-28, 15);
забіты – з прычыны цяжкае абразы з боку забітага (КК-28, 215);
упаўнаважаны – перашкоджаньне законнай дзейнасьці… прафэсія-

нальных саюзаў і іх упаўнаважаных (КК-28, 141) і інш.
Як відаць з прыкладаў, усе яны ўзыходзяць да ўласцівых для беларускай 

мовы формаў дзеепрыметнікаў. Тыя з рускіх найменняў асобы, што набылі б 
неўласцівыя беларускай мове словаўтваральныя суфіксы -ўш-/-ш-; -уч-(-юч-)/ 
-ач-(-яч-) або ненарматыўную для беларускай мовы зваротную форму, калі 
пры перакладзе звярнуліся б да калькавання, перададзены пераважна даданай 
азначальнай часткай. Такім спосабам у КК-28 перададзены 8 субстантывава-
ных дзеепрыметнікаў са значэннем асобы:

давший или принявший взятку – асоба, што дала альбо атрымала хабар 
(КК-28, 209); 

нападавший – асоба, што нападала (КК-28, 216); 
неявившийся – той, хто не з’явіўся (КК-28, 134); 
обороняющийся – асоба, якая абараняецца (КК-28, 10); 
оставивший без помощи – асоба, што пакінула без дапамогі (КК-28, 229); 
совершившие преступления – асобы, што ўчынілі злачынства (КК-28, 

7, 52); 
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уклонившийся от призыва – асоба, якая ўхілілася ад прызыву (КК-28, 81); 
условно досрочно освобожденный – асоба, умоўна вызваленая да тэрміну 

(КК-28, 62).
Субстантываваныя дзеепрыметнікі оскорбленный і подчиненный пера-

кладзены спалучэннем назоўніка асоба з адпаведным дзеепрыметнікам: 
зняважаная асоба (КК-28, 169); падпарадкаваная асоба (КК-28, 182). Такі 
пераклад, як і вышэйзгаданыя аналагічныя, не можа быць вытлумачаны 
лінгвістычнымі патрэбамі.

У адным выпадку беларускім адпаведнікам з’явіўся назоўнік: для отбыва-
ния военнослужащими дисциплинарного ареста (УК-28, 31) – для адбывання 
вайскоўцамі дысцыплінарнага арышту (КК-28, 31).

Уласцівымі беларускай мове формамі імкнуліся перакладаць і агентывы 
субстантыўнага паходжання з суфіксамі -ем-/-им-: поведение подсудимого 
даст суду основание считать… (УК-28, 46) – паводзіны падсуднага дадуць 
падставу лічыць… (КК-28, 46). Тэрмін обвиняемый перадаваўся адпаведнікам 
падвіноўны, утвораны, відаць, па аналогіі з падсудны: если в деянии, совер-
шенном обвиняемым, имеются признаки нескольких преступлений (УК-28, 
53) – калі ў дзеяньні, учыненым падвіноўным, ёсць прыкметы некалькіх 
злачынстваў (КК-28, 53). У Крымінальна-працэсуальным кодэксе выкары-
станы варыянт абвінавачваны: Крымінальнае праследаваньне не можа быць 
узбуджана з прычыны сьмерці абвінавачванага (КПК-32, 4).

Прыведзеныя прыклады паказваюць, што стварэнне беларускіх юрыдыч-
ных тэрмінаў ў 1920-я – пачатку 1930-х гг. ажыццяўлялася пераважна шляхам 
падбору аналагаў да адпаведных рускіх. Такі шлях, безумоўна, не спрыяў 
паўнавартаснай рэалізацыі словаўтваральнага патэнцыялу беларускай мовы. 
Тым не менш прадэманстраваныя спосабы перадачы рускіх субстантывава-
ных дзеепрыметнікаў са значэннем асобы сведчаць аб імкненні тагачасных 
стваральнікаў беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў знайсці для гэтага 
найбольш уласцівыя беларускай мове сродкі.

4.1.2. Эвалюцыя тэрмінаў-агентываў

Пры даследаванні эвалюцыі лексікі за крыніцу фактычнага матэрыялу 
былі выбраны зборы законаў, якія, па-першае, у выніку спецыфікі сферы 
прымянення ўтрымліваюць найбольшую колькасць тэрмінаў-агентываў; па-
другое, маюць некалькі беларускамоўных выданняў. Напрыклад, Грамадзянскі 
кодэкс выдаваўся па-беларуску ў 1932, 1937, 1965 і 1996 гг., Крымінальны – у 
1928, 1940, 1957, 1961. Акрамя таго, змяненні і дапаўненні да гэтага кодэк-
са былі апублікаваны ў 2006 г. у газеце «Звязда». Некаторыя ж кодэксы за 
апошнія сорак гадоў па-беларуску не выдаваліся. Напрыклад, Крымінальна-
працэсуальны (вельмі прыдатны па колькасці назваў асобы). 
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Агульная колькасць аднаслоўных назваў асобы, што паслужылі матэры-
ялам для назіранняў, складае 215 адзінак. З іх 157 агентываў да нашага часу 
захавалі нязменнай структуру і асаблівасці ўжывання: адказчык, апякун, 
асуджаны, арыштаваны, даўжнік, засядацель, злачынец, ісцец, натарыус, 
падапечны, падбухторшчык, падсудны, паняты, папячыцель, пракурор, рас-
парадчык, рэцыдывіст, сведка, следчы, страхавальнік, суддзя, усынавіцель, 
утрыманец, эксперт і інш. Амаль чвэрць (58 адзінак) назваў удзельнікаў 
прававых адносін на працягу ХХ ст. зведала разнастайныя структурныя за-
мены – матывавальнай асновы, матывавальнай асновы і суфіксаў, толькі 
суфіксаў. Значна радзей замяняліся матывавальныя асновы і прэфіксы, толькі 
прэфіксы.

4.1.2.1. Замена матывавальнай асновы

Замена матывавальнай асновы адбылася ў такіх агентывах, як 
працаўнік (КК-28, 139) – работнік (КК-40,139; КЗаП-72, 38);
вайсковапавінны (КК-28, 97) – ваеннаабавязаны (КК-40,164; КК-61, 44; 

КПК-61, 115);
насьледадаўца (ГПК-30, 201; ГПК-36, 201) – спадчынадаўца (ГПК-65, 117);
заставатрымальнік (ГПК-30, 311; ГК-32, 85) – залогатрымальнік (ГПК-36,  

311; ГК-37, 85; ГПК-65, 357; ГК-65, 169) і інш.
Па-першае, звернем увагу на час, калі пачалася структурная карэкціроўка 

назвы таго ж самага паняцця. Як бачым, гэта 1936 і 1940 гг. Па-другое, 
нас цікавіць характар пераафармлення прыведзеных агентыўных назваў, 
які адпавядаў агульнаму тагачаснаму кірунку развіцця мовы. З сярэдзіны  
1930-х гг. для беларускай мовы была вызначальнай арыентацыя на сродкі 
рускай мовы на ўсіх узроўнях, у тым ліку лексічным. На нашым матэрыяле 
гэта можна пацвердзіць на прыкладзе кампазіта заставатрымальнік. Маты-
ватарам яго першай часткі з’явіўся полісемант застава, адно са значэнняў 
якога – ‘рэчы або маёмасць, аддадзеныя для забеспячэння абавязацельстваў, 
у пазыку’. Натуральнасць і гарманічнасць тэрміна заставатрымальнік у 
заканадаўчых тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг. падтрымлівалася выкары-
станнем шматлікіх аднакаранёвых: 

застава – прадметам заставы можа быць кожная маёмасць, нявылуча-
ная з звароту (ГК-32, 89);

перазастава – перазастава будынкаў (ГК-32, 96);
застаўны – застаўнае права ўзнікае на рэчы (ГК-32, 95);
заставіць – заставіў чужую маёмасьць (ГК-32, 88);
застаўлены – застаўленая маёмасць (ГК-32, 94);
заставадаўца – рэч можа быць пакінута ва ўладаньні заставадаўцы 

(ГК-32, 94). 
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‘Той, хто аддаў рэчы, маёмасць для забеспячэння абавязацельстваў’ 
у старабеларускай мове меў назву заставник [СБЛ, с. 68], Застава як 
адпаведнік рускаму залог, застаўлены (рус. заложенный), застаўляць (рус. 
отдавать в залог), застаўнік (рус. залогодатель, закладчик), застаўны (рус. 
залоговый, закладной) прыводзяцца ў перакладных слоўніках 1920-х гг.  
[БРС-25, с. 117]. 

Правазнавец М. В. Грэдынгер, рэцэнзуючы ў 1933 г. беларускамоўнае вы-
данне Грамадзянскага кодэкса БССР (1932), ацаніў як няправільны пераклад 
тэрміна рускага тэксту залог даўнім словам застава, аргументаваўшы сваё 
меркаванне такім чынам: «“Залог” даўно зрабіўся жывым беларускім сло-
вам у той час, як сэнс “заставы” рэдка хто цяпер дакладна разумее. У мэтах 
советызацыі трэба аддаць рашучую перавагу тэрміну “залог”» [97, с. 36]. Як 
слушна адзначыў М. В. Грэдынгер, залог – рускі тэрмін. Сучасныя слоўнікі, 
акрамя яго, фіксуюць і беларускі адпаведнік заклад, у заканадаўчых жа тэк-
стах у наш час паслядоўна ўжываецца залог. 

Безумоўна, развіццё беларускай юрыдычнай тэрміналогіі з другой 
палавіны 1930-х гг. адбывалася са значнай арыентацыяй на рускую. Гэта-
му спрыяла тое, што ў СССР дзейнічала адзінае заканадаўства, значыць, 
паняційны апарат цалкам запазычваўся. Акрамя таго, законы пісаліся па-руску, 
і толькі затым пэўная іх частка перакладалася. Арыентацыя на жывую мову 
як крыніцу стварэння тэрміналогіі, вызначальная для 1920-х гг., у далейшым 
не ўспрымалася як актуальная. На першае месца ў спосабах лінгвістычнага 
афармлення юрыдычных паняццяў выйшла калькаванне і запазычванне.

Аднак некаторыя новаўвядзенні выклікаюць уражанне, што новы ва-
рыянт тэрміна нярэдка ўводзіцца ва ўжытак у адпаведнасці з філалагічным 
густам тых, хто мае адносіны да выпрацоўкі беларускай тэрміналогіі. Для 
пацвярджэння прывядзём такі прыклад. Па нашых назіраннях, пачынаючы 
ад Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса 1964 г. удзельнікі праваадносін і 
судаводства называюцца бакамі: Бакамі ў грамадзянскім працэсе – істцом 
або адказчыкам могуць быць грамадзяне, а таксама дзяржаўныя ўстановы 
(ГПК-65, 89). Гэты тэрмін ёсць і ў Грамадзянскім кодэксе (ГК-65, 254; ГК-96,  
96). Раней заканадаўчыя тэксты аперыравалі тэрмінам старана (ГПК-30, 
96; КК-32, 33; ГПК-36, 169; ГК-37, 132). Укладальнікі Юрыдычнага энцы-
клапедычнага слоўніка (1992) зрабілі спробу аднавіць гэты тэрмін, спасы-
лаючыся на даўнюю традыцыю яго ўжывання ў Статутах Вялікага Кня-
ства Літоўскага: «Адказнасць юрыдычная, дзяржаўнае прымушэнне да 
выканання патрабаванняў права; праваадносіны, у якіх кожная з старон 
абавязана адказваць за свае ўчынкі перад інш. стараной, дзяржавай і гра-
мадствам» [ЮЭС, с. 30]. На іх думку, тэрмін бок «памылкова пазначаны ў 
беларускамоўных тэкстах прававых актаў і юрыдычнай літаратуры» [ЮЭС, 
с. 3]. І хоць пасля выхаду слоўніка працягвае ўжывацца бок, а не старана, сам 
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факт сведчыць пра тое, што ёсць меркаванне аб неабходнасці лінгвістычнага 
ўдасканалення беларускай юрыдычнай тэрміналогіі. Між тым важна 
ўсведамляць, што неабгрунтаваныя  новаўвядзенні парушаюць стабільнасць 
тэрміналагічнай сістэмы.

4.1.2.2. Замена матывавальнай асновы і суфіксаў

Замену матывавальнай асновы і суфіксаў можна праілюстраваць такімі 
прыкладамі:

закладчык (рус. учредитель) (ГК-32, 362) – устаноўца (ГК-37, 362) – 
заснавальнік (ГК-96, 50, 191);

заставадавец (ГК-32, 88) – залогадацель (ГК-37, 99) – залогадавальнік 
(ГК-65, 170);

паказчык (ГПК-30, 262; ГК-32, 60) – прад’явіцель (ГПК-36, 262) –
прад’яўнік (ГПК-65, 261) і інш.

Як бачым з прыкладаў, у кодэксах 1936 і 1937 гг. выкарыстоўваліся 
траслітараваныя рускія тэрміны залогадацель і прад’явіцель. У пазнейшых 
тэкстах суфікс -цель быў заменены на прадуктыўныя ў беларускай мове.

Калі прасачыць, як на працягу мінулага стагоддзя мяняліся суфіксы адной 
і той жа назвы асобы, то пераважная большасць прыкладаў дазваляе зрабіць 
выснову аб пэўнай заканамернасці гэтых замен, устанавіць іх храналагічныя 
межы. Звернем увагу на такія рады агентываў:

заяўнік (ГПК-30, 77) – заявіцель (ГПК-36, 265) – заяўнік (ГПК-65, 37);
наймадавец (ГК-32, 154) – наймадацель (ГК-37, 154) – наймадаўца  

(ГК-65, 265); 
паручнік (ГК-32, 129) – паручыцель (ГК-37, 129; ГК-65, 179);
(права)парушнік (КК-28, 1) – парушнік (ГК-32, 172) – парушыцель (КК-40, 

108) – парушальнік (ГПК-65, 83; ГК-65, 7);
трымаўца (ГПК-30, 266) – трымацель (ГПК-36, 266) – трымальнік (ГПК-65,  

262; ГК-96, 72).
Характэрна, што прыведзеныя тэрміны – адпаведнікі рускіх асабовых 

назоўнікаў з суфіксам -тель: заявитель, наймодатель, поручитель, наруши-
тель, держатель. Як бачым, у кодэксах 1928, 1930 і 1932 гг. яны перададзены 
беларускімі эквівалентамі з суфіксамі -нік (заяўнік, паручнік, парушнік), -ец 
(наймадавец), -ц-а (трымаўца). А ў рэдакцыях 1936 і 1937 гг. заменены на 
ўтварэнні з суфіксам -цель. Акрамя вышэйзгаданых заявіцель, наймадацель, 
паручыцель, парушыцель, трымацель у заканадаўчых тэкстах гэтых гадоў 
ужываліся давярыцель (ГК-37, 273), залогадацель (ГК-37, 99), прад’явіцель 
(ГПК-36, 262). Пашырэнне ў перакладным тэксце агентываў на -цель – свед-
чанне мэтанакіраванай арыентацыі на мову арыгінала. Засвоеная рускай мо-
вай пад уплывам царкоўнаславянскай кніжнай традыцыі гэта мадэль утварэн-
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ня назоўнікаў з’яўляецца неўласцівай для беларускай з-за нязначнасці такога 
ўплыву на яе [341, с. 188; 310, с. 10; 280, с. 40–41]. У кодэксах 1960-х гг. і паз-
нейшых іх рэдакцыях -цель заменены на -нік (заяўнік, давернік, прад’яўнік), 
-льнік (парушальнік, трымальнік, залогадавальнік), -ц-а (наймадаўца). Ня-
зменным застаўся тэрмін паручыцель. 

Асобныя агентыўныя назвы з суфіксам -цель ужываліся і ў заканадаўстве 
1920-х гг. Гэта перанесеныя з арыгінальнага тэксту папячыцель (КК-28, 59; 
КЗаШС-27, 77) і засядацель (КК-28, 34). Цікава, што ў Крымінальным кодэксе 
зроблена спроба «абеларусіць» неўласцівае ўтварэнне: пазбаўленне права 
выконваць грамадзкія абавязкі (напрыклад, народнага засядаталя, апякуна, 
сельскага выканаўца і інш.) (КК-28, 34). Паслядоўна на працягу стагоддзя 
выкарыстоўваецца агентыў усынавіцель (КЗаШС-27, 73; КК-40, 59; ГК-65, 
13; ГК-96, 16), аднак найбольш адпаведным беларускай словаўтваральнай 
сістэме было б, на наш погляд, утварэнне ўсынаўляльнік. 

У некаторых выпадках вызначыць заканамернасці замен даволі складана:
выканавец (ГК-32, 475; ГК-37, 475) – выканаўца (ГК-65, 219);
вынаходца (ГПК-30, 311, 43) – вынаходнік (ГК-65, 516);
набывец (ГК-32, 60; ГК-37, 60) – набыўца (ГК-65, 132) – набытчык  

(ГК-96, 154);
спадчынадавец (ГК-32, 464; ГК-37, 464) – спадчынадаўца (ГК-65, 523).
Аднак можна заўважыць, што ўжываныя ў 1930-я гг. утварэнні на -ец 

(выканавец, набывец, спадчынадавец) у 1960-я набывалі суфікс -ц-а. Паводле 
назіранняў навукоўцаў суфікс -ц-а, высокапрадуктыўны ў старабеларускай 
мове, у сучаснай выцясняецца іншымі, «у першую чаргу фармантам -ец» [20, 
с. 44]. Прыведзеныя ж прыклады не ўпісваюцца ў вызначаную тэндэнцыю.

4.1.2.3. Замена прэфіксаў і матывавальнай асновы і прэфіксаў

Замена прэфіксаў і словаўтваральных асноў і прэфіксаў у гэтай групе 
тэрмінаў прадстаўлена адзінкавымі прыкладамі:

давераны (ГК-32, 260; ГК-37, 260) – павераны (ГК-65, 394);
садаўжнікі (ГК-32, 117; ГК-37, 117) – судаўжнікі (ГК-65, 208);
супольнікі (ГПК-30, 164) – саўдзельнікі (ГПК-36, 165; ГПК-65; 91).
Звяртаюць на сябе ўвагу ўтварэнні з прыстаўкамі, што маюць значэнне 

сумеснасці. Трэба адзначыць, што для выкарыстання прыставак са- і су- 
у беларускай мове да гэтага часу канчатковыя крытэрыі не выпрацаваны. 
«Беларуская граматыка» (1985) іх увогуле не размяжоўвае: «Назоўнікі з 
прэфіксам са-(су-) маюць значэнне сумеснасці <...> – сааўтар, сабрат, саву-
чань <...>, сунаследнік, суграмадзянін, сурэжысёр» [30, с. 279]. Даследчыца 
А. П. Фаміна таксама адзначае, што ёй «не ўдалося ўстанавіць дакладных 
межаў ужывання прыставак са- і су- для ўтварэння слоў, адпаведных словам 
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з прыстаўкай со- ў рускай мове» [337, с. 12]. Надаецца ўвага іх выкарыстан-
ню ў новай рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008). 
Для размежавання пералічваюцца групы слоў, якія ўжываюцца з адной і з 
другой прыстаўкай у залежнасці ад значэння кожнай з іх. У іншых выпадках, 
г. зн. у словах, што не ўвайшлі ў пералік, даецца парада вызначаць выбар па 
слоўніках [140]. В. І. Іўчанкаў падкрэслівае, што прыстаўка са- ўжываецца 
«ў запазычаннях і кальках (пераважна з рускай мовы): саіскальнік, сакурснік, 
сатрапезнік, саслужывец» [139, с. 63]. Адносна гэтай прыстаўкі катэгарычна 
выказваецца П. Сцяцко: «прыстаўка са- (< со-) нехарактэрная для беларускай 
мовы» [318, с. 349].

Шматзначная прыстаўка су- лічыцца больш старажытнай па паходжанні. 
Са значэннем сумеснасці яна выкарыстоўвалася ў асноўным для ўтварэння 
назоўнікаў, але ў сучаснай рускай мове была выцеснена прыстаўкай со-. На-
звы асобаў з прыстаўкай су- адзінкавыя (супруг, супостат), вылучаецца яна 
ў іх толькі этымалагічна [337, с. 6]. 

У беларускіх заканадаўчых тэкстах 1920-х гг. намі не выўялена агентываў 
з прыстаўкай са- і зафіксаваны толькі адзін з прыстаўкай су-: суапякун 
(КЗаШС-27, 90). У асобных выпадках рускі назоўнік з со- перадаваўся або 
беспрыставачным беларускім эквівалентам: соучастники – удзельнікі злачын-
ства (КК-28, 177; ГПК-30, 183), або адпаведнікам з іншай матывавальнай 
асновай: соучастники процесса – супольнікі ў працэсе (ГПК-30, 284). Словам 
супольнік як бы падвойна падкрэсліваецца агульны ўдзел: су- ‘разам, сумесна’ 
і -пол- ‘напалам, пароўну’. 

Магчыма, большай прадуктыўнасцю прыстаўкі су- ў 1920-я гг. можна па-
тлумачыць і выкарыстанне ў беларускамоўных заканадаўчых тэкстах асабова-
га назоўніка супруг (КЗаШС-27,1; ГПК-30, 36) – ‘сумеснік у адной запрэжцы’. 
Дарэчы, ён працягваў ужывацца да 1960-х гг.: супруг (ГК-32, 184; ГПК-36, 37; 
ГК-37, 184) – муж (ГПК-65, 342). Кодэксы 1930-х гг. аперыруюць утварэннямі 
з прыстаўкай са-: садаўжнікі (ГК-32, 117; ГК-37, 117), саўдзельнікі (ГПК-36, 
165). У пазнейшых рэдакцыях таксама дамінуюць агентывы з са-: саўдзельнік 
(КПК-61, 151), саадказчык (ГПК-65, 135), саістцы (ГПК-65, 135), саўласнік 
(ГК-96, 207) – судаўжнікі (ГК-65, 208).

4.2. УЖЫВАННЕ НАЗВАЎ ДАКУМЕНТАЎ

Класіфікацыя назваў дакументаў у юрыспрудэнцыі ажыццяўляецца па 
розных параметрах, напрыклад працэсуальныя падзяляюцца па стадыях 
крымінальнага працэсу (следчыя і судовыя). З улікам зместавага крытэ-
рыю ў іх складзе вылучаюць тры групы. Першая ўключае дакументы, якія 
фіксуюць ход і вынікі працэсуальных дзеянняў; другая – тыя, што фіксуюць 
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працэсуальныя рашэнні [260, с. 7]. Астатнія дакументы аб’ядноўваюцца 
ў групу, якая ў адных крыніцах мае назву «іншыя» [260, с. 12], у другіх – 
дакументы, якія маюць тэхніка-інфармацыйны характар [238]. У апошняй 
групе вылучаюць дакументы двух тыпаў: 1) тыя, што змяшчаюць доказную 
інфармацыю (даведкі, тлумачэнні, акты рэвізій і да т. п.); 2) тыя, у якіх до-
казная інфармацыя адсутнічае (павесткі, даручэнні, указанні і да т. п.) [260, 
с. 13].

У юрыдычнай літаратуры сустрэлася і максімальна лаканічная класі-
фікацыя працэсуальных дакументаў, паводле якой вылучаюцца: 1) пратаколы 
следчых і судовых дзеянняў; 2) рашэнні, якія могуць быць выяўлены ў форме 
пастановы, вызначэння, вердыкту і прыгавору [331, с. 59–60]. Такі па дзел, 
як паказвае вывучэнне заканадаўчых тэкстаў, не адлюстроўвае ўвесь склад 
адпаведнага лінгвістычнага матэрыялу. Разам з тым сігналізуе аб існаванні 
ў сістэме, што намінуе дакументы, з’явы, характэрнай і для іншых груп 
юрыдычнай лексікі: утварэнне састаўных назваў, якія ўваходзяць у гіпера-
гіпанімічныя адносіны з зыходнымі адзінкамі: пастанова → матывіраваная 
пастанова (КПК-32, 114) → матывіраваная пастанова сьледчага/суддзі 
(КПК-32, 161).

Лінгвістычная тыпалогія дакументаў звязана з мэтай іх даследавання. Пры 
вывучэнні асаблівасцей, напрыклад іх тэкставай арганізацыі, у залежнасці ад 
яе складанасці вылучаюць такія групы працэсуальных дакументаў: «1. Пры-
гаворы, абвінаваўчыя заключэнні, судовыя рашэнні, пратаколы судовых 
пасяджэнняў. 2. Пастановы, вызначэнні. 3. Пратаколы допытаў, вочных ста-
вак, касацыйныя пратэсты, касацыйныя скаргі, пратэсты ў парадку нагляду, 
даручэнні, паведамленні. 4. Пратаколы следчых дзеянняў (вобыскаў, аглядаў 
і інш.). 5. Пратаколы аб выкананні крымінальна-працэсуальнага закона, 
падпіскі, абавязацельствы» [99, с. 53].

Як бачым, аднаслоўных назваў не так і шмат у параўнанні з разгледжанымі 
раней тэрмінамі-агентывамі. Аднак шырокае ўжыванне дакументаў, якія ма-
юць састаўныя назвы, значна павялічвае колькасць гэтай тэматычнай групы. 
Пад састаўнымі назвамі дакументаў маем на ўвазе тыя назвы, якія ўжываюцца 
ў тэкстах законаў, нягледзячы на тое што сам па сабе дакумент у рэальнасці 
можа мець аднаслоўную назву. Напрыклад, любы з відаў дагавораў (дагавор 
арэнды, дагавор пазыкі, дагавор наймання, дагавор парукі, дагавор камісіі, 
дагавор страхавання і г. д.) можа мець агульную назву дагавор незалежна 
ад яго зместу. Аднак нас цікавяць самі назвы дакументаў, зафіксаваныя ў 
заканадаўчых тэкстах, без заглыблення ў асаблівасці тэкставай арганізацыі, у 
іншыя лінгвістычныя характарыстыкі, паколькі маем на мэце на іх прыкладзе 
прасачыць зрухі ў складзе юрыдычнай лексікі.

Зыходзячы з таго, што некаторыя назвы дакументаў у прыведзенай вы-
шэй класіфікацыі ўваходзяць адразу ў некалькі груп (напрыклад, пратакол) 
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і абмежаваны толькі працэсуальным заканадаўствам, лічым немэтазгодным 
яе выкарыстанне для апісання эвалюцыі назваў юрыдычных дакументаў у 
беларускамоўным заканадаўстве. Разам з тым паспяховае ўстанаўленне змен у 
сістэме, якая намінуе гэту тэматычную групу, патрабуе пэўнай сістэматызацыі. 
Назвы дакументаў можна згрупаваць паводле ўдзельніка праваадносін, ад 
якога дакумент зыходзіць. Выбар такога крытэрыю абумоўлены тым, што 
ён дапамагае выявіць і залічыць назву таго або іншага дакумента да пэўнай 
тэматычнай групы без спецыяльнай юрыдычнай падрыхтоўкі, на падставе 
зместу артыкула заканадаўчага акта, у якім гэта назва фіксуецца. Паколькі 
рашэнні, прынятыя спецыяльнымі органамі, звароты рознага характару 
іншых удзельнікаў праваадносін часцей за ўсё маюць пісьмовую форму, то 
назвы дакументаў нярэдка супадаюць з назвамі зафіксаваных у іх дзеянняў 
і рашэнняў.

4.2.1. Назвы дакументаў у заканадаўстве 
1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

У тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг. зафіксаваны наступныя 
назвы дакументаў: 

агульныя назвы: арыгінал справы (ГПК-30, 11), матэрыялы справы 
(ГПК-30, 231), справы асобага вядзення (ГПК-30, 38), паперы (ГПК-30, 41), 
фальшывы дакумэнт (ГПК-30, 148), арыгінальны дакумэнт (ГПК-30, 245), 
апраўдальны дакумэнт (КЗаШС-27, 134), дублікат дакумента (ГПК-30, 193), 
копія дакумента (ГПК-30, 41); 

назвы дакументаў, якія прымаюцца кампетэнтнымі органамі або асобамі і 
маюць уладна-распарадчы характар: распараджэньне (ППК-27, 200), судовы 
загад (КЗаШС-27, 34), пастанова аб усынаўленьні (КзаШС-27, 78), дазвол 
пракурора (КПК-32, 188), абвінавальны прысуд (КК-28, 20), азначэньне аб 
прыводзе падсуднага (КПК-32, 266), заключэньне (КЗаШС-27, 58); 

назвы дакументаў, якія выдадзены кампетэнтнымі органамі або асобамі і 
маюць інфармацыйны або рэгулятыўны характар: акты дасудовага сьледства 
(КПК-32, 118), асобнае матываванае хадайніцтва (ППК-27, 15), хадайніцтва 
аб вызваленьні ў парадку паасобнае амністыі (ППК-27, 19), палажэньне 
аб судабудаўніцтве (ГПК-30, 9), пратэст акруговага пракурора (ППК-27, 
15), справаздача аб дзейнасьці (ППК-27, 22), пасьведчаньне (ППК-27, 211), 
абвестка (КЗаШС-27, 109), паведамленьне (КЗаШС-27, 111), квіток на па-
казчыка (ГПК-30, 266), страхавы квіток (ГК-32, 423); 

назвы дакументаў, што зыходзяць ад іншых удзельнікаў праваадносін: 
скарга на прысуд (КК-32, 346), іск (ГПК-30, 2), грамадзянскі іск (ГПК-30, 
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10), іскавая заява (КЗаШС-27, 36), арэндны дагавор (КЗаШС-27, 128; ГПК-30, 
7), дагавор парукі (ГК-32, 245), дагавор найманьня маёмасьці (ГК-32, 154), 
застаўны акт (ГК-32, 93), акт набыцьця будынку (ГПК-30, 357), давера-
насьць (КЗаШС-27, 128), пісьмовыя зьдзелкі простыя/натарыяльна пась-
ведчаныя (ГК-32, 27), адказаньне (КЗаШС-27, 90), тэстамэнт (ГК-32, 471), 
пазычковая абавязнасьць (ГК-32, 218) і інш. 

Асаблівасцю састаўных назваў некаторых дакументаў, у склад якіх у 
арыгінальных тэкстах уваходзілі адносныя прыметнікі, была замена гэтых 
прыметнікаў пры перакладзе на суадносныя назоўнікі: договор имуществен-
ного страхования – дагавор страхаваньня маёмасьці (ГК-32, 410), договор 
имущественного найма – дагавор найманьня маёмасьці (ГК-32, 154), договор 
личного страхования – дагавор страхаваньня асобы (ГК-32, 411). Абмежа-
ванне такіх трансфармацый адным тэкстам (яны выяўлены толькі ў ГК-32) 
дае падставу меркаваць не пра агульную тэндэнцыю, а пра індывідуальную 
асаблівасць стылю перакладчыка.

Стваральнікі беларускамоўных тэкстаў законаў імкнуліся адшукаць адэк-
ватныя адпаведнікі для назваў дакументаў, і ў цэлым іх імкненне было па-
спяховым. Тым не менш некаторыя тэрміны былі пакінутыя ў арыгінальным 
выглядзе. Напрыклад, назва заявы, пададзенай фізічнай або юрыдычнай асо-
бай з мэтай абароны парушанага права або ўрэгулявання праваадносін, – іск. 
Тэрмін іск ужываецца ў працэсуальным заканадаўстве для абазначэння: 

1) звароту пацярпелай асобы ў суд з просьбай абараніць парушаныя пра-
вы: Грамадзянскі іск можа быць пададзен і пры распачатку крымінальнай 
справы, і ў час дасудовага сьледзтва... (КПК-32, 15); Іскі падаюцца суду, 
у раёне якога адказчык мае сталае пражываньне альбо сталы занятак  
(ГПК-30, 25);

2) матэрыяльна-прававога патрабавання пацярпелага да адказчыка: Цана 
іску паказваецца ісцом (ГПК-30, 37); Цана іску вылічаецца… у ісках, якія 
складаюцца з некалькіх самастойных іскавых патрабаваньняў (ГПК-30, 36);

3) спосабу распачынання справы: У дачыненьні пададзенага грамадзян-
скага іска суд… пастанаўляе не разглядаць іск, калі падсудны апраўдан за 
адсутнасцю ў яго дзеяннях складу злачынства (КПК-32, 327);

4) судовай справы, працэсу: даны іск па акалічнасьцях справы ўдабней 
вырашаць па месцы ўчыненьня галоўных паверачных дзеяньняў (ГПК-30, 
103); Калі пры разборы крымінальнай справы адмоўлена ў грамадзянскім 
іску, паданьне таго ж іску ў другі раз у парадку грамадзянскага працэсу не 
дазваляецца (КПК-32, 328).

Мелі пашырэнне і састаўныя назвы дакументаў з вытворным прыметнікам 
іскавы: іскавае патрабаваньне (ГПК-30, 39), іскавая заява (ГПК-30, с. 76), 
іскавая справа (ГПК-30, 79).
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Выкарыстаны тэрмін іск і ў пазнейшых рэдакцыях ГПК і КПК: Адмо-
ва ў іску, пастаноўленая ў парадку грамадзянскага судаводства, пазбаўляе 
істца права паўторнага прад’яўлення таго ж іску па крымінальнай справе  
(КПК-61, 56); Цана іску ўказваецца істцом (ГПК-65, 56).

Правазнавец Л. Акіншэвіч выказаў меркаванне, што слова іск «беларуская 
мова, бясспрэчна, не ведае, гэта чыста расійскае слова» [240, с. 190]. На яго 
думку, неабходна выкарыстоўваць тэрмін позыў ці позва.

Аргументам непрымання тэрміна іск была неўласцівасць для беларускай 
літаратурнай мовы яго матыватара – дзеяслова іскаць, а прыдатнасць вары-
янта пазоў/позва пацвярджалася практыкай яго выкарыстання, як і дзеяслова 
пазваць, у старабеларускім канцылярска-юрыдычным пісьменстве. 

Безумоўна, замест тэрміна іск лепш было б ужываць найменне спецыфічна 
беларускае, паколькі «іск – бязафіксавае ўтварэнне ад пазалітаратурнага дзе-
яслова іскаць» [53, с. 101]. Аднак прапанаваныя варыянты і прыведзеныя на 
іх карысць аргументы немагчыма прыняць як дастаткова пераканаўчыя. 

Па-першае, выкарыстанне ўтварэнняў з коранем -іск- таксама было 
ўласцівым старабеларускай мове, прычым не толькі ў якасці агульна-
ўжывальных слоў, але і ў якасці тэрмінаў. Дзеяслоў искати з’яўляўся кам-
панентам устойлівых словазлучэнняў искати правом (искати на праве) 
‘дабівацца праз суд чаго-небудзь’, искати вины ‘абвінавачваць’, искати по-
мсты ‘помсціць’, якія адзначаны ў Вісліцкім статуце, Статуце ВКЛ, Трыбу-
нале ВКЛ і іншых юрыдычных дакументах [ГСБМ-14, с. 151–152]. 

Па-другое, дзеяслоў позвати ‘выклікаць у суд’ [ГСБМ-25, с. 408] у сучас-
най мове выцеснены дзеясловам выклікаць і гэтак жа, як дзеяслоў іскаць, не 
з’яўляецца літаратурным. У выніку атрымліваецца, што ўтварэнне прапанава-
нага варыянта пазоў/позва аналагічнае ўтварэнню слова іск: гэта бязафікснае 
ўтварэнне ад пазалітаратурнага цяпер дзеяслова пазваць.

Па-трэцяе, тэрмін пазоў/позва вядомы беларускаму заканадаўству, як 
старажытнаму, так і сучаснаму, у іншым значэнні: позевъ (позовъ, позэвъ) 
‘выклік у суд; судовая павестка’ < стп. рozew. Позывати ‘выклікаць у суд’ < 
стп. pozywać [45, с. 53]. Таксама і паводле «Гістарычнага слоўніка беларускай 
мовы» позовъ – гэта ‘выклік у суд, павестка’ [ГСБМ-26, с. 5], а не заява (матэ-
рыяльна-прававое патрабаванне) ад пацярпелага, накіраваная ў судовы орган. 
У залежнасці ад урадавай інстанцыі, з якой пазоў зыходзіў, адрознівалі пазоў 
гаспадарскі, дворны, земскі, падкаморскі і інш. [ГСБМ-26, с. 5]. Са значэннем 
‘выклік у суд’ выкарыстоўваўся і тэрмін ліст пазоўны: слɣжебникъ… листъ 
позовныи подасть а поведать ωт которог сɣдьи; симъ листомъ позовнымъ 
вамъ всимъ приказуемъ абы ся о то передъ нами и судомъ нашимъ духовнымъ 
становили [ГСБМ-17, с. 60]. 

У слоўніку «Тэрміналогія права», выдадзеным у 1926 г., побач з тэрмінам 
позва прапануецца і павестка: повестка – павестка, позва (БНТ-10, с. 20). 
Стваральнікі беларускамоўнага тэксту ГПК-30 і КПК-32 аддалі перава-
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гу першаму з прапанаваных варыянтаў: Павесткі суду ўручаюцца самім 
выклікаемым асобам (ГПК-30, 69); Падвіноўны, які знаходзіцца на волі, 
выклікаецца павесткай па пошце альбо праз міліцыю (КПК-32, 265).

Характэрна, што рэдакцыі гэтых кодэксаў 1960-х гг. для абазначэння 
выкліку ў суд выкарыстоўваюць тэрмін позва: Абвінавачваемы, які знаходзіцца 
на волі, выклікаецца да следчага позвай… позва ўручаецца пад распіску... 
(КПК-61, 144); выклік у суд сведак, экспертаў і перакладчыкаў праводзіцца 
судовымі позвамі (ГПК-65, 78); Адначасова з позвай суддзя накіроўвае адказ-
чыку копію іскавай заявы... (ГПК-65, 79). 

Як паказаў ілюстрацыйны матэрыял, тэрмін іск паслядоўна ўжываецца ў 
сучасных беларускіх заканадаўчых тэкстах, хоць і выклікае крытыку пэўнай 
часткі носьбітаў беларускай мовы з прычыны ўтварэння ад неўласцівай 
асновы.

4.2.1.1. Полінайменнасць назваў дакументаў

Полінайменнасць назваў дакументаў выявілася ва ўжыванні як аднака-
ранёвых, так і рознакаранёвых лексічных дублетаў. Сярод аднакаранёвых 
можна вылучыць:

акцэнтныя (дагавор – догавар, прыгавор – прыгавар): Двухстароньнім 
прызнаецца дагавор, паводле якога абедзьве стораны ўзаемна прымаюць на 
сябе абавязнасьці (ГК-32, 141) – Вызначаныя ў законе віды таварыстваў 
могуць замест статуту мець таварысцкі догавар (ГК-32, 14); 

арфаграфічныя (отзыў – водзыў): за ўхіленьне ад дачы водзыву 
можа быць накладзен штраф (ГПК-30, 340) – отзыў на завочны прысуд  
(КПК-32, 359); 

словаўтваральныя (опіс – спіс): маёмасьць знаходзіцца ў фактыч-
ным уладаньні камісіянэра на падставе опісаў аб прыняцці камісіянэрам 
маёмасьці (ГК-32, 303) – на застаўлены тавар складаецца сьпіс і ацэнка, 
якія далучаюцца да дагавору (ГК-32, 107). Словаўтваральная дублетнасць 
адзначана і ў састаўных назвах дакументаў: дагавор пазыкі (ГК-32, 217) – 
дагавор пазычкі (ГК-32, 220).

Колькасную перавагу, як і сярод тэрмінаў-агентываў, мелі рознакаранё-
выя дублетныя назвы дакументаў: приговор – прысуд (КК-28, 20) – прыга-
вар (ГПК-30, 294), сделка – акт (ГПК-30, 22) – зьдзелка (ГПК-30, 27) – угода  
(ГПК-30, 243), распоряжение – загад (КК-28, 241) – распараджэньне 
(КЗаШС-27, 89), справка – даведка (ГПК-30, 41) – спраўка (ГПК-30, 342), ре-
шение – пастанова (КЗаШС-27, 16) – рашэньне (ГПК-30, 21), определение – 
пастанова (КК-28, 31 ) – азначэньне (ГПК-30, 199), ходатайство – хадайніцтва 
(КК-28, 32) – просьба (ГПК-30, 170), завещание – адказаньне (КЗаШС-27, 90) – 
тэстамэнт (ГК-32, 471).
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У некаторых выпадках розныя беларускія адпаведнікі да аднаго рускага 
тэрміна – гэта спроба размежаваць аманімічныя назвы (распараджэньне ‘на-
зва дакумента’ – загад ‘прынятае рашэнне’): применение оружия допускается 
лишь по распоряжению начальника исправительно-трудового учреждения 
(ИПК-27, 188) – ужываньне зброі дапушчаецца толькі па загаду начальніка 
папраўна-працоўнае ўстановы (ППК-27, 188) і перевод заключенных в другое 
исправительно-трудовое учреждение производится на основании письменных 
распоряжений подлежащих органов власти (ИПК-27, 200) – зьняволеныя 
пераводзяцца ў іншыя папраўна-працоўныя ўстановы на падставе пісьмовых 
распараджэньняў належных органаў улады (ППК-27, 200).

Акрамя полінайменнасці ў тэкстах законаў 1920–30-х гг. адзначана адва-
ротная з’ява: абазначэнне адной назвай некалькіх розных дакументаў.

4.2.1.2. Выкарыстанне аднаго беларускага адпаведніка  
да некалькіх рускіх тэрмінаў

У сучасным заканадаўстве адзін з відаў судовых актаў, якія прымаюць пры 
вырашэнні крымінальных, грамадзянскіх, арбітражных спраў, мае назву вы-
значэнне: «Вызначэнне» – усякае, акрамя прыгавору, рашэнне, вынесенае судом 
першай інстанцыі пры судаводстве па крымінальнай справе (КПК-61, 22). 

Звярнуць увагу на гэтую назву больш уважліва, прасачыць гісторыю яе 
станаўлення стымулявала сумненне ў яе дакладнасці. Уяўлялася, што юры-
сты яе ўжываюць, праігнараваўшы тонкія семантычныя адрозненні слоў вы-
значэнне і азначэнне. Была амаль поўная ўпэўненасць, што такі від судовага 
рашэння неабходна называць назоўнікам азначэнне, утвораным ад дзеяслова 
азначыць ‘даць фармулёўку чаму-небудзь’ [ТСБЛМ, 51], паколькі менавіта 
слова азначэнне выкарыстоўваюць у агульналітаратурным ужытку, калі маецца 
на ўвазе не працэс выяўлення сутнасці, раскрыцця зместу чаго-небудзь, а само 
‘абагульненне, якое раскрывае сэнс, змест чаго-небудзь’ [ТСБЛМ, 51]. Аднак 
меркаваць, наколькі дакладна названа тая або іншая рэалія, можна толькі ма-
ючы аб ёй уяўленне. У нашым выпадку неабходна ўяўляць, як выглядае гэты 
дакумент. Адной з асноўных характарыстык афіцыйнага дакумента з’яўляецца 
яго структура, пэўны набор рэквізітаў, г. зн. інфармацыйных элементаў, якія 
сведчаць аб яго прызначэнні, функцыянальных асаблівасцях. Вызначэнне суда 
можа афармляцца як асобны дакумент, так і заносіцца ў пратакол судовага 
пасяджэння. Складаецца яно з чатырох частак: уступнай – указваецца дата, 
месца, назва суда; апісальнай – выкладаецца сутнасць вырашаемага пытання; 
матывавальнай – прыводзяцца матывы суда, якія абгрунтоўваюць прынятае 
рашэнне; рэзалюцыйнай – указваецца рашэнне суда, тэрмін і парадак яго аб-
скарджання [325, с. 245]. Арганізуючым звяном рэзалюцыйнай часткі выступае 
рэквізіт «вызначыў:». Пасля яго асобным абзацам запісваецца фармулёўка 
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рашэння суда па пэўным пытанні. Гэты рэквізіт і пацвярджае перавагу назвы 
дакумента вызначэнне перад азначэнне.

Дзеяслоў вызначаць, які матываваў дэрыват вызначэнне, быў ство-
раны шляхам калькавання як адпаведнік рускаму определять. Паводле 
класіфікацыі, прапанаванай у манаграфіі «Лексікалогія сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы», яго можна залічыць да групы структурна адпаведных 
вар’іруючых матываванасць калькуемага аб’екта словаўтваральных ка́лек нак-
шталт адлюстроўваць (отражать), аднавіць (восстановить), ажыццявіць 
(осуществить), дапасаваць (согласовать), укараніць (внедрить). Такія калькі 
называюць творчымі, паколькі яны не «з’яўляюцца вынікам прамога памар-
фемнага перакладу калькуемага аб’екта», а «ўзнікаюць у выніку творчай 
дзейнасці перакладчыка і таму не паўтараюць, а відазмяняюць, вар’іруюць 
матываванасць арыгінала» [205, с. 126–129]. Ускосным узорам1 для слова 
вызначэнне паслужыў рускі назоўнік определение, які ўзыходзіць да дзеясло-
ва определять – прыставачна-суфіксальнага ўтварэння ад стараславянскага 
предел ‘мяжа, граніца’ і першапачаткова меў значэнне ‘ўстанаўліваць мяжу 
чаго-небудзь’ [ЭС, с. 72]. Матыватарам беларускага тэрміна вызначэнне стаў 
корань -знак-. Определение, у сваю чаргу, – аналаг лацінскага слова definitio 
(літаральна – абрамленне, контуры; finis – ‘канец, край’), у навуковы зварот 
упершыню ўведзена Цыцэронам [278].

Варта адзначыць, што ў заканадаўчых тэкстах 1920-х гг. да рускага 
аддзеяслоўнага назоўніка з прадметным значэннем і значэннем выніку дзе-
яння определение выкарыстоўваўся адпаведнік пастанова:

определение суда о признании лица пропавшим – пастанова суду аб 
прызнаньні асобы прапаўшаю (КЗаШС-27, дадатак, 28); выносить определе-
ния о направлении приговоренных к лишению свободы в общие места заклю-
чения – выносіць пастановы аб накіраваньні прысуджаных да пазбаўленьня 
волі ў агульныя месцы зьняволеньня (КК-28, 31); освобождение от назна-
ченной ранее меры социальной защиты по определению суда, вынесшего 
приговор – вызваленьне ад назначанай раней меры сацыяльнай абароны па-
становаю суду, які вынес прысуд (КК-28, 32).

У той жа час тэрмін пастанова выступаў эквівалентам не толькі рускаму 
определение, а таксама решение і постановление:

суд выносит решение о признании одного из них отцом ребен-
ка – суд выносіць пастанову аб прызнаньні аднаго з іх за бацьку дзіцяці  
(КЗаШС-27, 46); 

суд обязан вынести постановление – суд павінен вынесьці пастанову 
(КЗаШС-27, 45); нарушение постановлений, изданных в целях охраны лесов 
от хищения или истребления – парушэньне пастаноў, выданых для аховы 
лясоў ад крадзяжу і зьнішчэння (КК-28, 123).

1 Ускосным – паколькі ўтварэнне аддзеяслоўных назоўнікаў з суфіксам -енн-/ 
-энн- было прадуктыўным яшчэ і ў старабеларускай мове.
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Выкарыстанне аднаго беларускага адпаведніка да некалькіх рускіх 
тэрмінаў, бясспрэчна, нельга лічыць выпадковым. Можна меркаваць, што 
такое ўжыванне тэрмінаў было апраўдана іх гіпера-гіпанімічнымі (рода-
відавымі) адносінамі. У юрыспрудэнцыі тэрмін постановление можа вы-
ступаць у якасці родавага адносна тэрмінаў решение і определение як 
відавых. Гэта меркаванне пацвярджае, напрыклад, цытата з падручніка па 
грамадзянскім працэсе, якую з мэтай захавання найбольшай дакладнасці пры-
вядзём на мове арыгінала: «Постановления суда первой инстанции выносятся 
в виде решения, которым дело разрешается по существу, и определения, 
которым разрешаются вопросы, возникающие в связи с рассмотрением дела 
по существу» [325, с. 245]. 

Тое, што тэрмін пастанова выступае ў якасці гіпероніма ў гіпанімічным 
радзе назваў пэўных іншых судовых дакументаў, вынікае і з наступнай дэфініцыі 
«Юрыдычнага энцыклапедычнага слоўніка»: «Вызначэнне суда – адзін з відаў 
[вылучана намі. – Г. К.] судовых пастаноў па крымінальных і цывільных спра-
вах» [ЮЭС, с. 118]. Іерархічнасць адносін у радзе названых тэрмінаў дазволіла 
перакладчыкам ужываць гіперонім замест пэўнага члена гіпанімічнага рада, 
паколькі значэнне гіпероніма шырэйшае за значэнне кожнага з гіпонімаў. 

 У перакладчыцкай практыцы вядомы такі спосаб, як гіперанімічны пера-
клад – выкарыстанне слова з больш шырокім значэннем, чым у арыгінале, пры 
адсутнасці ў мове, на якую перакладаюць, поўнага семантычнага эквіваленту. 
Аднак на момант стварэння КЗаШС-27 і КК-28, з якіх узяты вышэйпрыве-
дзены ілюстрацыйны матэрыял, беларускі адпаведнік для тэрміна определение 
суда быў ужо прапанаваны слоўнікамі юрыдычнай тэрміналогіі. Напрыклад,  
БНТ-10 прыводзіць беларускі эквівалент вызначэнне суда [БНТ-10, с. 42]. 
Паводле гэтага ж слоўніка решение – рашэнне [БНТ-10, с. 55].

Акрамя таго, пры выкарыстанні аднаго беларускага адпаведніка адра-
зу для трох рускіх тэрмінаў узнікала неабходнасць перакладчыцкіх транс-
фармацый, калі даводзілася перакладаць тыя фрагменты тэксту, дзе побач 
з назвай віду судовага акта (определение, решение) быў аднакаранёвы з 
беларускім адпаведнікам пастанова дзеяслоў постановить або аддзеяслоўны 
назоўнік постановление з працэсуальным значэннем. Каб не ўжываць выразы 
пастанавіць пастанову і пастанаўленне пастановы, прыходзілася прапу-
скаць або назву судовага акта:

суд постановляет определение о взыскании… всех следуемых сборов и 
штрафов – суд пастанаўляе аб спагнаньні ўсіх належных збораў і штрафаў 
(ГПК-30, 147);

або аднакаранёвы аддзеяслоўны назоўнік:
каждая из сторон может попросить суд о постановлении дополни-

тельного решения – кожная з старон можа прасіць суд аб дадатковай па-
станове (ГПК-30, 181).
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Зразумела, што генералізацыя (расшырэнне) значэння тэрміна паста-
нова стварала працэсуальны дыскамфорт: у выніку такой перакладчыцкай 
трансфармацыі асобны від судовай пастановы не меў самастойнага абазна-
чэння, у той час як адным з асноўных патрабаванняў да тэрміна з’яўляецца 
адназначнасць у межах пэўнай тэрмінасістэмы. 

ГПК-30 паралельна з тэрмінам пастанова пачаў ужываць азначэнне. 
У колькасных адносінах пераважае пастанова: да артыкула 199 (усяго ў 
ГПК-30 361 артыкул) азначэнне не сустракаецца, у астатнім тэксце ў дзесяці 
выпадках определение перакладзена як пастанова, у шасці – азначэнне. 
Пры гэтым ніякіх адрозненняў у выкарыстанні аднаго і другога тэрміна не 
прасочваецца ні на ўзроўні семантычнага аб’ёму, ні на ўзроўні лексічнай 
спалучальнасці:

народный судья… выносит определение – народны судзьдзя робіць па-
станову (ГПК-30, 266), определение народного суда может быть обжало-
вано – пастанова народнага суду можа быць абскарджана (ГПК-30, 340);

народный судья… выносит определение – народны судзьдзя робіць аз-
начэньне (ГПК-30, 199), после вступления в силу определения суда – пасьля 
набыцьця законнай сілы азначэньня суду (ГПК-30, 276).

У ГПК-36 ужыванне тэрміна азначэнне як адпаведніка рускаму опреде-
ление ўжо вызначаецца строгай паслядоўнасцю. Каб гэта пацвердзіць, можна 
параўнаць некалькі артыкулаў ГПК-30, у якіх выкарыстана назва пастанова, 
з адпаведнымі артыкуламі ГПК-36:

пастановы суду пра забясьпечаньне іскаў могуць быць абскарджаны ў 
прыватным парадку (ГПК-30, 91) – азначэнні суда па справах аб забеспячэнні 
іскаў могуць быць абскарджаны ў прыватным парадку (ГПК-36, 91);

у пастанове пра назначэньне экспэртаў павінна быць паказана (ГПК-30,  
154) – у азначэнні аб назначэнні экспертаў павінна быць указана (ГПК-36, 
154);

пастанова аб дапушчэньні неадкладнага выкананьня (ГПК-30, 190) – аз-
начэнне аб дапушчэнні неадкладнага выканання (ГПК-36, 190).

Такім чынам, пры наяўнасці ў БНТ-10 тэрміна вызначэнне суда ў тэксце 
кодэкса выкарыстоўваецца азначэнне. Можна дапусціць меркаванне, што та-
кое словаўжыванне прадыктавана імкненнем перакладчыкаў назваць працэс 
і вынік дзеяння не адным словам, як у рускай мове, а рознымі, утворанымі 
ад аднаго кораня: азначэнне – фармулёўка прынятага судом або суддзёй ра-
шэння, вызначэнне – працэс устанаўлення, прызначэння чаго-небудзь (меры 
пакарання, тэрмінаў і да т. п.). Семантычную дыферэнцыяцыю гэтых тэрмінаў 
ілюструе наступны прыклад з ГПК-36:

на неправильное определение судом цены иска может быть принесена 
частная жалоба – на няправільнае вызначэнне судом цаны іску можа быць 
прынесена прыватная скарга (ГПК-36, 48).
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Увогуле, прыстаўкі даволі рэдка выступаюць сродкам адрознення значэн-
ня аднакаранёвых аддзеяслоўных назоўнікаў. Часцей за ўсё гэту функцыю 
выконваюць суфіксы: 

учреждение опеки над несовершеннолетними – устанаўленьне апекі над 
няпоўналетнімі (КЗаШС-27, 102); обжаловать постановление в вышесто-
ящее опекунское учреждение – абскардзіць пастанову ў вышэйшую апякун-
скую ўстанову (КЗаШС-27, 110);

народный суд вывешивает объявление о вызове отсутствующего – на-
родны суд вывешвае абвестку аб выкліку адсутнага (ГПК-30, 204), объявле-
ние должнику запрета распоряжения имуществом – абвяшчэнне даўжніку 
забароны распараджэння маёмасцю (ГПК-30, 320). 

Можна дапусціць, што пэўную ролю адыграла і наступная акалічнасць. 
У 1935 г. выйшаў з друку «Дапаможнік па грамадзянскаму праву БССР» 
акадэміка АН БССР М. Грэдынгера. Згадваючы ГПК-30 як крыніцу грама-
дзянскага права, аўтар сцісла характарызуе якасць яго перакладу на белару-
скую мову, паколькі гэта быў першы беларускамоўны тэкст грамадзянскага 
працэсуальнага кодэкса. Адносна ўжывання да рускага тэрміна определение 
то эквіваленту пастанова, то азначэнне М. Грэдынгер адзначыў, што гэта 
«стварае вялікую блытаніну, бо пастанова ёсць паняцце агульнае, тады як 
тут гутарка ідзе пра спецыльнае паняцце», і выказаўся за ўжыванне тэрміна 
азначэнне [98, с. 41]. Магчыма, яго меркаванне і ўлічылі пры перакладзе 
ГПК-36.

Пачынаючы ад заканадаўчых тэкстаў 1950-х гг. выкарыстоўваецца тэрмін 
вызначэнне:

исполнение приговора может быть отсрочено по определению суда – 
выкананьне прыгавору можа быць адтэрмінавана па вызначэнню суда  
(КК-57, 32); 

вынесение неправосудного приговора, решения, определения или поста-
новления – вынясенне неправасуднага прыгавору, рашэння, вызначэння або 
пастановы (КК-61, 173); «Частное определение» – определение, которым 
суд доводит до сведения соответствующих органов об установленных при 
рассмотрении дела недостатках в работе – «Прыватнае вызначэнне» – вы-
значэнне, якім суд даводзіць да ведама адпаведных органаў аб устаноўленых 
пры разглядзе справы недахопах у рабоце (КПК-61, 22);

вступив шие в законную силу приговор или определение суда – увайшоўшыя 
ў законную сілу прыгавор або вызначэнне суда (ППК-71, 113). 

Такім чынам, да канчатковага замацавання назвы вызначэнне ёй 
папярэднічалі варыянты пастанова і азначэнне. Ваганні ў выбары найбольш 
адэкватнага тэрміна былі ў пэўнай меры абумоўлены недастатковай акрэсле-
насцю зместу паняцця (‘усякае, акрамя прыгавору, рашэнне’; ‘адзін з відаў 
пастаноў’), да якога патрабавалася стварыць тэрмін.
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4.2.2. Эвалюцыя назваў дакументаў

Змены назваў дакументаў на працягу мінулага стагоддзя прасочаны на 
прыкладзе выяўленых у заканадаўчых тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х  гг. 
136 аднаслоўных і састаўных адзінак.

З іх 98 да нашага часу захавалі нязменнай структуру і асаблівасці 
ўжывання: акт, даверанасць, дагавор, дагавор пазыкі, дагавор даручэння, да-
гавор камісіі, пастанова, іск, грамадзянскі іск, заява, іскавая заява, рашэнне 
суда, скарга, пастанова суда, падпіска аб нявыездзе, судовы загад, пратэст 
на рашэнне, пратакол, пратакол допыту, распіска і інш. 

38 аднаслоўных і састаўных назваў на працягу ХХ ст. зведалі разнастай-
ныя структурныя замены – замену матывавальнай асновы, матывавальнай 
асновы і суфіксаў, толькі суфіксаў. У асобных выпадках замяняліся суфіксы 
і прэфіксы, толькі прэфіксы.

Замена матывавальнай асновы адбылася ў такіх аднаслоўных назвах 
дакументаў, як просьба (ГПК-30, 170) – хадайніцтва (ГПК-36, 170); спраўка 
(ГПК-30, 342; ГПК-36, 354) – даведка (ГК-37, 245). Звяртае на сябе ўвагу 
тая акалічнасць, што пэўная частка назваў дакументаў з другой палавіны 
1930-х гг. была заменена на адпаведнікі з арыгінальных тэкстаў: адказанне 
(КЗаШС-27, 90) / тэстамент (ГК-32, 471) – завяшчанне (ГК-37, 458; ГК-65, 
522), прысуд (КПК-32, 3, 44) – прыгавар (КПК-35, 333) / прыгавор (КПК-61, 
22), угода (ГПК-30, 243) – здзелка (ГК-37, 27; ГК-65, 192; ГК-96, 216).

Падобны характар замены матывавальнай асновы (у пераважнай 
большасці калькаванне адпаведных рускіх назваў) адзначаны і ў кампанен-
тах састаўных назваў: застаўны акт (ГК-32, 93) – залогавы акт (ГК-37, 
92); дагавор аб заставе маёмасьці (ГК-32, 92) – дагавор аб залогу маёмасці  
(ГК-37, 92); неправадзейная зьдзелка (ГК-32, 37) – несапраўдная здзелка (ГК-65,  
47); фальшывы дакумэнт (ГПК-30, 148) – падложны дакумент (ГПК-36, 
148; ГПК-65, 168); сімуляцыйная зьдзелка (ГК-32, 34) – прытворная здзелка 
(ГК-65, 58) і інш. Як ілюстрацыя адваротнай з’явы ўспрымаецца з сучас-
нага пункту погляду замена спраўка на даведка. Характэрна, што спраўка 
тагачаснымі носьбітамі беларускай мовы ўспрымалася як натуральнае бе-
ларускае слова, пра што сведчыць нататка «Да ўжывання некаторых слоў 
у беларускай мове» ў часопісе «Асвета»: «Пра слова спраўка. У некаторых 
выпадках яго замяняюць словам даведка. Ці патрэбна гэта замена. Здаецца, 
што не, бо слова спраўка зусім беларускае слова, паходзіць ад справа, справы» 
[270, с. 139]. Гэтыя разважанні выкліканы, як бачым, некарэктным вызначэн-
нем матывальнай асновы.

Замену суфіксаў ілюструюць такія назвы: страхавы квіток (ГК-32, 
423) – страхавая квітанцыя (ГК-37, 416); абавязнасьць (ГПК-30, 243) – 
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абавязацельства (ГК-37, 114; ГК-65, 157); пазычковая абавязнасьць (ГК-32, 
218) – пазыковае абавязацельства (ГК-37, 218); выканальны ліст (ГПК-30, 
191) – выканаўчы ліст (ГПК-36, 191; ГПК-65, 315); абвінавальны прысуд 
(КК-28, 20) – абвінаваўчы прыгавор (КПК-61, 311); дагавор найманьня 
(ГК-32, 154) – дагавор найму (ГК-37,171; ГК-65, 266); дагавор парукі (ГК-
32, 245) – дагавор паручыцельства (ГК-37, 245; ГК-65, 179); матываванае 
азначэнне суда (КПК-35, 19) – матывіраванае вызначэнне (ГПК-65, 158).

Замена прэфіксаў у групе назваў дакументаў менш пашыраная: сьпіс (ГК-32, 
 107) – опіс (ГК-37, 211) – вопіс (ГПК-65, 348); азначэнне суда (КПК-35, 
19) – вызначэнне суда (ГПК-65, 158); касацыйнае аскарджаньне (ГПК-30, 
186) – касацыйнае абскарджанне (ГПК-36, 186; ГПК-65, 39).

4.3. УЖЫВАННЕ НАЗВАЎ ПРАВАВОГА СТАНУ

У мовазнаўстве стан разглядаецца як адна з семантычных катэгорый, што 
адлюстроўвае «ў змесце моўных адзінак спецыфічны тып становішча рэчаў, 
які характарызуецца стабільнасцю, адсутнасцю змен на працягу пэўнага 
адрэзку часу» [2, с. 189]. Лінгвістычная тыпалогія стану ўлічвае перш за 
ўсё яго сферу існавання, на падставе чаго вылучаецца ўнутраны і знешні 
стан. Унутраны звязваюць з фізічнай/фізіялагічнай (стан жыцця і смерці, 
здароўя, цвярозасці і інш.) і духоўнай (эмацыянальнай, ментальнай, валявой) 
сферамі асобы. Знешні стан паводле такой класіфікацыі ўласцівы як суб’екту, 
так і аб’екту і дыферэнцыруецца ў залежнасці ад іх узаемаадносін з іншымі 
суб’ектамі і аб’ектамі: бенефактыўны стан (стан валодання), сацыяльны 
стан (падпарадкавання, не/залежнасці, адзіноты і інш.), сітуацыйны стан (не/
занятасці, не/бяспекі, не/кантралюемасці і інш.) і г. д. [2].

Фізічны, сацыяльны, сітуацыйны і іншыя віды стану суб’екта або аб’екта, 
якія існуюць незалежна ад права, у пэўных умовах могуць трансфармавац-
ца ў юрыдычна значны стан. Напрыклад, стан раптоўна ўзнікшага моцнага 
душэўнага хвалявання сам па сабе не з’яўляецца прававым станам. Але калі 
моцнае душэўнае хваляванне ўзнікае з прычыны здзекаў, знявагі, гвалту або 
іншых супрацьпраўных дзеянняў, то такі стан набывае кваліфікацыю афекту 
і выступае ў якасці прававога стану [93, с. 246–247].

Адносна зместу паняцця прававы стан у юрыдычнай навуцы адзна-
чаецца плюралізм меркаванняў. Нам сустрэліся адрозныя дэфініцыі гэтага 
тэрміна. У адных крыніцах прававы стан азначаецца як «працяглая жыццёвая 
акалічнасць, якая служыць падставай для ўзнікнення юрыдычных наступстваў 
(знаходжанне на ўтрыманні, наяўнасць стажу работы для атрымання пенсіі, 
факт распаду сям’і і немагчымасць яе аднаўлення як падставы для скаса-
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вання шлюбу і да т. п.)» [ЭЮ]. У другіх – як «разнавіднасць сацыяльнага 
стану, якая ўяўляе з сябе спосаб юрыдычнага быцця суб’ектаў, аб’ектаў або 
грамадскіх адносін у пэўны момант часу і ў пэўнай прасторы, замацаваны ў 
заканадаўстве» [235, с. 6]. З апошняга азначэння вынікае, што носьбітамі пра-
вавога стану могуць выступаць суб’екты (напрыклад, стан у грамадзянстве, 
стан матэрыяльнай забяспечанасці), аб’екты (напрыклад, стан навакольнага 
асяроддзя) і грамадскія адносіны (напрыклад, стан правапарадку). 

Часцей за ўсё ў поле зроку правазнаўцаў трапляе прававы стан асо-
бы, пад якім разумеюць «юрыдычна значныя ўласцівасці або сістэмы 
ўласцівасцей чалавека, якія ў пэўны момант або перыяд часу абумоўліваюць 
узнікненне і (або) вырашэнне ці магчымасць узнікнення і (або) змянення 
прававой сітуацыі» [94, с. 14]. Некаторыя разглядаюць прававы стан асобы 
«ў шырокім сэнсе (масіў характарыстык носьбіта, якія даюць найбольш 
поўнае ўяўленне аб яго прававым становішчы, напрыклад, прававы статус) і 
вузкім (характарызуе асобны бок прававога становішча, напрыклад, шлюб)» 
[248, с. 15].

Узнікненню любога стану папярэднічае або падзея, напрыклад факт на-
раджэння чалавека для стану роднасці, або дзеянне, напрыклад рэгістрацыя 
шлюбу для сямейнага стану1. 

Катэгорыя прававога стану належыць да міжгаліновых. Яна вы кары-
стоўваецца ў сямейным, грамадзянскім, адміністрацыйным праве [94, с. 35]. 
Тэксты адпаведных кодэксаў і паслужылі факталагічнай базай для даследа-
вання. Акрамя таго, намі выяўлены назвы прававога стану ў Крымінальным 
і Крымінальна-працэсуальным кодэксах, а таксама ў тэкстах Канстытуцыі.

Значэнне стану мае даволі шырокі спектр моўнага ўвасаблення: вербальна 
можа быць увасоблена ў форму назоўнікаў (гнеў), прыметнікаў (паўналетні), 
дзеясловаў (хварэць), прыслоўяў (якасна) [35, с. 201]. Выказваецца нават 
меркаванне, што пры даследаванні катэгорыі стану варта звяртацца не да 
асобных лексічных адзінак, а даследаваць яе на ўзроўні сінтаксісу. Аргумен-
туецца гэта тым, што стан выражаецца толькі сказам, паколькі «ў ім мае месца 
прыпісванне прадмету пераменнай прыкметы» [2, с. 30]. 

Характар выяўленага намі лінгвістычнага матэрыялу дае падставы да-
лучыцца да меркавання, паводле якога стану як семантычнай з’яве «ўла-
сці вая дваістая катэгарызацыя – лексічная і граматычная» [223, с. 105]. 
Абмяжуем наша даследаванне назоўнікамі са значэннем прававога стану 
і тэрміналагічнымі словазлучэннямі на аснове назоўнікаў, у якія могуць 
уваходзіць іншыя часціны мовы, аб’яднаныя з базавым паняццем адзіным 
тэрміналагічным значэннем. 

1 Новикова Ю. С. Место фактов-состояний в классификации юридических фак-
тов // Вестн. Удмуртского ун-та.  2011. Вып. 4. С. 139–141.
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4.3.1. Назвы прававога стану ў заканадаўстве 
1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

За аснову класіфікацыі выяўленых у заканадаўчых тэкстах 1920-х –  
пачатку 1930-х гг. назваў прававога стану ўзяты іх падзел паводле 
прыналежнасці пэўнаму носьбіту. У адпаведнасці з гэтым мы вылучылі на-
звы прававога стану суб’екта (асобы), аб’екта і грамадскіх адносін. Першая 
група назваў мае дыферэнцыяцыю, якая прадвызначана «шматаспектнасцю 
прававых інтарэсаў асобы» [94, с. 4]:

Прававы стан суб’екта – 
фізічны/фізіялагічны стан: моцнае нэрвовае хваляваньне (КК-28, 50), не-

працаздольнасць (КЗаШС-27, 31), ня/прытомны стан падвіноўнага/ пад-
суднага (КПК-32, 196, 200, 322), працаздольнасьць (КК-28, 139), псыхічны 
стан падвіноўнага (КПК-32, 63), слабасьць на розум (КЗаШС-27, 106), стан 
голаду (КК-28, 50), стан хранічнай псыхічнай хваробы (КК-28, 13), сьмерць 
падсуднага (КПК-32, 295), хваравіты стан (КК-28, 13), хваробны непарадак 
псыхічнай дзейнасьці (КПК-32, 196), цяжарнасць (КЗаШС-27, 12), цяжкое 
папсаваньне здароўя (КК-28, 219); 

матэрыяльны стан: маёмасны стан старон (ГПК-30, 189-а), немаём-
насьць (ГПК-30, 23г, 24), платаздольнасьць даўжніка (ГК-32, 245), стан 
бядоты (нужды) (КК-28, 50); 

ментальны стан1: зацікаўленасьць асабовая (личная) (КК-28, 180), 
малапісьменнасць (ГПК-30, 5), неасьцярожнасьць даверанага (ГК-32, 262), 
несьвядомасьць (неосведомленность) юрыдычная (ГПК-30, 5), няпісьменнасьць 
(ГК-32, 28), нязгода паміж экспэртамі (КПК-32, 300);

сацыяльны стан: аселасьць (ГК-32, 11), бацькоўства (КЗаШС-27, 46, 47), 
грамадзянства (КЗаШС-27, 19, 49), дзеяздольнасць (ГК-30, 13), знахаджэньне 
на волі (КПК-32, 158), паўналецьце (ГК-32, 7), праваздольнасць (ГК-32, 4),  
прызнаньне прапалым (ГК-32, 459, 477, 479), разлука (КЗаШС-27, 30), 
судзімасць (КПК-32, 206, 210), шлюб зарэгістраваны (КЗаШС-27, 9);

роднасны стан: кроўнасць пазашлюбная (КЗаШС-27, 7), бацькоўства 
(КЗаШС-27, 46); 

сітуацыйны стан2: апека (КЗаШС-27, 87), адсутнасьць падсуднага (КПК-
32, 266, 295, 351), беспрацоўе бацькоў (КЗаШС-27, 66), залежнасьць службо-
вая (КК-28, 50), папячыцельства (КЗаШС-27, 88) і інш.

1 Пад ментальным станам маем на ўвазе прававы стан суб’екта, звязаны з разумо-
вай дзейнасцю, «валоданне пэўнай ментальнай уласцівасцю ў пэўны момант часу» 
(69, с. 135).

2 Пад сітуацыйным станам маем на ўвазе стан, які «ўзнікае, як правіла, з прычы-
ны выпадковых акалічнасцей» [251, с. 105], або стан,  выкліканы пэўнымі  ўмовамі 
існавання суб’екта.
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Прававы стан аб’екта: захаванасьць маёмасьці (ГК-32, 449), непаўната 
пратаколу (КПК-32, 81), няпоўнасьць законаў (КПК-32, 2-а), няяснасьць 
законаў (КПК-32, 2-а), падложнасць документа (ГПК-30, 151), правадзей-
насьць дагавору (ГК-32, 226), супярэчнасьць законаў (КПК-32, 2-а), цэласьць 
маёмасьці (ГК-32, 449) і інш. 

Прававы стан грамадскіх адносін: блакада (КК-28, 67), разрыў дыплёма-
тычных зносін (КК-28, 67), стан вайны (КК-28, 65), мараторый (ГК-32, 48),  
ваеннае становішча (ГК-37, 48) і інш. 

З прыкладаў вынікае, што сярод найменняў прававога стану, як і назваў 
дакументаў, пераважаюць састаўныя ўтварэнні. На 198 выяўленых у кодэксах 
1920-х – першай палавіны 1930-х гг. адзінак аднаслоўных прыпадае 34: асе-
ласць, бацькоўства, беспрацоўе, дзеяздольнасць, кроўнасць, невінаватасць, 
недзеяздольнасць, немаёмнасць, неправадзейнасць, платаздольнасць, пра-
цаздольнасць і інш.

Некаторыя аднаслоўныя назвы без удакладняльнага азначэння не могуць 
выступаць у якасці абазначэння прававога стану. Параўн.: няяснасць – няяс-
насць законаў, непаўната – непаўната пратаколу, слабасць – слабасць на 
розум. 

Варта звярнуць увагу і на тое, што для гэтай групы юрыдычнай лексікі, 
як і для некаторых іншых лексіка-семантычных груп, уласціва аманімія [199, 
с. 94]. Аднолькавую назву могуць мець, напрыклад, прававы стан асобы і 
аб’ект, дачыненне да якога выклікае прававы стан асобы: уласьнік мае права 
запатрабаваць сплаты ўсіх даходаў, якія ён павінен быў атрымаць за ўвесь 
час уладаньня (ГК-32, 59) – уладаньнем прызнаецца дом з прылягаючымі да 
яго жылымі будынкамі (ГК-32,184). Разумеючы непажаданасць такой з’явы 
ў мове заканадаўства, стваральнікі беларускамоўных тэкстаў імкнуліся пры 
перакладзе ўнікнуць аманіміі. Так, у арыгінальным варыянце Грамадзянскага 
кодэкса тэрмін просрочка ўжываецца для абазначэння як стану, так і дзеяння: 
просрочка не наступает, пока исполнение не может последовать вследствие 
обстоятельства, за которое должник не отвечает, в частности, вследствие 
просрочки кредитора (ГК-32, 123). У перакладным тэксце стан абазнача-
ны словам пратэрміноўка, а дзеянне – словазлучэннем пропуск тэрміну: не 
будзе пратэрміноўкі, пакуль выкананьне не можа быць зроблена з прычыны 
акалічнасьці, за якую даўжнік не адказвае, у паасобку, з прычыны пропуску 
тэрміну крэдыторам (ГК-32, 123).

Спосабы лінгвістычнага выяўлення прававога стану ў перакладных і 
арыгінальных заканадаўчых тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930- х гг. 
не заўсёды супадалі. Параўноўваючы рускамоўныя і перакладныя тэксты, 
мы ўстанавілі, што назва прававога стану, прадстаўленая ў арыгінале сло-
вазлучэннем, нярэдка мела ў той час перакладны эквівалент у выглядзе 
прэдыкатыўнай адзінкі. Напрыклад, у палажэнні В случае ограничения права 
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комитента участвовать в комиссионных сделках договор комиссии пре-
кращается (ГК-32, 309) прававы стан камітэнта перададзены састаўным 
тэрмінам ограничение права участвовать в комиссионных сделках. У 
беларускамоўным тэксце толькі з прэдыкатыўнай канструкцыі вынікае, што 
камітэнт знаходзіцца ў стане абмежавання права ўдзельнічаць у пэўных 
камісійных здзелках: У выпадку, калі права комітэнта ўдзельнічаць у 
пэўных камісійных здзелках абмежавана, то дагавор камісіі спыняецца  
(ГК-32, 309). 

Адрозненні ў лінгвістычным выяўленні прававога стану ілюструюць так-
сама наступныя прыклады: В случае установления отцовства народным 
судом (КЗоБС-27, 45) – калі народны суд прызнае даную асобу бацькаю дзіцяці 
(КЗаШС-27, 45); в случае недостаточности общего имущества (ГК-32, 
331) – калі супольнае маёмасьці не хапае (ГК-32, 331); в случае признания 
уважительности причин, препятствовавших своевременному представ-
лению доказательств (ГПК-30, 106) – калі суд прызнае важнымі прычыны, 
якія перашкаджалі сваячасоваму паданьню довадаў (ГПК-30, 106); при неиз-
вестности фактического местопребывания ответчика (ГПК-30, 72) – калі 
невядома фактычнае месца знаходжаньня адказчыка (ГПК-30, 72); в случае 
недееспособности кредитора (ГК-32, 116) – калі крэдытор з’яўляецца не-
дзеяздольным (ГК-32, 116) і інш.

Зафіксаваны таксама выпадкі апісальнай перадачы рускіх аднаслоўных 
назваў стану: нуждаемость (КЗоБС-27, 66) – патрэба ў сродках для існавання 
(КЗаШС-27, 66); слабоумие (КЗоБС-27, 106) – слабасьць на розум (КЗаШС-27, 
106); сожительство (КЗоБС-27, 23) – супольнае жыццё (КЗаШС-27, 23); на-
следование (ГК-32, 458) – пераход у спадчыну (ГК-32, 458) і інш. 

У той жа час састаўны тэрмін з арыгінальнага тэксту мог быць пера-
кладзены адной лексемай са значэннем стану: к женщинам, находящимся в 
состоянии беременности – да жанчын, цяжарных у час прысуду (КК-28, 
27); в связи с состоянием в браке – у сувязі са шлюбам (КЗаШС-27, 31).

4.3.1.1. Полінайменнасць назваў прававога стану

Полінайменнасць назваў прававога стану ў тэкстах 1920-х – першай 
палавіны 1930-х гг. можна патлумачыць, з аднаго боку, пошукам най-
больш адэкватных беларускіх адпаведнікаў да перанятых з рускамоўнага 
заканадаўства паняццяў, а з другога – адсутнасцю вопыту працы і нескаарды-
наванасцю перакладчыцка-рэдактарскіх калектываў розных кодэксаў:

развод – разлука (КЗаШС-27, 30) – развод (КЗаШС-27, 32); 
крайняя нужда – крайняя патрэба (ГК-32, 32) – надзвычайная патрэба 

(ГК-32, 152); 
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физическое страдание – фізычная мука (КК-28, 226) – фізычная боль 
(КК-28, 223); 

постоянное жительство – сталае пражываньне (ГПК-30, 25) – пастаян-
нае пражываньне (ГПК-30, 25);

несостоятельность – незаможнасць (КЗаШС-27, 67) – немаёмнасьць  
(ГК-32, 311) і інш.

Выяўлена ўжыванне дублетных лексічных адзінак і ў тэкстах другой 
палавіны 1930-х – 1950-х гг. У гэты час шмат якія кодэксы, як адзначала-
ся, былі ўдакладненым перавыданнем ранейшых рэдакцый, а не новымі 
рэдакцыямі. Некаторыя артыкулы, сэнсавыя змены ў якія не ўносіліся, маглі 
цалкам пераходзіць у новае выданне. У іншых жа артыкулах карэкціраваліся 
фармулёўкі, адначасова ўносіліся і лінгвістычныя змены. Нярэдка пры гэ-
тым рускія тэрміны калькаваліся або нават транслітараваліся. Напрыклад, у  
1920-я гг. адпаведнікам рускаму действительность ‘валоданне юрыдычнай 
сілай’ з’яўляўся тэрмін правадзейнасць: правадзейнасць шлюбу (КЗаШС-27, 
11), правадзейнасьць дагавору (ГК-32, 226). З другой палавіны 1930-х гг. 
тэрмін правадзейнасць быў заменены на сапраўднасць: сапраўднасць патра-
бавання (ГК-37, 204). Аднак замена не вызначалася паслядоўнасцю, побач 
можна было сустрэць і ранейшы тэрмін: правадзейнасць шлюбу (КЗаШС-35, 
11), правадзейнасць здзелкі (ГК-37, 29). Полінайменнасць назваў прававога 
стану ілюструюць і наступныя прыклады:

заблуждение – памылка (ГК-32, 153) – памылка (ГК-37, 32) – заблуджэнне 
(ГК-37, 153);

наследование – пераход у спадчыну (ГК-32, 458) – пераход у спадчыну 
(ГК-37, 458) – наследаванне (ГК-37, 459), (К-37, 10);

слабоумие – слабасьць на розум (ГК-32, 8) – слабавуміе (КзаШС-35, 106) – 
слабасць розуму (ГК-37, 8) і інш.

У адрозненне ад агентыўных назваў і назваў дакументаў, дзе была 
прадстаўлена як адна-, так і рознакаранёвая дублетнасць, у абазначэннях пра-
вавога стану, як пацвярджае прыведзены ілюстрацыйны матэрыял, праявілася 
рознакаранёвая дублетнасць аднаслоўных або аднаго з кампанентаў састаўных 
тэрмінаў.

Адзінкавыя выпадкі полінайменнасці адзначаны і ў заканадаўчых тэк-
стах другой палавіны ХХ ст.: падман (КК-61, 163) – ашуканства (ГК-65, 
60); наследаванне (ГК-65, 10) – атрыманне ў спадчыну (К-94, 44). Такія 
тэрміны патрабуюць абавязковай уніфікацыі. Прычым пры дасягненні ра-
цыянальнай аднастайнасці юрыдычнай тэрміналогіі важна мець на ўвазе, 
што адной з найбольш важных яе рысаў з’яўляецца «сістэмнасць, г. зн. 
унутраная ўзгодненасць, абумоўленая логікай самога права» [388, с. 67]. 
Ужыванне ж у межах аднаго кодэкса, нават у межах адной яго главы такіх 
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тэрмінаў, як спадчынная маёмасць (ГК-65, 547), наследаванне (ГК-65, 522), 
спадчына (ГК-65, 523), наследнік (ГК-65, 525), спадчынадаўца (ГК-65, 548), 
разбураюць гэтую ўнутраную ўзгодненасць. Тэрміны аднаго паняційнага 
поля ўзаемазалежныя, г. зн. што гнездавое слова павінна выступаць ма-
тыватарам для ўтварэння іншых, звязаных з ім з прычыны адлюстравання 
блізкіх паняццяў. Калі функцыянуе тэрмін спадчына, то і суадносныя з ім 
паняцці павінны быць абазначаны аднакаранёвымі: ‘атрымальнік спадчы-
ны’ – спадчыннік, ‘атрыманне спадчыны’ – успадкаванне. Адпаведна ‘стан 
валодання спадчынай’ – спадкаванне. На карысць ужывання гэтага тэрміна 
ў беларускамоўным заканадаўстве служыць і традыцыя яго актыўнага вы-
карыстання ў іншай усходнеславянскай мове – ва ўкраінскай: Спадкування 
здійснюється за заповітом або за законом (ЦКУ-98, 1217). 

4.3.2. Эвалюцыя назваў прававога стану

Змены назваў прававога стану на працягу мінулага стагоддзя прасочаны 
на прыкладзе выяўленых у заканадаўчых тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг. 
198 аднаслоўных і састаўных адзінак1.

З іх 151 да нашага часу захавалі нязменнымі структуру і асаблівасці 
ўжывання: адказнасць маёмасная, бацькоўства, беспрацоўе, бяспечнасьць 
руху, грамадзянства, дзеяздольнасць, залежнасьць службовая, захаванасьць 
маёмасьці, моцнае нервовае хваляванне, невінаватасьць асуджанага, пра-
ваздольнасць, працаздольнасць, роўнасьць правоў грамадзян, рызыка стра-
хавая, судзімасць, ухіленьне ад работы, хваравіты стан, цяжарнасць, шлюб 
і інш.

47 аднаслоўных і састаўных назваў на працягу ХХ ст. зведалі структур-
ныя замены. За выключэннем адзінкавых выпадкаў выпраўлення афіксаў, 
зафіксавана замена матывавальнай асновы аднаслоўнага тэрміна або кампа-
нента ў складзе састаўнога: тяжкое телесное повреждение – цяжкае пакале-
чаньне (КК-28, 221) – цяжкае цялеснае пашкоджанне (КК-40, 221) – цяжкае 
цялеснае пашкоджанне (КК-61, 106); расстройство здоровья – папсаваньне 
здароўя (КК-28, 220) – расстройства здароўя (КК-40, 220) – расстройства 

1 Эвалюцыю некаторых адзінкавых назваў прававога стану не ўдалося прасачыць 
да канца стагоддзя. Фіксацыя асобных тэрмінаў адзначана не пазней за 1950-я гг.: 
состояние нужды – стан бядоты (КК-28, 50) – стан бедства (КК-40, 50) – стан 
галечы (КК-57, 50); неосведомленность юридическая – несьвядомасьць юрыдычная 
(ГПК-30, 5) – неасвядомленасць юрыдычная (ГПК-36, 5).  Адны з іх маглі выйсці 
з ужывання, іншыя не выяўлены з той прычыны, што колькасць беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстаў істотна меншая, чым рускамоўных.
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здароўя (КК-61, 10); брачный возраст – шлюбны век (КзаШС-27, 12) – шлюб-
ны ўзрост (КЗаШС-35, 12), (КЗаШС-69, 15), (К-94, 32); постоянное житель-
ство – сталае пражываньне (ГПК-30, 25) – пастаяннае пражыванне (ГПК-
36, 25), (ВК-00, 126); недоказанность – недаведзенасьць факту злачынства 
(КПК-32, 327) – пры недаказанасці ўдзелу (КПК-61, 208).

У пераважнай большасці змененых варыянтаў новая аснова ў перакла-
дзе – калька або транслітарацыя арыгінальнай назвы. Разам з тым адзнача-
ны выпадкі, калі транслітараваныя варыянты 1930–40-х гг. у заканадаўчых 
тэкстах другой палавіны ХХ ст. замяняліся на адпаведныя беларускай 
мове эквіваленты: заблуждение – памылка (ГК-32, 153) – заблуджэн-
не (ГК- 37, 153) – памылка (ГК-65, 59); затруднительность – цяжкасьць 
(ГПК- 30,159) – затрудняльнасць (ГПК-36, 159) – цяжкасць (ГПК-64, 44); 
обман – ашуканства (ГК-32, 238) – абман (ГК-37, 238) – ашуканства (ГК-65, 
60). Паступовы выбар з наяўных агульналітаратурных рэсурсаў найбольш 
адпаведных юрыдычным паняццям тэрмінаў пацвярджаюць і наступныя пры-
клады: половая зрелость – палавая спеласць (КК-40, 235) – палавая сталасць 
(КК-61, 117); физическое страдание – фізычная мука (КК-28, 226)/фізычная 
боль (КК- 280,223) – фізічная пакута (КК-61, 20); родство – кроўнасць 
(КЗаШС-27, 7) – роднасць (КзаШС-35, 7) – сваяцтва (КзаШС-69, 72).

Выразнай адметнасцю ў характары стварэння беларускіх эквівалентаў 
да арыгінальных назваў прававога стану ў другой палавіне ХХ ст. з’яўляецца 
дакладнасць іх структурнай адпаведнасці. У першых рэдакцыях кодэксаў і іх 
пазнейшых перавыданнях слова стан з састаўной назвы пры перакладзе ча-
сам прапускалася: в состоянии опьянения – будучы п’янымі (КК-28, 13); в со-
стоянии необходимой обороны – як канечна патрэбная абарона (КК-28, 10) – 
як неабходная абарона (КК-40, 10); болезненное состояние – хваравітасьць 
(КЗаШС-27, 104). У заканадаўчых тэкстах другой палавіны ХХ ст. – заўсёды 
захоўвалася: у стане ап’янення (КК-61, 12), (КаАП-84, 29), у стане неаб-
ходнай абароны (КК-61, 13), хваравіты стан (КК-61, 11). На пачатковым 
этапе паняцце прававога стану, выяўленае ў рускім тэксце назоўнікам, пры 
перакладзе магло перадавацца, як адзначалася, кампанентам прэдыкатыўнай 
адзінкі. Пачынаючы ад другой палавіны ХХ ст. – толькі структурна адпавед-
най формай. Параўн.: суд придет к заключению о подложности докумен-
та – суд упэўніцца, што дакумэнт фальшывы (ГПК-30, 151) – суд упэўніцца, 
што дакумент падложны (ГПК-36, 151) і при установлении подложно-
сти документа (ГПК-64, 168) – пры ўстанаўленні падложнасці дакумента  
(ГПК-64, 168).

Прасочаная эвалюцыя агентыўных назваў і назваў дакументаў у бела-
рускамоўных заканадаўчых тэкстах дае магчымасць суаднесці колькасныя  
паказчыкі адносна структурных змен гэтых груп юрыдычнай лексікі (табл. 1).
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Табліца 1
Колькасныя суадносіны юрыдычных тэрмінаў,  

змененых на працягу ХХ ст., да ўжываных у 1920–30-я гг. 

Тэматычная група

Колькасць 
адзінак у тэкстах 

1920-х –  
І пал. 1930-х  гг.

Засталіся 
нязменнымі 

да канца ХХ ст.

Зведалі змены 
на працягу ХХ ст.

Назвы асобы 215 157 73 % 58 27 %
Назвы дакументаў 136 98 72 % 38 28 %
Назвы прававога стану 198 151 76 % 47 24 %

Як вынікае з табліцы, больш за 70 % юрыдычных тэрмінаў, створа-
ных у 1920-я – першай палавіне 1930-х гг. або ўзятых са старабеларускага 
пісьменства, у нязменным выглядзе функцыянуюць да нашага часу. Каля 30 % 
зведалі структурныя змены.

Разам з тым упарадкаванне юрыдычнай тэрміналогіі не вызначаецца 
канчатковай завершанасцю. Праблема палягае ў варыянтнасці ўжывання 
некаторых тэрмінаў. Пакажам гэта на прыкладзе абазначэння паняцця 
‘стан, пры якім фізічная асоба не можа ўсведамляць фактычны характар і 
супрацьпраўнасць свайго дзеяння, кіраваць ім у выніку хранічнай або часо-
вай псіхічнай хваробы ці слабага розуму’. Для абазначэння гэтага паняцця ў 
беларускіх заканадаўчых тэкстах на працягу ХХ ст. выкарыстоўваліся разна-
стайныя тэрміны: непрытомнасць, поўная адсутнасць памяці, бессвядомасць, 
неўмяняльнасць.

Каб ацаніць адэкватнасць тэрміна адпаведнаму паняццю, неабходна да-
кладна ўспрымаць яго змест. У нашым выпадку – уяўляць, па якіх крытэрыях 
вызначаецца акрэслены вышэй стан. Для вылучэння гэтых крытэрыяў лагічна 
звярнуцца да азначэння, дадзенага ў заканадаўчых тэкстах і ў юрыдычным 
энцыклапедычным слоўніку [ЮЭС]. 

Параўнанне фармулёвак у тэкстах розных гадоў паказвае, як з цягам 
часу яны карэкціраваліся, скрупулёзна дэталізаваліся. У КК-28, а таксама ў 
КК-40 і КК-57, выдадзеных у рэдакцыі КК-28, запісана: Меры сацыяльнай 
абароны судова-папраўчага характару не ўжываюцца да асоб, што ўчынілі 
злачынства ў стане хранічнай псіхічнай хваробы або часовага парушэння 
псіхічнай дзейнасці, або ў такім хваравітым стане, калі яны не маглі 
разумець сваіх дзеянняў ці кіраваць імі (КК-28, 13). У КК-61 у апісанне 
ўносіцца істотнае ўдакладненне: Не нясе крымінальнай адказнасці асоба, 
якая ў час учынення грамадска небяспечнага дзеяння... не магла ўсведамляць 
сваіх дзеянняў або кіраваць імі з прычыны хранічнай псіхічнай хваробы, 
часовага расстройства псіхічнай дзейнасці, прыдуркаватасці або іншага 
хваравітага стану (КК-61, 11). 
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У выніку на першае месца выносіцца аргументацыя вызвалення ад 
крымінальнай адказнасці: асоба не магла ўсведамляць сваіх дзеянняў або 
кіраваць імі. І толькі пасля гэтага тлумачацца магчымыя прычыны такога 
стану: 1) хранічная псіхічная хвароба; 2) часовае расстройства псіхічнай 
дзейнасці; 3) прыдуркаватасць1; 4) іншы хваравіты стан. А УК-99 канкрэты-
зуе апошнюю прычыну: иного болезненного состояния психики (УК-99, 28).

З заканадаўчай фармулёўкі вынікае, што асоба не ацэньвала свае дзеянні 
як супрацьпраўныя ці не магла кіраваць імі ў выніку менавіта псіхічнага або 
ментальнага (інтэлектуальнага) расстройства.

Прасочым, наколькі адэкватна ўжываныя на працягу новай гісторыі бе-
ларускага заканадаўства тэрміны перадавалі адпаведнае паняцце. Паколькі 
ў заканадаўстве акрамя стану, пры якім асоба не можа ўсведамляць характар 
і супрацьпраўнасць свайго дзеяння і кіраваць ім, улічваецца таксама і стан, 
пры якім асоба можа ўсведамляць свае дзеянні і кіраваць імі, звернем ува-
гу і на ўжыванне тэрмінаў-антонімаў для называння супрацьпастаўленых 
паняццяў.

Тэрмін непрытомнасць і аднакаранёвыя ўтварэнні зафіксаваны ў 
лексікаграфічных крыніцах 1920–30-х гг.: невменяемость – непрытомнасьць 
[РБС-24, 21; РБС-26, 81; БНТ-10, 37; РБС-37, 206], невменяемый – непрытом-
ны [РБС-26, 81; РБС-37, 206], вменяемость – прытомнасьць [РБС-24, 26; 
РБС-26, 21; БНТ-10, 18], вменяемый – прытомны [РБС-26, 21; БНТ-10, 18]. 
Выключэнне складае ПС-35, які прапануе транслітараваны варыянт: вменяе-
мость – умяняемасць [ПС-35, 37].

РБС-28, які вызначаецца адлюстраваннем «велізарнага сінанімічнага ба-
гацця беларускай літаратурнай мовы» [178, 208] акрамя непрытомнасць і 
непрытомны прапануе варыянты неасуднасць і неасудны [РБС-28, 270]. 

Цікава, што апошнія два тэрміны выкарыстоўваюцца ва ўкраінскай мове: 
Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення 
протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла 
усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, 
тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого 
стану (КУпАП-84, 20). Калі ўлічыць, што ўкраінская юрыдычная тэрміналогія 
сфарміравалася раней за беларускую, яшчэ ў дакастрычніцкі перыяд [120, с. 95], 
выдатным пацверджаннем чаго з’яўляецца выдадзены ў 1926 г. Украінскай 
акадэміяй навук грунтоўны «Російсько-український словник правничої мови», 
які змяшчаў звыш 67 000 слоў [105, с. 90], то можна меркаваць пра выкарыстан-
не ўкладальнікамі РБС-28 лексікаграфічнага вопыту суседзяў.

1 Звяртае на сябе ўвагу некарэктнасць у тэксце закона слова прыдуркава-
тасць. Яно не мела значнага пашырэння ў заканадаўчых тэкстах. Часцей за ўсё як 
адпаведнік рускаму слабоумие выкарыстоўваўся двухкампанентны тэрмін слабы ро-
зум (КЗаШС-27, 99; КаАП-84, 19).
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Першая фіксацыя тэрмінаў (не)прытомнасць, (не)прытомны стан у 
заканадаўчых тэкстах акрэсленага перыяду адзначана ў КПК-32: У тых вы-
падках, калі ў час дасудовага і судовага сьледства ўзьнікла пытаньне аб 
прытомнасьці падсуднага, суд... павінен пры вынясеньні прысуду паставіць 
на сваё вырашэньне пытаньне аб прытомнасьці падсуднага... (КПК-32, 321); 
Калі судом будзе прызнана, што падсудны ў час учыненьня прыпісваемага яму 
дзеяньня знаходзіўся ў непрытомным стане, то суд выносіць азначэньне аб 
спыненьні справы... (КПК-32, 322).

Спецыяльнае, крымінальна-прававое, значэнне названым тэрмінам на-
дадзена на аснове агульналітаратурнага. У агульным жа ўжытку, паводле 
ТСБМ, прытомнасць – гэта стан, у якім чалавек здольны ўспрымаць нава-
кольны свет [ТСБМ-4, 487]. Як адзначаецца ў слоўніку, гэта слова звычай-
на выкарыстоўваецца ў словазлучэннях накшталт страціць прытомнасць, 
прывесці да прытомнасці, прыйсці да прытомнасці. Такое азначэнне ўказвае 
перш за ўсё на фізічныя магчымасці асобы: чуць, бачыць, рухацца. З улікам 
гэтага можа выкліка́ць непаразуменне наступная фармулёўка: Калі судом 
будзе прызнана, што падсудны ў час учыненьня прыпісваемага яму дзеяньня 
знаходзіўся ў непрытомным стане, то суд выносіць азначэньне аб спыненьні 
справы... (КПК-32, 322). Будучы фізічна бездапаможным, ці магчыма ўчыніць 
злачынства? 

Фіксуючы назоўнік прытомнасць як монасемантычны, ТСБМ для яго 
антоніма прыводзіць два значэнні: непрытомнасць – 1. Страта прытомнасці, 
выкліканая хваравітым станам або ўзрушэннем. 2. Крайняя ступень узрушэн-
ня, пры якой траціцца здольнасць валодаць сабой [ТСБМ-3, 387]. Аднак нават 
калі ўлічваць другое значэнне, тэрмін непрытомнасць не перадае ў поўным 
аб’ёме адпаведнага паняцця: крайняя ступень узрушэння можа назірацца і ў 
псіхічна здаровага, разумова паўнавартаснага чалавека.

У 1950-я гг. робяцца спробы падабраць для перадачы спецыяльнага 
значэння асобны тэрмін, які не супадаў бы з агульналітаратурным словам. 
У якасці адпаведніка рускаму невменяемость слоўнікі, у прыватнасці РБС-53, 
прапануюць у залежнасці ад значэння такія беларускія эквіваленты: поўная 
адсутнасць памяці; (беспамятство) непрытомнасць, бессвядомасць [РБС-53,  
299]. Ілюстрацыйны матэрыял слоўніка паказвае, што першы з іх мае 
юрыдычнае значэнне (экспертиза установила невменяемость обвиняемо-
го – экспертыза ўстанавіла поўную адсутнасць памяці ў абвінавачанага), 
астатнія – агульнаўжывальнае (он действовал в состоянии невменяемости – 
ён дзейнічаў у (стане) непрытомнасці (бессвядомасці). У прапанаваных 
беларускіх эквівалентах для субстантыва невменяемый размежаванне спе-
цыяльнага і агульнаўжывальнага значэнняў паказана з дапамогай паметы: 
1. юр.: он невменяем – у яго поўнасцю адсутнічае памяць; 2. (раздраженный, 
не владеющий собой) непрытомны; (исступленный) раз’юшаны, шалёны. 
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Аднак тэрміна-агентыва для перадачы тэрміналагічнага значэння, як бачым, 
слоўнік не прапануе.

У беларускамоўных заканадаўчых тэкстах адпаведнае найменне асобы 
перадаецца апісальна. Так, назве главы 22 УПК-61 «Особенности пред-
варительного следствия по делам о невменяемых» у КПК-61 адпавядае 
«Асаблівасці папярэдняга следства па справах аб асобах, якія знаходзяцца ў 
стане поўнай адсутнасці памяці». А ў артыкулах 328 і 332 гэтага ж кодэк-
са – іншыя беларускія адпаведнікі: 

рассмотрение дела о невменяемом 
(УПК-61, 328);

разгляд справы аб асобе, у якой 
поўнасцю адсутнічае памяць 
(КПК-61, 328);

Ходатайство об отмене или из-
менении принудительных мер 
медицинского характера могут 
возбуждать близкие род ственники 
лица, признанного невменяемым 
(УПК-61, 332).

Хадайніцтва аб адмене або 
змяненні прымусовых мер  
медыцынскага характару могуць 
узбуджаць блізкія сваякі асобы, 
прызнанай страціўшай памяць  
(КПК-61, 332).

Такім чынам, у беларускамоўным тэксце кодэкса апісальны адпаведнік 
для перадачы рускага субстантыва невменяемый тройчы трансфармаваўся: 
асоба, якая знаходзіцца ў стане поўнай адсутнасці памяці; асоба, у якой 
поўнасцю адсутнічае памяць; асоба, страціўшая памяць. 

Недахопы гэтага адпаведніка ў тым, што, па-першае, ён шматкампанент-
ны (для называння асобы больш зручна карыстацца аднаслоўным тэрмінам 
накшталт абвінавачаны, падсудны, зняволены); па-другое, не з’яўяецца 
ўніверсальным ва ўжыванні (кантэкст патрабуе трансфармацый); па-трэцяе, 
наяўнасць варыянтаў супярэчыць аднаму з асноўных патрабаванняў да юры-
дычнай тэрміналогіі: адно паняцце – адзін тэрмін (варыянтныя тэрміны мо-
гуць быць успрыняты карыстальнікамі заканадаўчых актаў як семантычна 
розныя); па-чацвёртае, не мае дастатковай сэнсавай адпаведнасці паняццю 
з-за недакладнага выбару матыватара (амнезія можа развіцца не толькі ад 
псіхічнага захворвання, а таксама, напрыклад, ад траўмы галавы; асоба, якая 
не памятае свайго мінулага, ва ўсім астатнім можа быць абсалютна нармаль-
най і асэнсоўваць свае дзеянні). 

 Нельга назваць удалымі і прапанаваныя РБС-53 антонімы да разгледжа-
ных тэрмінаў, напрыклад: вменяемость – прысутнасць поўнай памяці [РБС-53,  
62]. Такі ж тэрмін уключаны і ў праект слоўніка па тэорыі дзяржавы і пра-
ва [СТДіП-67, 41]. Неадэкватнасць яго бачым у наступным. Па-першае, 
тэрмін поўная памяць не выяўлены намі ні ў медыцыне, ні ў псіхалогіі. 
У камп’ютарным лексіконе гэта спалучэнне абазначае аб’ём інфармацыі.  
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Па-другое, супрацьпастаўленне значэння ў антанімічнай пары адбываецца па 
пэўнай дыферэнцыяльнай прыкмеце. Калі за дыферэнцыяльную прыкмету 
ўзяць апазіцыю «наяўнасць – адсутнасць», то да тэрміна поўная адсутнасць 
памяці (невменяемость) неабходна ўтварыць антонім поўная прысутнасць 
памяці (вменяемость). Калі ж супрацьпастаўляць семантычныя кампаненты 
«поўны – няпоўны», то антонім – няпоўная/частковая прысутнасць памяці. У 
такім выпадку апошні тэрмін не з’яўляецца адэкватным эквівалентам тэрміну 
вменяемость.

Урэшце, на аснове тэрміна прысутнасць поўнай памяці практычна не-
магчыма ўтварыць беларускі адпаведнік да субстантыва вменяемый. РБС-53 
перакладае яго праз выраз быть вменяемым – быць пры поўнай памяці, а 
спалучэнне вменяемое состояние – стан поўнай памяці. 

Неабходна ўлічваць і тое, што ў рускамоўных тэкстах у наш час ужываюцца 
такія тэрміны, як уменьшенная вменяемость, состояние уменьшенной вменя-
емости: Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 
находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть не могло в пол-
ной мере сознавать значение своих действий или руководить ими вследствие 
психического расстройства (заболевания) или умственной отсталости, не 
освобождается от уголовной ответственности (УК-99, 29). УК-99 на белару-
скую мову не перакладалі. Прынамсі фонды Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 
не маюць беларускага тэксту. Якія эквіваленты прапанавалі б перакладчыкі для 
гэтых тэрмінаў, можна толькі здагадвацца. Меркаваныя варыянты накшталт 
зменшаная прысутнасць поўнай памяці або прысутнасць няпоўнай памяці ці 
няпоўная адсутнасць памяці не маглі б папоўніць склад юрыдычнай тэрміналогіі 
з прычыны парушэння лексічнай спалучальнасці ў такіх утварэннях.

У 1980-я гг. замест прысутнасць поўнай памяці ў слоўнікі быў уведзе-
ны тэрмін наяўнасць свядомасці [РБС-82-І, 106], у якасці антоніма пакінуты 
ўжываны раней поўная адсутнасць памяці [РБС-82-І, 513]. Тэрміны наяўнасць 
свядомасці – поўная адсутнасць памяці можна лічыць антонімамі пры ўмове 
раўназначнасці кампанентаў свядомасць і памяць. Паводле ТСБМ свядомасць і 
памяць, з’яўляючыся полісемантамі, маюць супадзенне ў адным са значэнняў – 
‘здольнасць мысліць, разважаць, усведамляць свае ўчынкі, пачуцці; тое, што і 
прытомнасць’ (ТСБМ-5-1, 96; ТСБМ-3, 658). Аднак прытомнасць, як адзна-
чалася, часцей за ўсё называе фізічны стан асобы, а не прыняты пад увагу ў 
заканадаўстве псіхічны або разумовы. 

У заканадаўчых жа тэкстах 1980-х гг. адзначана ўжыванне тэрміна 
неўмяняльнасць: Справа аб адміністрацыйным правапарушэнні не можа 
быць заведзена, а заведзеная падлягае спыненню пры наяўнасці наступных 
акалічнасцей: ‹…› 3) неўмяняльнасць асобы, якая ўчыніла супрацьпраўнае 
дзеянне ці бяздзеянне (КаАП-84, 227). Гэта ўтварэнне, не зафіксаванае ні 
ў агульнаўжывальных, ні ў спецыяльных слоўніках, з’яўляецца транс-



літараваным варыянтам рускага невменяемость, «абеларушаным» заменай 
неўласцівага суфікса. 

Такое новаўвядзенне не было падтрымана пазнейшай лексікаграфічнай 
практыкай. ЮЭС акрамя поўная адсутнасць памяці прапануе яшчэ і варыянт 
бессвядомасць [ЮЭС, 408], супрацьлеглае значэнне перададзена тэрмінам 
наяўнасць свядомасці [ЮЭС, 338]. Бессвядомасць як адзіны адпаведнік ру-
скаму невменяемость прыводзіць КРБАС-97 [КРБАС-97, 48]. Гэты беларускі 
эквівалент зручны ва ўжыванні: ад яго лёгка ўтвараюцца суадносныя дэрыва-
ты. Заслугоўвае ўвагі і прапанаваны БРПC-94 састаўны тэрмін: вменяемый – 
адказны за свае дзеянні [БРПC-94, 3]. 

Пэўныя перавагі перад усімі згаданымі для абазначэння псіхічнага і 
інтэлектуальнага стану, у якім асоба не здольная асэнсоўваць свае дзеянні і 
кіраваць імі, на наш погляд, мае ўжываны ў РБС-28 тэрмін неасуднасць. Сэн-
савая адпаведнасць гэтага тэрміна паняццю падтрымліваецца тым, што асоба 
ў такім стане не нясе крымінальнай ці адміністрацыйнай адказнасці, не пад-
лягае суду. Вядомы рускі лексікограф С. І. Ожагаў тлумачыць невменяемый 
з прыцягненнем выразу вменить в вину: находящийся в таком психическом 
состоянии, при котором нельзя вменить в вину проступок, преступление  
[СРЯ-78, 366]. Сітуацыю, пры якой «нельзя вменить в вину проступок, престу-
пление», па-беларуску перададзім як немагчымасць абвінаваціць, асудзіць. Ад-
сюль і неасуднасць. Прываблівае і монасемантычнасць гэтага слова, адсутнасць 
агульнаўжывальнага значэння. А зразумеласць яго для карыстальнікаў у выпадку 
ўвядзення ва ўжытак будзе забяспечана прыведзенай у законе дэфініцыяй.

Назіранні за станаўленнем тэрмінаў для перадачы паняцця ‘стан, пры якім 
фізічная асоба не можа ўсведамляць фактычны характар і супрацьпраўнасць 
свайго дзеяння, кіраваць ім у выніку хранічнай або часовай псіхічнай хваро-
бы ці слабага розуму’ і іх аднакаранёвымі прывялі да высновы, што пошукі 
найбольш адэкватнага лексічнага ўвасаблення гэтых паняццяў, якія вяліся 
лексікографамі і заканадаўцамі на працягу ХХ ст., не завершаны. Істотнымі 
недахопамі пры выбары эквівалентаў з’явіліся: ужыванне недакладна ары-
ентуючых тэрмінаў (прытомнасць – непрытомнасць), якія ствараюць 
няправільнае ўяўленне аб адпаведных паняццях; утварэнне шматслоўных 
састаўных тэрмінаў (прысутнасць поўнай памяці), што ўскладняе ўтварэнне 
аднакаранёвых, напрыклад суадносных назваў асобы, а таксама адпавед-
ных антонімаў; выкарыстанне варыянтных тэрмінаў для абазначэння адна-
го паняцця (поўная адсутнасць памяці – бессвядомасць), што дэзарыентуе 
карыстальнікаў у разуменні іх значэння.

Адсутнасць трывала замацаваных тэрмінаў для акрэсленых паняццяў 
пацвярджае актуальнасць іх уніфікацыі, якая будзе мець паспяховыя вынікі 
толькі пры ўмове кансалідаваных тэрмінатворчых намаганняў філолагаў і 
правазнаўцаў.
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Разд з е л  5

ЭВАЛЮЦЫЯ МАРФАЛАГІЧНЫХ СРОДКАЎ

Названыя ў падраздзеле 3.7.2. марфалагічныя параметры заканадаў чай 
разнавіднасці афіцыйна-справаводчага стылю ў беларускамоўных закана-
даўчых тэкстах ХХ ст. атрымалі спецыфічнае лінгвістычнае ўвасабленне, 
абумоўленае, з аднаго боку, экстралінгвістычнымі (адметнасцю складван-
ня і функцыянавання беларускай літаратурнай мовы ХХ ст.), з другога – 
інтралінгвістычнымі фактарамі (нацыянальнай спецыфікай беларускай 
мовы ў параўнанні з іншымі мовамі). Выявім асаблівасці складвання і пра-
сочым эвалюцыю марфалагічных сродкаў беларускамоўных заканадаўчых 
тэкстаў на прыкладзе тых знамянальных часцін мовы, ужыванне якіх у мове 
заканадаўства вызначаецца шэрагам адметнасцей у параўнанні з іх выкары-
станнем у тэкстах іншай жанрава-стылявой прыналежнасці, – аддзеяслоўных 
назоўнікаў, кароткіх прыметнікаў з мадальным значэннем, указальных 
займеннікаў і дзеясловаў.

5.1. УЖЫВАННЕ АДДЗЕЯСЛОЎНЫХ НАЗОЎНІКАЎ

Аддзеяслоўныя назоўнікі (іх называюць яшчэ дэвербатывамі, дзея-
слоўнымі імёнамі, імёнамі дзеяння) маюць дастаткова шырокую семантычную 
рэпрэзентацыю. Перш за ўсё можна вылучыць агентыўныя і неагентыўныя 
дэвербатывы. Матываваны дзеясловамі такія назвы ўдзельнікаў праваадносін, 
як абвінаваўца, адказчык, апякун, заяўнік, наймальнік, падбухторшчык, 
парушальнік, сведка, усынаўляльнік, утрыманец і інш. Неагентыўныя 
аддзеяслоўныя назоўнікі ўжываюцца са значэннем стану, працэсу, дзеяння, 
выніку дзеяння, інструменту дзеяння: адбыванне арышту, ацэнка маёмасці, 
ухіленне ад абавязкаў, замена расстрэлу на іншую меру, крымінальнае 
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праследаванне, абвясціць прысуд, фактычны ўчынак, прыняць пастанову, 
падрыхтоўка праекта, прад’яўленае абвінавачанне, грашовае ўтрыманне, 
жыццё ў данай мясцовасці, грамадзкае ганьбаванне. Прыведзеныя дэверба-
тывы ўтвораны разнастайнымі спосабамі: бяссуфіксным (замена, пастанова, 
расстрэл), з дапамогай суфікса -к- (ацэнка, падрыхтоўка), суфікса -ак- (учы-
нак), -цц- (жыццё). Але большасць – з дапамогай суфіксаў са структурным 
элементам -н-: -нн-/-енн-/-энн-/-анн- (адбыванне, утрыманне, ганьбаванне, 
праследаванне, ухіленне, парушэнне, абвінавачанне). 

Найбольшую прадуктыўнасць апошняй катэгорыі аддзеяслоўных назоў-
нікаў у беларускай мове адзначаюць С. Л. Рохкінд [277, с. 48]; М. А. Паўленка 
[243, с. 120], М. М. Круталевіч [184, с. 29], Г. В. Шкнай [367, с. 272]. 

Адны дэвербатывы з’яўляюцца стылістычна нейтральнымі, часцей за ўсё 
яны называюць вынік дзеяння: значэнне, рашэнне, сцвярджэнне, удакладнен-
не, парушэнне. Другія – стылістычна маркіраваныя, ужываюцца пераважна 
ў спецыяльных тэкстах са значэннем абстрактнага дзеяння, працэсу: зьнева-
жаньне – зьневажаньне гвалтоўным дзеяньнем (КК-28, 168), пакіданьне – 
самавольнае пакіданьне часьці (КК-28, 170), нашэньне – нашэньне ордэну 
(КК-28, 113), палегчаньне – палегчаньне меры пакараньня (КК-28, 15), агра-
маджаньне – ступень аграмаджаньня працы (ЗК-29, 66). 

5.1.1. Частотнасць аддзеяслоўных назоўнікаў 

Высокая частотнасць ужывання аддзеяслоўных назоўнікаў у тэкстах 
афіцыйных, у тым ліку і заканадаўчых, дакументаў тлумачыцца патраба-
ваннем максімальнай паўнаты, а разам з тым – сцісласці выказвання [335, 
с. 225], што і забяспечвае семантычная дакладнасць і адназначнасць многіх 
дэвербатываў [22, с. 22]. Выкарыстанне формаў, якія аб’ядноўваюць у сабе 
іменныя і дзеяслоўныя ўласцівасці, дае магчымасць спалучаць падрабязнасць 
выказвання з аналітызмам выражэння дзеянняў, працэсаў [167, с. 14]. 

Акрамя адзначаных дадатных уласцівасцей дэвербатывы маюць і шэ-
раг недахопаў. Ім не ўласцівыя катэгорыі часу, трывання, стану, асобы. Гэта 
звужае выяўленчыя магчымасці аддзеяслоўных назоўнікаў у параўнанні з 
дзеясловамі, пры некарэктным ужыванні можа прывесці да недакладнасці, 
неадназначнасці выказвання. Напрыклад, немагчымасць перадаць граматыч-
нае значэнне стану можа выклікаць двухсэнсоўнасць выказвання. Са сказа 
Нежаданне супрацоўніка падпарадкоўвацца ўстаноўленым правілам прывяло 
да яго звальнення незразумела, супрацоўніка звольнілі ці ён сам звольніўся.

Выкарыстанне канструкцый з некалькімі аддзеяслоўнымі назоўнікамі 
вядзе да шматслоўнасці і ўскладняе разуменне фармулёвак: Суд, неза-
лежна ад ужываньня альбо неўжываньня пазбаўленьня праў поўнага ці 
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частковага, можа пазбавіць асуджанага бацькоўскіх праў (КК-28, 34). Ра-
зам з тым аддзеяслоўныя назоўнікі традыцыйна маюць статус канстантнай 
марфалагічнай прыкметы заканадаўчых дакументаў. Асаблівым пашырэннем 
вызначаецца мадэль з суфіксальным элементам -н- (рус. -ниj-/-ениj-/-аниj-, 
бел. -нн-/-енн-/-анн-). У беларускую мову яна трапіла ў старажытны перыяд 
са стараславянскай рэлігійнай літаратуры як адметнасць высокага стылю вы-
казвання [184, с. 31; 277, с. 48], у той час як у жывой мове больш свабодна, 
чым у кніжнай, ужываліся нульсуфіксальныя аддзеяслоўныя ўтварэнні [277, 
с. 64]. З цягам часу назоўнікі з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн- пачалі ўжывацца не 
толькі ў рэлігійных, а і ў тэкстах іншых стыляў. Другой крыніцай пранікнення 
падобных утварэнняў у старабеларускае пісьменства была польская мова. З 
яе траплялі пераважна ўтвораныя па такой мадэлі юрыдычныя, грамадска-
палітычныя, дыпламатычныя тэрміны. Як адзначаецца ў літаратуры, шматлікія 
назоўнікі накшталт выехане, выслане, выслухание, пропущение, розберане «ў 
такім кніжным абліччы... не пашырыліся ва ўжытку і не захаваліся да нашых 
дзён, а былі заменены іншымі, шырока вядомымі народнай гаворцы, формамі» 
[184, с. 32].

У беларускай мове новага перыяду аддзеяслоўныя назоўнікі, асабліва з 
суфіксальным кампанентам -н-, «атрымалі шырокае развіццё ў савецкую 
эпоху» [277, с. 62]. Пашырэнню асобных груп такіх утварэнняў спрыяла іх 
функцыянальная актыўнасць у рускай мове. Варта адзначыць, што і рускія 
мовазнаўцы неаднолькава ставіліся да ўжывання аддзеяслоўных назоўнікаў. 
Супраць іх пранікнення ў мову асабліва рашуча выказваўся А. М. Пяшкоўскі, 
які сцвярджаў, што «маўленне, пабудаванае на аддзеяслоўных назоўніках, 
ёсць маўленне заўсёды вялае, блытанае, не падзеленае на сінтаксічныя звё-
ны і адпаведна меладычна беднае, бясформеннае». Яго апанентам выступаў 
Р. В. Вінакур. Асноўным аргументам на карысць ужывання аддзеяслоўных 
назоўнікаў ён лічыў іх здольнасць дасягаць тэрмінавання маўлення [171, с. 39]. 

Асэнсоўваючы стылістычную дэфектнасць аддзеяслоўных назоўнікаў 
(нагрувашчванне формаў аднаго склону (часцей за ўсё роднага), усклад-
ненне сказаў, ужыванне семантычна «пустых» слоў накшталт з мэтай 
ажыццяўлення), прыхільнікі іх пашырэння цэняць дэвербатывы за ўласцівасць 
ствараць для афіцыйнага маўлення абагульненасць сэнсу, што забяспечвае 
«афіцыйную “значнасць” названага аддзеяслоўным імем паняцця, узводзіць 
яго ў ранг канстантных тэматычных і сітуацыйных клішэ» [212, с. 204].

Функцыянальныя асаблівасці аддзеяслоўных назоўнікаў у беларускім 
мовазнаўстве амаль нявывучаныя. Пераважная большасць згаданых вы-
шэй даследаванняў грунтавалася на фактычным матэрыяле, выбраным з 
лексікаграфічных крыніц. Такі матэрыял дазваляе дасягнуць дастатковай 
верагоднасці вынікаў пры вывучэнні словаўтваральных і ў пэўнай меры се-
мантычных асаблівасцей дэвербатываў. Даследаванне адметнасці іх ужывання 
патрабуе ўзяць за крыніцу лінгвістычнага матэрыялу тэксты.
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5.1.2. Ужыванне аддзеяслоўных назоўнікаў  
у заканадаўстве 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

У 1920-я гг., на пачатковым этапе складвання лінгвістычных сродкаў 
заканадаўчага стылю, выразна праявіліся дзве тэндэнцыі: па-першае, ары-
ентацыя на спецыфічныя асаблівасці беларускай мовы, па-другое, імкненне 
ствараць законы на даступнай карыстальніку мове. На марфалагічным 
узроўні гэтыя тэндэнцыі выявіліся ў імкненні па магчымасці пазбегнуць 
пры перакладзе рускамоўных тэкстаў ужывання стылістычна маркіраваных 
назоўнікаў з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн-, якія называлі не само дзеянне або 
стан, а «толькі ўяўленне пра іх» [136, с. 12], а таму і вызначаліся высокай 
ступенню абстрагаванасці. 

Пры параўнанні беларускіх тэкстаў законаў з іх рускамоўнымі арыгінала-
мі выявіўся шэраг разыходжанняў ва ўжыванні аддзеяслоўных назоўнікаў. У 
асобных выпадках такія назоўнікі проста прапускаліся або замяняліся на дэвер-
батывы з іншымі суфіксамі ці на нульсуфіксальныя. Значна часцей іх замянялі 
на дзеяслоў і яго формы. Напрыклад, фрагмент артыкула з рускага тэксту 
крымінальнага кодэкса Суд вправе постановить о неприведении приговора в 
исполнение ў беларускім варыянце мае такі выгляд: Суд мае права пастанавіць, 
каб прысуд ня выконваўся (КК-28, 56). Канструкцыі з двума дэвербатывамі о не-
приведении в исполнение адпавядае дзеяслоў: (каб) не выконваўся.

Найбольшая колькасць замен аддзеяслоўных назоўнікаў на дзеяслоў ад-
значана ў складзе словазлучэнняў (пераважна іменных) з кампанентам-дэвер-
батывам, якія рэгулярна выкарыстоўваюцца ў законах: отказ от исполнения, 
право наложения взысканий, право пользования, применение мер и да т. п.:

отказ от исполнения обязанностей – адмаўленьне выконваць абавязкі 
(КК-28, 134); стремится к свержению коммунистической системы – 
імкнецца скінуць камуністычную сістэму (КК-28, 66); право наложения дис-
циплинарных взысканий – права ўжываць дысцыплінарныя меры (КК-28, 213); 
право свободного пользования родным языком – права вольна карыстацца 
роднаю моваю (К-27, 21); признает невозможным применение мер – прызнае 
немагчымым ужываць да іх меры (КК-28, 15; 60); запрещение проживания 
в тех или иных местностях – забарона жыць у тых ці іншых мясцовасьцях 
(КК-28, 38; 39).

Адзначаны такія замены і ў складзе канструкцый з адыменнымі пры-
назоўнікамі в целях/с целью, в случае і да т. п.: 

в целях восстановления власти – з мэтаю аднавіць уладу (КК-28, 49); 
с целью лишения возможности вновь совершать преступления – з мэтамі 
не даваць магчымасці ізноў учыняць злачынствы (КК-28, 7); с целью пре
дупреждения преступлений – з мэтамі перасьцерагаць ад злачынстваў  
(КК-28, 7); с целью приспособления к условиям – з мэтамі прынараўляць да 
ўмоў (КК-28, 7). 



154

У пэўных выпадках замена дэвербатываў на дзеяслоў патрабавала вы-
карыстання звароту (або даданага сказа) са злучнікамі каб, калі: 

 действие, направленное к ослаблению внешней безопасности – дзеяньне, 
накірованае, каб аслабіць замежную бясьпеку (КК-28, 63); пропаганда или 
агитация, направленные к возбуждению национальной… вражды – прапа-
ганда альбо агітацыя, накіраваныя на тое, каб узбудзіць нацыянальную… 
варожасьць (КК-28, 84); для получения от этого личных выгод – каб мець 
ад гэтага карысьць (КК-28, 115); 

в целях изобличения давшего или принявшего взятку – каб выдаць асо-
бу, што дала або атрымала хабар (КК-28, 209); с целью возбуждения су-
еверия – каб выклікаць забабоны (КК-28, 160); в целях способствования 
неприятелю – каб дапамагчы ворагу (КК-28, 183); в случае возвращения 
лица – калі асоба вернецца (КК-28, 29); в случае уклонения от выполнения 
принудительных работ – калі асуджаны будзе ўхіляцца ад прымусовых ра-
бот (КК-28, 33); в случае нарушения опекунами своих обязанностей – калі 
апякуны парушаць свае абавязкі (КЗаШС-27, 133).

Падобныя трансфармацыі вялі да разбурэння стандартызаваных канструк-
цый і пазбаўлялі беларускі заканадаўчы тэкст стэрэатыпнасці выказвання, 
уласцівай афіцыйнаму маўленню. На гэта ў свой час звяртаў увагу правазна-
вец М. В. Грэдынгер [97, с. 34]. Нельга не пагадзіцца, што замена дэвербаты-
ва на дзеяслоў выклікае пэўную функцыянальную нівеліроўку выказвання, 
набліжаючы яго да размоўнага стылю. Аднак, як паказвае ілюстрацыйны 
матэрыял, змяншэнне колькасці назоўнікаў са значэннем абстрактнага дзеян-
ня за кошт іх замены на дзеясловы надае заканадаўчым фармулёўкам больш 
выразную сэнсавую акрэсленасць, спрашчае іх успрыманне. Зрабіць зако-
ны максімальна даступнымі «да ўсваення грамадзянам» [104, с. 127] якраз 
і імкнуліся іх стваральнікі. І сам М. В. Грэдынгер падкрэсліваў, што законы 
«пішуцца для рабочых і сялян і не маюць сваёй мэтай служыць толькі вузкім 
спецыялістам» [97, с. 35]. 

Важна адзначыць, што выключэнне з тэксту часткі аддзеяслоўных 
назоўнікаў не парушала сэнсавай адпаведнасці беларускамоўнага трансфар-
маванага выказвання арыгінальнаму. Як вядома, матыватарамі аддзеяслоўных 
назоўнікаў могуць выступаць дзеясловы як закончанага, так і незакончанага 
трывання. Адны імёны дзеяння не захавалі фармальных паказчыкаў адрознення 
трывання. Так, дэвербатыў аслабленне мог быць утвораны як ад аслабіць, так і 
ад аслабляць, утойванне – ад утаіць і ад утойваць, прымяненне – ад прымяніць 
і ад прымяняць. Другія – такія паказчыкі маюць. Напрыклад, абвінавачанне, 
выхаванне, зняволенне абазначаюць вынік дзеяння; абвінавачванне, выхоўванне, 
знявольванне – працэс. У сувязі з гэтым пры замене аддзеяслоўнага назоўніка 
на дзеяслоў неабходна дакладна падабраць трывальную форму. У адваротным 
выпадку ўзнікае семантычная нятоеснасць.
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Назіранні паказваюць, што ў тых словазлучэннях, дзе рускія аддзея-
слоўныя назоўнікі перадаюць значэнне працэсуальнасці (исполнение обя-
занностей, право наложения взысканий, пользование родным языком), у 
беларускім тэксце ім адпавядаюць дзеясловы незакончанага трывання: 
выконваць абавязкі, права ўжываць меры, карыстацца роднай мовай. 
Аддзеяслоўныя назоўнікі са значэннем выніку дзеяння заменены на дзея-
словы закончанага трывання: стремится к свержению – імкнецца скінуць; 
действие, направленное к ослаблению – дзеяньне, накірованае, каб аслабіць; 
в случае возвращения лица – калі асоба вернецца. Як бачым, перакладчыцкія 
трансфармацыі не парушаюць семантычную адпаведнасць беларускага тэксту.

На дзеяслоў заменены ў некалькіх выпадках «расшчэплены» выказнік: 
приговор не приводится в исполнение – прысуд не выконваецца (КК-28, 20); 
все декреты подлежат рассмотрению – разглядаюцца (К-27, 33). У складзе 
«расшчэпленага» выказніка замянялі аддзеяслоўныя назоўнікі не толькі з 
суфіксам -ниj-, а і з іншымі суфіксамі і ўтвораныя бяссуфіксным спосабам: 
БССР оказывает содействие для объединения – БССР дапамагае ў справе 
аб’яднаньня (К-27, 8); попечители оказывают содействие – папячыцелі да-
памагаюць (КЗаШС-27, 88); заключенный подвергается опросу – зьняволены 
апытваецца (ППК-27, 28). 

Акрамя замен рускіх аддзеяслоўных назоўнікаў з суфіксам -ниj-/-ениj-/ 
-аниj- адзначаны і іх пропуск у перакладных тэкстах:

во время вынесения приговора – у час прысуду (КК-28, 27); до вынесения 
приговора – раней прысуду (КК-28, 13); оказание помощи международной 
буржуазии – дапамога міжнароднай буржуазіі (КК-28, 66); оказание сопро-
тивления лицу, исполняющему обязанности – супраціўленьне асобе, якая вы-
конвае абавязкі (КК-28, 166); под влиянием стечения тяжелых условий – пад 
уплывам цяжкіх умоў (КК-28, 50); отдача несоврешеннолетнего на попечение 
родителям – аддача непаўналетняга бацькам (КК-28, 59); против установ-
ленного порядка несения военной службы – супроць устаноўленага парад-
ку вайсковай службы (КК-28, 164); сношение путем переписки – перапіска  
(КК-28, 189).

Безумоўна, лягчэй успрымаецца фармулёўка перапіска ў час вайны з 
асобамі са складу арміі ворага выклікае пазбаўленне волі, чым магчымы 
перакладны варыянт зносіны шляхам перапіскі ў час вайны… Пры гэтым 
выкарыстанне адзіночных імёнаў дзеяння дапамога, супраціўленнне замест 
спалучэнняў іх склонавых формаў з іншымі аддзеяслоўнымі назоўнікамі ака-
занне дапамогі і аказанне супраціўлення не парушыла сэнсавай тоеснасці 
перакладнога і арыгінальнага варыянтаў, аднак і ў гэтым выпадку пераклад 
страціў стылістычную маркіраванасць. А вось прысуд і вынесение приговора 
не называюць семантычна тоесныя паняцці, паколькі першае – вынік дзеяння, 
другое – працэс. Адрозніваюцца адценнем значэння стечение условий і ўмовы. 
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Адпаведнік аддача бацькам страціў указанне на мэту дзеяння (на папячэнне), 
хоць варта адзначыць яўную іншамоўнасць утварэння папячэнне. А выраз па-
радак вайсковай службы мае больш агульны сэнс, чым удакладнены парадак 
нясення вайсковай службы. Як бачым, пры пропуску дэвербатываў не заўсёды 
перакладны тэкст поўнасцю эквівалентны арыгінальнаму.

Імкненне пазбегнуць у пэўных выпадках ужывання аддзеяслоўных назоў-
нікаў захоўвалася і ў першай палавіне 1930-х гг. Трансфармацыі адбы валіся 
пераважна ў пералічаных ніжэй выпадках.

1. Пры перакладзе пашыраных у заканадаўчых тэкстах спалучэнняў аб-
страктных аддзеяслоўных назоўнікаў1 з прыназоўнікам при, які служыў для 
ўказання на: 

а) з’яву, падзею, пры ўмове якой адбываецца што-небудзь: При рассмо-
трении народным судьей заявления об утрате квитанции на предъявителя 
в публикации устанавливается для явки держателя один год со дня публи-
кации – Калі народным суддзёю разглядаецца заява аб згубе квітка на па-
казчыка, то ў публікацыі вызначаецца на яўку трымальніка адзін год ад дня 
публікацыі (ГПК-30 266); ...при личном страховании – уплатить страховую 
сумму – калі-ж застрахавана асоба – заплаціць страхавую суму (ГК-32, 404); 

б) з’яву, падзею, у момант якой адбываецца што-небудзь:
Принудительное взыскание сум… кроме пособий, выдаваемых страхо-

выми кассами при рождении ребенка – Прымусовае спагнаньне сум… апроч 
дапамог, якія выдаюцца страхавымі касамі, калі народзіцца дзіця (ГПК-30, 
316);

в) адсутнасць якіх-небудзь з’яў, магчымасці ажыццяўлення чаго-небудзь:
При невозможности представления копии в заявлении должно быть 

изложено наименование, содержание и отличительные признаки утраченного 
документа – Калі немагчыма падаць копію, у заяве павінна быць напісана 
найменьне, зьмест і адзначаныя прыметы згубленага дакумэнту (ГПК-30, 
264). 

Можна меркаваць, што названыя тыпы канструкцый не мелі ў той час 
пашырэння ў беларускай мове, што і алюстравалася ў спосабе іх перадачы. 
Ва ўсіх адзначаных выпадках зведвала змены і структура сказа. Просты сказ 
трансфармаваўся ў складаназалежны з даданай акалічнаснай часткай на мес-
цы канструкцыі з прыназоўнікам при, а сама канструкцыя станавілася гра-
матычнай асновай даданай часткі, суадноснай у першым і другім выпадках з 
простым двухсастаўным сказам, а ў трэцім – з аднасастаўным безасабовым. 

1 У адрозненне ад канструкцый, дзе прыназоўнік при спалучаецца з канкрэтным 
аддзеяслоўным назоўнікам: При заявлении должна быть представлена копия утра-
ченного документа – Пры заяве павінна быць пададзена копія згубленага дакумэнту 
(ГПК-30, 264).
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Такія структурныя пераўтварэнні сказаў таксама з’яўляюцца пацвер-
джаннем закладвання лінгвістычных сродкаў заканадаўства першапачаткова 
з арыентацыяй на жывое маўленне, паколькі «шырокае ўжыванне складана-
залежных сказаў характэрнае перш за ўсё для тэкстаў размоўнага і мастац-
кага стыляў, у той час як выкарыстанне простых сказаў з вялікай колькасцю 
аддзеяслоўных назоўнікаў... тыповае для тэкстаў навуковага і афіцыйна-
справаводчага стыляў» [335, с. 43].

У асобных выпадках беларускімі адпаведнікамі да падобных канструкцый 
з прыназоўнікам при выступалі не даданыя часткі, а дзеепрыслоўныя звароты: 
При назначении к рассмотрению дел об освобождении от обязательной 
военной службы суд должен принять во внимание… – Назначаючы на раз-
гляд справы аб вызваленьні ад абавязковай вайсковай службы па рэлігійных 
перакананьнях, суд павінен браць пад увагу… (ГПК-30, 254).

2. Пры перакладзе спалучэнняў абстрактных аддзеяслоўных назоўнікаў 
з прыназоўнікам в, які ўказвае: 

а) дзеля чаго ажыццяўляецца дзеянне:
...в обеспечение сумм, причитающихся от комитента, комиссионер име-

ет залоговое право на имущество комитента – каб забясьпечыць сумы, 
належачые ад комітэнта, камісіянэр мае застаўнае права на маёмасьць 
комітэнта (ГК-32, 303);

б) на акалічнасці, пры якіх ажыццяўляецца дзеянне:
если покупатель в нарушение договора откажется принять купленное 

имущество – калі пакупнік, парушаючы дагавор, адмовіцца прыняць купля́ную 
маёмасьць (ГК-32, 192).

3. Пры перакладзе канструкцый з вытворнымі адыменнымі прыназоў-
нікамі в случае, с момента, по истечении, с целью і да т. п.: 

В случае самовольного возвращения лица, изгнанного по приговору суда 
из Союза ССР... суд применяет к осужденному иную меру социальной за-
щиты – Калі асоба, выгнаная паводле прысуду з Саюзу ССР, самавольна 
вернецца... то суд ужывае да асуджанага іншую меру сацыяльнай абароны 
(КК-40, 29).

У рускім варыянце сказа абазначаны дзве сітуацыі. Асноўная абазна-
чана прэдыкатыўнай асновай суд применяет [иную меру], а спалучэнне 
вытворнага прыназоўніка з аддзеяслоўным назоўнікам в случае возвраще-
ния перадае дадатковую сітуацыю. Трансфармацыя гэтага словазлучэння ў 
даданы сказ са стратай вытворнага прыназоўніка мае вынікам узнікненне 
другой прэдыкатыўнай асновы і выраўноўванне вербальнага выяўлення абе-
дзвюх сітуацый, а значыць, і іх раўназначнага ўспрымання. У выніку абедзве 
сітуацыі пачалі ацэньвацца як аднолькавыя па важнасці. Акрамя таго, у сказе 
ўзнікае абазначэнне ўмоўна-выніковых адносін (калі..., то...), што фіксуе ў 
свядомасці карыстальнікаў закона не толькі магчымае дзеянне, але і істотную 
ўмову, пры якой гэтае дзеянне можа быць рэалізаваным. 
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Выяўлены і прыклады, калі ў выніку змены структуры сказа вытвор-
ны прыназоўнік не страчваецца, а зноў становіцца знамянальным словам. 
У функцыі акалічнасці гэта слова яшчэ больш прыцягвае ўвагу да ўмовы 
ажыццяўлення магчымага дзеяння: 

В случае признания судом необходимости личных объяснений он от-
кладывает разбирательство – У выпадку, калі суд прызнае неабходнасьць 
асабовых паясьненняў, справа адкладаецца (ГПК-30, 99).

Ператварэнне дадатковай сітуацыі ў асноўную адбываецца і за кошт яе 
дэталізацыі з дапамогай узнікшай у беларускім варыянце даданай азначальнай 
часткі: У выпадку (якім?), калі суд прызнае неабходнасць... Такая фармулёўка 
станоўча адрозніваецца ад зыходнай выразнасцю і лягчэй успрымаецца адра-
сатам.

У спалучэнні з вытворнымі прыназоўнікамі трансфармацыі зведвалі не 
толькі дэвербатывы з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн-, але і з іншымі, а таксама 
нульсуфіксальныя аддзеяслоўныя ўтварэнні:

В сучае неявки и за отказ от дачи заключений по причинам, признан-
ным судом неуважительными, сведущее лицо подвергается штрафу – У 
выпадку, калі экспэрт ня прыйшоў альбо адмовіўся даць заключэнне за 
прычынамі, якія судом прызнаны ня важнымі, ён падлягае штрафу (ГПК-30,  
51); В случае дачи письменного заключения… – Калі даецца пісьмовае за-
ключэньне… (ГПК-30, 155).

4. Пры перакладзе сказаў з «расшчэпленым» выказнікам (у яго склад  
замест дзеяслова ўваходзіць аднакаранёвы аддзеяслоўны назоўнік у віна-
вальным склоне ў спалучэнні з дзеясловам, які мае аслабленае лексічнае 
значэнне):

Определения об обеспечении исков приводятся в исполнение в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений – Пастановы пра за-
бясьпечаньне іскаў выконваюцца ў парадку, устаноўленым для выкананьня 
судовых рашэньняў (ГПК-30, 90). 

Ужыванне «расшчэпленых» выказнікаў называюць адной са спецыфічных 
рысаў афіцыйных дакументаў. У пэўных выпадках такі выказнік надае іншы 
сэнс выказванню, чым просты дзеяслоўны. Напрыклад, спалучэнне правесці 
апазнанне сэнсава не раўназначнае дзеяслову апазнаць: пад правядзеннем 
апазнання маецца на ўвазе яго папярэдняя падрыхтоўка і арганізацыя (напры-
клад, падрыхтоўка ўдзельнікаў, выбар месца і да т. п.), само працэсуальнае 
дзеянне, яго дакументальнае афармленне. 

Акрамя таго, пры складанні заканадаўчых тэкстаў аддаюць перавагу 
састаўным іменным выказнікам перад простымі дзеяслоўнымі з-за таго, што 
канструкцыі накштал правесці апазнанне, нанесці пашкоджанне, у параўнанні 
з адпаведнымі дзеясловамі апазнаць, пашкодзіць, надаюць выказванню 
афіцыйны характар. Разам з тым у літаратуры па стылістыцы рэкамендуюць 
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не злоўжываць такімі канструкцыямі, і перш чым спыніць свой выбар на 
«расшчэпленым» выказніку, упэўніцца, што просты дзеяслоўны не перадае 
таго зместу, які неабходна данесці да адрасата [276].

У прыведзеным вышэй фрагменце артыкула 90 ГПК-30, на наш погляд, 
просты дзеяслоўны выказнік (выконваюцца) больш дакладна перадае сэнс 
выказвання, чым перадаў бы «расшчэплены» (прыводзяцца ў выкананне). 
Фармулёўка пастановы прыводзяцца ў выкананне ўспрымаецца як абаз-
начэнне пачатку дзеяння, як наданне імпульсу дзеянню, а не як абазначэн-
не самога дзеяння. У законе ж неабходна акрэсліць, што адбываецца само  
дзеянне.

5. Пры перакладзе стандартных іменных і дзеяслоўных словазлучэнняў 
з кампанентамі-дэвербатывамі:

право требования к остальным должникам – права патрабаваць 
ад астатніх даўжнікоў (ГК-32, 117); отказаться от разрешения дела – 
адмовіцца вырашаць справу (ГПК-30, 4); право приостановления исполне-
ния решения – права прыпыняць выкананьне рашэньня (ГПК-30, 297).

Асабліва паказальным з’яўляецца апошні прыклад. У ім змешча-
ны ланцужок з трох аддзеяслоўных назоўнікаў у форме роднага склону. 
Нанізванне аднолькавых формаў назоўніка кваліфікуецца як памылковае 
словаўжыванне і лінгвістамі [208, с. 56–57], і юрыстамі, спецыялістамі ў 
галіне заканадаўчай тэхнікі [33, с. 255; 388, с. 20]. Тлумачыцца гэта тым, што 
к канцу такіх ланцужкоў сэнс і значэнне нанізаных слоў практычна страчва-
ецца. У заканадаўчым жа тэксце, накіраваным на рэгуляванне паводзін, важна 
«не проста растлумачыць або сцвердзіць якое-небудзь паняцце, а указаць, 
што неабходна з ім рабіць, якім павінна быць яго развіццё» [388, с. 31]. У 
беларускамоўным варыянце ланцужок аднолькавых склонавых формаў раз-
рывае дзеяслоў прыпыняць, ужыты на месцы абстрактнага аддзеяслоўнага 
назоўніка приостановления, што канкрэтызуе выказванне, робіць фармулёўку 
больш выразнай.

У некаторых ланцужковых канструкцыях такога тыпу адзін з аддзея-
слоўных назоўнікаў у беларускім варыянце проста прапускаўся. Так, вы-
раз обращение взыскания на (денежные суммы/имущество/строения) 
трансфармаваўся ў больш просты спагнанне з (грашовых сум/маёмасці/
будынкаў): 

при обращении взыскания на денежные суммы и имущество должни-
ка... – пры спагнанні з грашовых сум і маёмасьці даўжніка... (ГПК-30, 337).

6. Пры перакладзе канструкцый са штучнымі аддзеяслоўнымі назоўнікамі, 
якія ў агульналітаратурнай мове не маюць пашырэння:

подлинный документ может быть взят обратно с оставлением в деле 
копии – арыгінал дакумэнту можа быць стараною атрыманы назад, калі ў 
справе пакінута копія (ГПК-30, 79).
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Аднак у асобных выпадках штучныя назоўнікі ўжываліся: зьвярненьне 
прададзенай маёмасьці (ГК-32, 212); адарванне ад работы (ГПК-30, 42); ад-
чыненьне памяшкання (ГПК-30, 308); прысутнічаньне прадстаўніка міліцыі 
(ГПК-30, 318); адсуваньне ад кіраваньня справамі (ГК-30, 340); зварачваньне 
спагнаньня на маёмасьць (ГПК-30, назва раздзела 32).

Як паказалі назіранні, прычына прадэманстраваных трансфармацый не 
толькі ў саміх аддзеяслоўных назоўніках (у іх кніжнасці, абстрагаванасці), 
а таксама ў неўласцівасці для тагачаснай беларускай мовы тых канструк-
цый, у складзе якіх дэвербатывы былі ў арыгінальным тэксце. Акрамя ад-
значанага ўжывання штучных утварэнняў выяўлены выпадкі, калі адзін і той 
жа аддзеяслоўны назоўнік пры перакладзе названых вышэй канструкцый 
замяняўся, а ў іншых спалучэннях выкарыстоўваўся. Параўнаем, напрыклад, 
беларускія адпаведнікі аддзеяслоўнага назоўніка страхование ў спалучэнні 
з прыназоўнікам при і ў беспрыназоўнікавых словазлучэннях:

при личном страховании – калі страхуецца асоба (ГК-32, 404); при иму-
щественном страховании – калі страхуецца маёмасьць (ГК-32, 405); 

это разрешается правилами страхования – гэта дазваляецца правіламі 
страхаваньня (ГК-32, 405); двойное страхование – падвойнае страхаваньне 
(ГК-32, 409); договор имущественного страхования – дагавор страхаваньня 
маёмасьці (ГК-32, 410); договор личного страхования – дагавор страхавань-
ня асобы (ГК-32, 411).

Спробы знайсці для кніжных паводле паходжання назоўнікаў арыгіналь-
нага тэксту эквіваленты, якія канкрэтызавалі выказванне і спрашчалі разу-
менне тэксту, мелі істотны для мовы заканадаўства недахоп: беларускія 
адпаведнікі не вызначаліся паслядоўнасцю ўжывання, вар’іраваліся: 

при рассмотрении дела – разглядаючы справы (ГПК-30, 288) – пры раз-
глядзе справы (ГПК-30, 289б);

по истечении срока – калі канчаецца тэрмін (ГК-32, 85) – па сканчэньні 
тэрміну (ГК-32, 156) – пасьля зыходу тэрміну (ГК-32, 158);

по окончании срока – пасьля зыходу тэрміну (ГК-32, 176) – пасьля скан-
чэння тэрміну (ГК-32 181-а); 

обращение взыскания на имущество – спагнанне з маёмасьці (ГПК-30, 
337) – накіраваньне спагнаньня на маёмасьць (ГК-32, 211).

Спалучэнні з аддзеяслоўнымі назоўнікамі з прычыны сваёй частай 
паўтаральнасці маюць устойлівы характар, выступаюць сродкам стандарты-
зацыі заканадаўчага тэксту, з’яўляюцца своеасаблівымі заканадаўчымі клішэ. 
Варыянтнасць іх лінгвістычнага афармлення ў беларускамоўных тэкстах (калі 
адзін і той жа працэс ці дзеянне, адно і тое ж паняцце называліся па-рознаму) 
магла ўнесці элемент непаразумення і дэзарыентаваць карыстальнікаў у 
разуменні фармулёвак закона. 
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Такім чынам, беларускамоўныя заканадаўчыя дакументы 1920-х гг. 
мелі меншую, чым адпаведныя рускамоўныя, колькасць аддзеяслоўных 
назоўнікаў. Замена на дзеяслоў або пропуск аддзеяслоўнага назоўніка, які 
з’яўляўся кампанентам спецыфічнай для мовы заканадаўства стандарты-
заванай канструкцыі, прыводзіла да стылістычнай нівеліроўкі выказван-
ня. Разам з тым гэта спрашчала складаныя фармулёўкі, канкрэтызавала 
мову заканадаўчага дакумента, рабіла яе больш даступнай для ўспрымання 
грамадзянамі.

5.1.3. Адлюстраванне тэндэнцыі  
да калькавання і транслітаравання дэвербатываў  

у тэкстах другой палавіны ХХ ст.

Пачынаючы ад другой палавіны 1930-х гг. у беларускамоўных тэк-
стах адлюстравана імкненне трымацца аднастайнасці ў выкарыстанні 
аддзеяслоўных назоўнікаў. Адным з найбольш простых спосабаў пазбегнуць 
варыянтнасці стала калькаванне аддзеяслоўных назоўнікаў у працэсе перакла-
ду заканадаўчых тэкстаў. Гэта сведчыла аб аслабленні пашыранай у 1920-я – у 
першай палавіне 1930-х гг. тэндэнцыі да замены або пропуску дэвербатываў. 
Так, калі колькасць замен аддзеяслоўных назоўнікаў з суфіксамі -нн-/-енн-/ 
-анн- у КК-28 склала 74 ужыванні, то ў КК-40 – 56. У 18 выпадках у КК-40 
выкарыстаны адпаведнікі-калькі:

до вынесения приговора – раней прысуду [пропуск] (КК-28, 13) – да вы-
нясення прыгавара (КК-40, 13);

проживание в данной местности – жыццё ў данай мясцовасьці (КК-28, 
38) – пражыванне ў данай мясцовасці (КК-40, 38); 

мера пресечения – спыняльная мера (КК-28, 198) – мера прасячэння 
(КК-40, 198);

по собственному побуждению лица – па волі асобы (КК-28, 23) – па 
ўласнаму пабуджэнню асобы (КК-40, 23).

Значыць, у КК-40 нязменна перайшло 75,6 % адпаведнікаў, прапана-
ваных да аддзеяслоўных назоўнікаў з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн- у КК-28. 
Больш інтэнсіўна аслабленне названай тэндэнцыі адлюстравалася пры 
пазнейшым перавыданні тэкстаў законаў, якія ўпершыню перакладаліся 
не ў 1920-я гг., а ў першай палавіне 1930-х. У ГПК-36 – 49,1 % ад выка-
рыстаных у ГПК-30 (ГПК-30 – 57 трансфармацый, ГПК-36 – 28), у ГК-37 
захавалася 35,8 % ад выкарыстаных у ГК-32 (ГК-32 – 67 трансфармацый,  
ГК-37 – 24).
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Затуханне тэндэнцыі да замены аддзеяслоўных назоўнікаў і павелічэнне іх 
колькасці ў беларускамоўных тэкстах ад другой палавіны 1930-х гг. ілюструе 
табл. 2.

Табліца 2
Змяншэнне колькасці замен аддзеяслоўных  

назоўнікаў у другой палавіне 1930-х гг.

Колькасць замен у кожным тэксце
КК ГК ГПК

1920-я – І пал.1930-х гг. 74 67 57
ІІ пал.1930-х гг. 56 24 28

У тэкстах 1950-х гг. замены дэвербатываў з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн- або 
іх пропускі адзначаюцца толькі ў адзінкавых выпадках. Напрыклад, у КК-57 
намі выяўлены адзін пропуск: под влиянием стечения условий – пад уплы-
вам умоў (КК-57, 50) і адна замена на нульсуфіксальны адпаведнік: отдача 
несовершеннолетнего на попечение родителям – аддача няпоўналетняга на 
апеку бацькам (КК-57, 49).

Канчатковае знікненне гэтай тэндэнцыі, адлюстраванае ў заканадаўчых 
тэкстах пачынаючы ад 1950-х гг., можна патлумачыць як лінгвістычнымі, 
так і пазалінгвістычнымі фактарамі. Змена агульнага кірунку развіцця бе-
ларускай мовы, якая намецілася з другой палавіны 1930-х гг., пры перакла-
дзе заканадаўчых тэкстаў выявілася ў набліжэнні лінгвістычных, у тым ліку 
марфалагічных, асаблівасцей беларускага тэксту да арыгінальнага. Дасле-
даваныя намі назоўнікі пры перакладзе заканадаўчых тэкстаў у 1950-я гг. 
калькаваліся і нават транслітараваліся:

с целью возбуждения суеверия – каб выклікаць забабоны (КК-28, 160) – 
каб выклікаць забабоны (КК-40, 160) – з мэтай узбуджэння забабонаў  
(КК-57, 160);

для устранения опасности – каб адхіліць небяспеку (КК-28, 11) – каб 
устараніць небяспеку (КК-40, 11) – для ўстаранення небяспекі (КК-57, 11);

если преступление совершено без низменных побуждений – калі зла-
чынства зроблена без нізкіх матываў (КК-28, 50) – калі злачынства зро-
блена без нізкіх матываў (КК-40, 50) – калі злачынства зроблена без нізкіх 
пабуджэнняў (КК-57, 50).

Арыентацыя на жывую мову як крыніцу стварэння лінгвістычных сродкаў 
кніжных стыляў, вызначальная для 1920-х гг., у далейшым не ўспрымалася 
настолькі актуальнай. У савецкім грамадстве пачалі мяняцца адносіны да 
ступені дэмакратызацыі афіцыйнага маўлення. Гэта тлумачылася павышэн-
нем адукацыйнага і культурнага ўзроўню карыстальнікаў закона. А «па меры 
развіцця грамадства ўзрастала і ступень складанасці нарматыўных актаў» 
[388, с. 21]. З другога боку, неабходна было ўлічваць і тую акалічнасць, 
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што юрыспрудэнцыя як спецыяльная галіна ведаў аперыруе складанымі 
спецыфічнымі паняццямі, і імкненне да прастаты і даступнасці мовы закона 
не павінна весці да прымітывізму, быць на шкоду «паўнаце, дакладнасці і 
глыбіні фармулявання нарматыўных палажэнняў» [388, с. 20]. Аднак усё 
адзначанае ў большай меры датычыць эвалюцыі лінгвістычных сродкаў 
рускамоўных заканадаўчых тэкстаў. Законы на беларускай мове працягвалі 
заставацца вынікам перакладу напісаных па-руску. Юрыдычны пераклад скла-
даны не толькі з лінгвістычнага боку. Няўдала выбранае слова, недакладная 
канструкцыя могуць парушыць сэнс заканадаўчай фармулёўкі. Адказнасць 
за строгую зместавую адпаведнасць беларускага тэксту арыгінальнаму ня-
рэдка прымушала перакладчыкаў калькаваць словы, пераймаць неўласцівыя 
звароты. Арыентацыі на лінгвістычныя сродкі рускамоўнага заканадаўства 
спрыяла і абсалютная абыякавасць філалагічнай і юрыдычнай супольнасцей 
Беларусі да культуры беларускага заканадаўчага маўлення. Калі ў 1920-я гг. 
у перакладзе і рэдагаванні заканадаўчых тэкстаў прымалі ўдзел беларускія 
пісьменнікі (напрыклад, Уладзімір Дубоўка (гл. п. 2.3.), Міхась Чарот1), а 
такія вядомыя правазнаўцы, як Леў Акіншэвіч, Міхаіл Грэдынгер, Мікалай 
Гуткоўскі, неаднойчы выступалі ў друку з аналізам мовы беларускамоўных 
законаў, то нічога падобнага не назіралася ў пазнейшы час. 

Разам з тым неабходна адзначыць, што ўжо ў 1950-я гг. былі дасягну-
ты пэўныя поспехі ў нармалізацыі выкарыстання аддзеяслоўных назоўнікаў 
у мове заканадаўства. У прыватнасці, замест раней ужываных штучных 
утварэнняў знойдзены адэкватныя беларускія эквіваленты. Напрыклад,

пазбаўленне замест адабранне:
лишение осужденного знаков отличия – адабранне ад асуджанага ад-

знак (КК-28, 35) – адабранне ад асуджанага знакаў узнагароды (КК-40, 35) – 
пазбаўленне асуджанага знакаў узнагароды (КК-57, 35);

спагнанне замест бранне, узыманне:
взимание процентов по займу – браньне процантаў за пазычкі (КК-28, 

259) – узыманне процантаў за пазычкі (КК-40, 259) – спагнанне працэнтаў 
па пазыцы (КК-57, 259);

стрыманне замест прасячэнне:
мера пресечения – спыняльная мера (КК-28, 198) – мера прасячэння 

(КК-40, 198) – мера стрымання (КК-57, 198).
Больш дакладныя лексічныя адпаведнікі былі створаны, як бачым, у 

выніку замены ўтваральнай асновы. Напрыклад, у КК-28 і КК-40 як эквівалент 
рускаму дэвербатыву способствование выкарыстоўваўся нульсуфіксальны 
аддзеяслоўны назоўнік дапамога. У КК-57 ён быў заменены на садзейнічанне:

1 М. Чарот з’яўляўся рэдактарам беларускага афіцыйнага выдання законаў [105, 
с. 87].
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способствование незаконному переходу государственных границ – да-
памога перайсці з парушэньнем законаў дзяржаўную граніцу (КК-28, 88) – 
дапамога перайсці з парушэньнем законаў дзяржаўную граніцу (КК-40, 88) – 
садзейнічанне незаконнаму пераходу дзяржаўных граніц (КК-57, 88).

У чым бачацца перавагі апошняга адпаведніка? Садзейнічанне ТСБЛМ 
азначае як ‘дапамога, падтрымка ў чым-небудзь’ [ТСБЛМ, с. 579]. Хоць гэтыя 
назоўнікі з’яўляюцца сінанімічнымі, садзейнічанне ў параўнанні з дапамо-
га мае больш выразную структуру для перадачы спецыяльнага значэння. 
Прыстаўка са- ўказвае не проста на дапамогу, а на сумеснасць дзеяння, на 
саўдзел у правапарушэнні. І ў сэнсе тэрміналагізацыі, спецыялізацыі значэння 
дэвербатыва садзейнічанне гэта прыстаўка адыгрывае больш значную ролю, 
чым суфікс -нн-.

Ужыванне некаторых аддзеяслоўных назоўнікаў было адкарэкціравана 
з улікам карэляцыі з іншымі аднакаранёвымі юрыдычнымі тэрмінамі. На-
прыклад, ужыванае ў КК-28 штучнае ўтварэнне абражэнне ў КК-40 было 
заменена на нульсуфіксальны аддзеяслоўны назоўнік абраза. У далейшым з 
сінанімічнай пары абраза – знявага для абазначэння правапарушэння перавагу 
атрымаў апошні дэвербатыў:

публичное оскорбление представителей власти – публічнае абражэньне 
прадстаўнікоў улады (КК-28, 109) – публічная абраза прадстаўнікоў ула-
ды (КК-40, 109) – публічная знявага прадстаўнікоў улады (КК-57, 109) – 
публічная знявага прадстаўніка ўлады (КК-61, 188).

Яго замацаванне ў якасці юрыдычнага тэрміна1 паспрыяла пераадоленню 
варыянтнасці асабовых назоўнікаў, суадносных з названым вышэй правапару-
шэннем. У КК-40, дзе ўжываецца тэрмін абраза, вінаваты названы апісальна – 
асоба, якая абразіла. Для абазначэння пацярпелай асобы ўтваральнай асновай 
паслужыў сінанімічны аддзеяслоўны назоўнік знявага – зняважаная асоба: 

Абраза, калі асоба, якая абразіла, і зняважаная асоба належаць да асоб, 
указаных у артыкуле 164... выклікае – пазбаўлення свабоды да аднаго года 
(КК-40, 169).

Ужыванне сінанімічных тэрмінаў, а ў гэтым выпадку іх вытворных, па-
рушае адно з найважнейшых патрабаванняў да юрыдычнай тэрміналогіі – 
аднастайнасці яе ўжывання. Калі ж у якасці назвы правапарушэння 
замацаваўся тэрмін знявага, для наймення ўдзельнікаў правапарушэння пачалі 
выкарыстоўваць яго карэляты зневажальнік і зняважаны:

Знявага ў выпадку, калі зневажальнік і зняважаны належаць да ліку 
асоб, упамянутых у артыкуле 164… выклікае пазбаўленне волі на тэрмін да 
аднаго года (КК-57, 169).

У другой палавіне ХХ ст. пры перакладзе юрыдычных тэкстаў 
канструкцыі з дэвербатывамі не трансфармуюцца, а захоўваюць структуру 

1 Менавіта знявага (а не абраза) у якасці юрыдычнага тэрміна зафіксавана ў  
ЮЭС-92.
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арыгінала, назоўнікі з суфіксамі -нн-, -енн-, -анн- не замяняюцца на іншыя 
формы, не адзначаны і іх пропуск:

при исполнении решения – пры выкананні рашэння (ГПК-65, 364); при 
заключении коллективного договора – пры заключэнні калектыўнага дага-
вора (КЗАП-72, 10);

оказание услуг в нарушение установленных правил – аказанне паслуг у 
парушэнне ўстаноўленых правіл (КАП-84, 185)1;

в случае заявления отвода – у выпадку заяўлення адводу (ГПК-65, 22); 
с целью повышения эффективности – з мэтай павышэння эфектыўнасці 
(К-94, 13);

произвести исследование письменных доказательств – правесці дасле-
даванне пісьмовых доказаў (ГПК-65, 44); приговор не приводится в исполне-
ние – прыгавор не прыводзіцца ў выкананне (КК-61, 47); 

право выдвижения кандидатов в депутаты – права вылучэння 
кандыдатаў у дэпутаты (К-94, 69).

З канца 1950-х гг. такія назоўнікі замацаваліся ў заканадаўчых тэкстах 
як канстантны элемент афіцыйнага маўлення. Пераадоленне варыянтнасці іх 
ужывання, асабліва тэрміналагізаваных, у цэлым станоўча адбілася на якасці 
мовы заканадаўства і з’явілася адным з паказчыкаў усталявання спецыфічных 
для афіцыйна-дзелавога стылю беларускай мовы граматычных нормаў.

І хоць, як падкрэсліваецца ў спецыяльнай літаратуры, для «заканадаўчай 
мовы ўласцівы своеасаблівы граматычны лад» і наяўнасць асобых сродкаў 
выяўлення [380, с. 323], яна ўсё ж застаецца разнавіднасцю нацыянальнай 
літаратурнай мовы, што прадугледжвае захаванне замацаваных моўных 
нормаў. Уніфікацыя беларускіх варыянтаў паводле стандарту зыходнага тэк-
сту ў пэўных выпадках мела вынікам ужыванне неўласцівых для белару-
скай мовы ўтварэнняў. Маюцца на ўвазе найперш такія транслітараваныя 
аддзеяслоўныя назоўнікі стараславянскага паходжання або ўтвораныя са 
стараславянскімі структурнымі элементамі, як прадастаўленне (предостав-
ление), прадстаўленне (представление), узбуджэнне (возбуждение), разгала-
шэнне (разглашение), пабуджэнне (побуждение):

прадастаўленне зямельных участкаў для сенакашэння (ЗК-71, 77); 
прадстаўленне неабходных доказаў (ГПК-65, 36); разгалашэнне звестак, 
што складаюць дзяржаўную тайну (КК-61, 72); узбуджэнне грамадзянскай 
справы ў судзе (ГПК-65, 5); парадак узбуджэння і разгляду хадайніцтваў аб 
прадастаўленні зямельных участкаў (ЗК-91, 15); учыненне злачынства з 
нізкіх пабуджэнняў (КК-61, 38).

1 Аднак у К-94 намі выяўлены адзіны выпадак трансфармацыі канструкцыі з 
прыназоўнікам в, які ўказвае на мэту ажыццяўлення дзеяння: во исполнение закона – 
з мэтай выканання закона (К-94, 116).
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Утварэнне і выкарыстанне названых дэвербатываў не з’яўляецца свед-
чаннем адсутнасці ў беларускай мове адэкватных нарматыўных эквівалентаў 
для перадачы адпаведных паняццяў. Хутчэй гэта сведчанне недастатковай 
лінгвістычнай кампетэнцыі некаторых стваральнікаў беларускамоўных тэкстаў 
або свядомага іх імкнення да транслітаравання пры перакладзе. Предоставле-
ние земельных участков можна перакласці як выдзяленне зямельных участкаў, 
замест словазлучэння разгалашэнне звестак выкарыстаць абнародаванне зве-
стак, узбуджэнне справы замяніць на завядзенне справы, а нізкія пабуджэнні – 
напрыклад, на нізкія матывы або нізкія намеры. У залежнасці ад кантэксту 
дапушчальна ўжываць сінонімы, паколькі названыя словы не належаць да 
спецыяльнай юрыдычнай тэрміналогіі. Напрыклад, калі назоўнік абнарода-
ванне найбольш падыходзіць у выразе абнародаванне звестак, якія складаюць 
дзяржаўную тайну, то ў іншым выразе замест яго можна ўжыць дэвербатыў 
распаўсюджванне: распаўсюджванне ганьбячых звестак. Зрэшты, не варта 
цалкам ігнараваць і вопыт 1920–30-х гг. У пэўных выпадках замест неўласцівага 
беларускай мове аддзеяслоўнага назоўніка мэтазгодна выкарыстаць семантычна 
эквівалентны дзеяслоў. Тым больш што і сучасныя даведнікі па стылістыцы 
і літаратурным рэдагаванні рэкамендуюць выкарыстоўваць суадносныя 
дзеяслоўныя формы замест аддзеяслоўных назоўнікаў, калі яны не з’яўляюцца 
строгімі тэрмінамі [275]. Напрыклад, фармулёўку права ўзбуджэння пытан-
ня аб адкліканні дэпутата належыць выбаршчыкам (ВК-00, 130) можна 
адкарэкціраваць такім чынам: права ўзняць пытанне аб адкліканні дэпутата 
належыць выбаршчыкам. Лагічнасць замены на дзеяслоў бачым у штучнасці 
патэнцыяльнага назоўніка ўзняцце. 

Асабліва прыдатнай уяўляецца трансфармацыя пры перакладзе кан-
струкцый з нанізваннем склонавых формаў назоўнікаў. Такія канструкцыі 
кваліфікуюцца адным з частых недахопаў стылю нарматыўнага акта, якіх 
лёгка пазбегнуць [388, с. 20]. Напрыклад, у адным з артыкулаў Выбарчага 
кодэкса ёсць такая фармулёўка: Пры выяўленні парушэння патрабаванняў 
гэтага Кодэкса... грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права звярнуцца з 
заявай аб устараненні парушэння (ВК-00, 49). Яе сэнс канкрэтызуецца і будзе 
лягчэй успрымацца, калі першы з трох побач ужытых аднатыпных назоўнікаў 
замяніць на дзеепрыслоўны зварот: Выявіўшы парушэнне патрабаванняў 
гэтага Кодэкса… грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права звярнуцца з 
заявай аб выпраўленні парушэння. 

5.2. УЖЫВАННЕ КАРОТКІХ ПРЫМЕТНІКАЎ  
СА ЗНАЧЭННЕМ МАДАЛЬНАСЦІ

Вызначальнай асаблівасцю афіцыйна-справаводчага стылю ўвогуле і мовы 
заканадаўчых тэкстаў у прыватнасці называюць высокачастотнае выкарыстан-
не кароткіх прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі, сярод якіх асаблівае па-
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шырэнне маюць прыметнікі са значэннем мадальнасці. Аўтары даследаванняў 
па стылістыцы рускай мовы адзначаюць, што ў афіцыйных дакументах яны 
«складаюць 75 % ад усіх кароткіх формаў, у той час як у навуковых тэкстах іх 
ужыванне адзначаецца крайне рэдка, а ў мастацкім маўленні яны практычна не 
сустракаюцца» [88, с. 240–241 ]. Зварот да такіх прыметнікаў, як должен, обязан, 
обязателен, подотчетен, необходим, подсуден, ответственен і да т. п., тлума-
чаць імператыўным характарам афіцыйнага маўлення [166, с. 298 ].

5.2.1. Частотнасць ужывання кароткіх формаў  
прыметнікаў у беларускай мове

Перадусім неабходна адзначыць, што частотнасць ужывання кароткіх 
формаў прыметнікаў у беларускай і рускай мовах неаднолькавая. Белару-
скай мове ўласцівая «параўнаўчая рэдкасць канструкцый з кароткімі формамі 
прыметнікаў у выказніку» [352, с. 118]. Гэтая асаблівасць абумоўлена 
гістарычна. Як вядома, поўныя (займенныя) прыметнікі, утварыўшыся 
яшчэ ў агульнаславянскі перыяд ад кароткіх (іменных), спачатку выконвалі 
атрыбутыўную функцыю, з цягам часу пашырыліся і ў прэдыкатыўнай. Ужо 
ў Смаленскай грамаце 1229 г. сустракаецца выкарыстанне поўнай формы ў 
прэдыкатыўнай функцыі (А кто посль живыи останеть ся), «якая затым стала 
пануючай у беларускай мове» [354, с. 75]. Пачынаючы ад ХV ст. займенныя 
формы прыметнікаў «не толькі выцеснілі кароткія ў функцыі азначэння, але і 
ў функцыі выказніка» [351, с. 4]. А ў ХVІ ст. ужыванне поўных прыметнікаў у 
прэдыкатыўнай функцыі ўжо «насіла даволі пастаянны характар» [245, с. 41]. 

Сцвярджэнне аб тым, што «яскравай адметнасцю ўжывання прыметнікаў 
у беларускай мове з’яўляецца меншая колькасць, чым у рускай, кароткіх 
форм» [1, с. 103], слушнае не толькі адносна агульнаўжывальнай мовы, але і 
мовы спецыяльнай, у прыватнасці заканадаўчай. 

5.2.2. Ужыванне кароткіх формаў прыметнікаў  
у тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

Назіранні за ўжываннем кароткіх прыметнікаў у паралельных тэкстах 
1920-х – першай палавіны 1930-х гг. паказвае, што ў перакладным (беларускім) 
варыянце іх налічваецца менш, чым у арыгінальным (рускім). Так, у 
Канстытуцыі рэдакцыі 1927 г. сямі ўжыванням кароткіх рускіх прыметнікаў 
адпавядае пяць ужыванняў кароткіх беларускіх: народные комиссары в сво-
ей работе ответственны перед Советом Народных Комиссаров – народ-
ныя камісары ў сваёй рабоце адказны перад Саветам Народных Камісараў  
(К-27, 50); исполнительные комитеты ответственны перед избравшими 
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их съездами – выканаўчыя камітэты адказны перад выбраўшымі іх з’ездамі 
(К-27, 60); президиумы исполнительных комитетов ответственны перед 
исполнительными комитетами – прэзідыумы выканаўчых камітэтаў ад-
казны перад выканаўчымі камітэтамі (К-27, 62); для них обязательны все 
предписания – для іх абавязковы ўсе загады (К-27, 64); члены советов обя-
заны давать отчеты своим избирателям – члены саветаў павінны даваць 
справаздачы сваім выбаршчыкам (К-27, 68). 

Адзначым, што прыведзеныя кароткія прыметнікі маюць форму множнага 
ліку. Заўвага істотная, паколькі, як вядома, прыметнікі, аснова якіх заканч-
ваецца на зычны в (абавязковы) або на «зычны + н» (адказны) за невялікім 
выключэннем (гатовы – гатоў, здаровы – здароў, бедны – бедзен, відны – 
відзён, згодны – згодзен і інш.) у мужчынскім родзе адзіночнага ліку карот-
кай формы, якая рэпрэзентуецца нулявым канчаткам, не ўтвараюць [30, с. 
111]. Гэта значыць, што калі б дзейнікі ў прыведзеных вышэй прыкладах 
мелі форму адзіночнага ліку мужчынскага роду, то і тут, акрамя апошняга, 
патрабавалася б выкарыстаць адпаведную поўную форму, як у астатніх двух 
выпадках з Канстытуцыі 1927 г.: Центральный Исполнительный Комитет 
Белорусской Социалистической Советской Республики ответственен перед 
Всебелорусским Съездом Советов – Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Бела-
рускае Сацыялістычнае Савецкае Рэспублікі адказны перад Усебеларускім 
З’ездам Саветаў (К-27, 38); Совет Народных Комиссаров ответственен 
перед Всебелорусским Съездом Советов – Савет Народных Камісараў ад-
казны перад Усебеларускім З’ездам Саветаў (К-27, 42). Такім чынам, на-
ват калі б стваральнікі беларускамоўных варыянтаў заканадаўчых тэкстаў 
ставілі на мэце максімальна захаваць не толькі змест, але і граматычныя 
асаблівасці арыгінальнага тэксту, паслядоўна перадаць кароткія формы рускіх 
прыметнікаў аналагічнымі беларускімі немагчыма з-за абмежаванасці іх ут-
варэння.

Варта адзначыць, што і ў іншых беларускіх заканадаўчых тэкстах  
1920–30-х гг. пры абсалютнай адсутнасці абмежаванняў на выкарыстанне 
поўных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі рускім іменным прыметнікам 
амаль паслядоўна адпавядаюць аналагічныя беларускія:

соглашения между супругами… недействительны и необязательны для 
третьих лиц (КЗоБС-27, 24) – згоды паміж супругамі… неправадзейны і не 
абавязковы для трэціх асоб (КЗаШС-27, 24);

То же деяние, если оно направлено против группы рабочих из трех лиц 
и более, однородно по своему составу… и совершено в отношении всех их 
одновременно (УК-28, 139) – Тое ж дзеянне, калі яно накірована супроць 
групы рабочых з трох асоб і больш, аднародна па свайму складу… і ўчынена 
супроць усіх іх адначасна (КК-28, 139).
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Выяўленыя намі прыклады перадачы рускіх кароткіх прыметнікаў 
адпаведнымі поўнымі формамі (у іх колькасць мы не ўключалі выпадкі на-
кшталт абавязковы, аднародны, карысны, калі ўтварэнне кароткай формы ў 
беларускай мове немагчымае) адзінкавыя. Напрыклад, у ППК-27 на 45 рускіх 
кароткіх формаў у перакладзе прыпадае толькі адно ўжыванне поўнай: труд 
обязателен для всех способных к нему заключенных (ИТК-27, 131) – пра-
ца зьяўляецца абавязковаю для ўсіх працаздольных зьняволеных (ППК-27, 
131). У ГК-32 на 175 – 3 ужыванні: отказ от права обращения к суду недей-
ствителен (ГК-32, 2) – адмаўленьне ад права зварочвацца ў суд з’яўляецца 
неправадзейным (ГК-32, 2); договор страхования недействителен, если...
(ГК-32, 426) – дагавор страхаваньня з’яўляецца неправадзейным, калі... 
(ГК-32, 426); имущество, собственник которого неизвестен… переходит в 
собственность государства (ГК-32, 68) – маёмасьць, уласьнік якой невядо-
мы… пераходзіць ва ўласнасьць дзяржавы (ГК-32, 68). У КК-28 і К-27, акрамя 
выпадкаў немагчымасці ўтварэння кароткіх прыметнікаў, займенныя формы 
як адпаведнікі арыгінальным іменным зусім не адзначаны. 

5.2.2.1. Пераклад рускіх кароткіх прыметнікаў  
іншымі часцінамі мовы

Намі выяўлены (хоць і адзінкавыя) прыклады перадачы кароткіх прымет-
нікаў у перакладных тэкстах законаў іншымі часцінамі мовы –

дзеясловам: интересы которых противоположны интересам усыновля-
емого (КЗоБС-27, 73) – інтарэсы якіх супярэчаць інтарэсам усынаўляемага 
(КЗаШС-27, 73); если вырученная… сумма недостаточна для покрытия 
требования (ГК-32, 102) – калі выручанай… сумы не будзе хапаць для 
папаўненьня пратэнзій (ГК-32, 102); 

прэдыкатыўным прыслоўем: заключение брака возможно лишь при на-
личии взаимного согласия (КЗоБС-27, 5) – шлюб можна браць толькі пры 
ўзаемнай згодзе (КзаШС-27, 5).

Калі першыя дзве перакладчыцкія трансфармацыі з дакладнасцю вы-
тлумачыць дастаткова складана, то апошняя прадыктавана, хутчэй за ўсё, 
імкненнем пазбегнуць ужывання штучнага аддзеяслоўнага назоўніка. У 
1920-я гг. тэрміналагічнае словазлучэнне заключать брак перакладалася 
як браць шлюб. Працэсуальнае яго значэнне тэарэтычна магло б быць пера-
дадзена спалучэннем аддзеяслоўнага назоўніка з назоўнікам у родным скло-
не – бранне шлюбу. І хоць у заканадаўчых тэкстах аддзеяслоўныя назоўнікі 
надзвычай частотныя, неўласцівых агульнаўжывальнай літаратурнай мове 
штучных утварэнняў імкнуліся пазбягаць.

У выніку немагчымасці ўтварэння кароткай формы ад некаторых 
прыметнікаў, а таксама з прычыны пэўных перакладчыцкіх трансфармацый 
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у беларускіх тэкстах законаў 1920–30-х гг. колькасць ужыванняў кароткіх 
прыметнікаў аказалася некалькі меншай, чым у рускіх, што адлюстроўвае 
табл. 3.

Табліца 3
Параўнальная колькасць кароткіх прыметнікаў  
у беларускіх і рускіх тэкстах законаў 1920–30-х гг.

КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32

Рус. тэкст 37 7 46 12 175
Бел. тэкст 35 5 45 11 169
Заменена рускіх 
кароткіх на беларускія 
поўныя (%)

5,5 % 28,6 % 2,2 % 8,4 % 3,5 %

5.2.2.2.Беларускія адпаведнікі  
прыметнікаў должен і обязан

Паслядоўная адпаведнасць пры перакладзе кароткіх формаў назіраецца 
толькі адносна прыметнікаў должен (-а, -о, -ы) і обязан (-а, - о, -ы). Прычым 
адметнай асаблівасцю беларускіх заканадаўчых тэкстаў 1920-х – пачатку 
1930-х гг., за выключэннем ЗК-29, з’яўляецца ўжыванне адпаведніка павінен 
(-а, -ы) як да должен (-а, -о, -ы), так і да обязан (-а, -о, -ы): 

браки… должны совершаться по законам БССР (КЗоБС-27, 10) – шлю-
бы… павінны адпавядаць законам БССР (КЗаШС-27, 10) і родители обяза-
ны заботиться о своих несовершеннолетних детях (КЗоБС-27, 51) – бацькі 
павінны клапаціцца аб сваіх непаўналетніх дзецях (КЗаШС-27, 51);

постановления об освобождении заключенных должны быть облечены 
в письменную форму (ИТК-27, 198) – пастановы аб вызваленьні зьняволеных 
павінны быць у пісьмовай форме (ППК-27, 198) і санитарный и технический 
инспектора… обязаны составить акт (ИТК-27, 153) – санітарны і тэхнічны 
інспэктары павінны скласьці акт (ППК-27, 153);

невыполние должностным лицом действий, которые оно по обязанности 
своей службы должно было выполнить (УК-28, 196) – невыкананьне служ-
боваю асобаю дзеяньняў, якія яна павінна была выканаць па службе (КК-28, 
196); суд обязан войти с ходатайством в Центральный Исполнительный 
Комитет СССР (УК-28, 35) – суд павінен хадайнічаць перад Цэнтральным 
Выканаўчым Камітэтам СССР (КК-28, 35).

Прыметнік абавязаны не выкарыстоўваўся ў тэкстах законаў акрэсленага 
перыяду і як беларускі эквівалент адпаведнай поўнай формы:

лицо, обязанное к выдаче содержания... (КзоБС-27, 32) – асоба, якая 
павінна выдаваць утрыманьне... (КЗаШС-27, 32).
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Гэта тэндэнцыя праіснавала да сярэдзіны 1930-х гг., у чым можна пера-
канацца, параўнаўшы тэксты аднаго і таго ж кодэкса той жа рэдакцыі, але 
розных гадоў выдання, напрыклад КЗаШС-27 і КЗаШС-35, ГПК-30 і ГПК-36, 
ГК-32 і ГК-37:

кто из супругов обязан нести расходы – хто з супругаў павінен несьці 
выдаткі (КЗаШС-27, 36) – хто з супругаў абавязан несці расходы (КЗаШС-35, 
36); суд обязан вынести постановление – суд павінен вынесьці пастанову 
(КЗаШС-27, 45) – суд абавязан вынесці пастанову (КЗаШС-35, 45);

суд не обязан ожидать извещения – суд не павінен чакаць паведамленьня 
(ГПК-30, 72) – суд не абавязан чакаць паведамлення (ГПК-36, 72); стороны 
обязаны добросовестно… пользоваться правами – староны павінны сум-
ленна… карыстацца правамі (ГПК-30, 6) – стораны абавязаны сумленна… 
карыстацца правамі (ГПК-36, 6);

ответственное лицо… обязано возвратить задаток – адказная асо-
ба… павінна зьвярнуць задатак (ГК-32, 145) – адказная асоба… абавязана 
звярнуць задатак (ГК-37, 145); наследники обязаны известить доверите-
ля – насьледнікі павінны паведаміць даверыцеля (ГК-32, 272) – наследнікі 
абавязаны паведаміць давярыцеля (ГК-37, 272).

Ужыванне павінен замест абавязан магчымае з-за большага семантычнага 
аб’ёму першага прыметніка ў параўнанні з другім. Абавязан у юрыдычным 
кантэксце абазначае толькі адно – абавязковасць выканання пэўных дзеянняў, 
працэдур, працэсаў: дзеці абавязаны клапаціцца пра бацькоў (К-94, 32); орга-
ны апекі абавязаны накіраваць копію рашэння (КЗаШС-69, 124); дзеяздоль-
ны бок… абавязан вярнуць другому боку панесеныя ім расходы (ГК-65, 53). 
Павінен мае такія значэнні:

1) магчымасць дасягнення чаго-небудзь: даходаў, якія ён [уласнік] павінен 
быў атрымаць... (ГК-32, 59);

2) абавязковую наяўнасць пэўных якасцей, характарыстык: дагаворы… 
павінны быць нотарыяльна пасьведчаны (ГК-32, 82);

3) абавязковы парадак выканання пэўнага дзеяння, пэўнай працэдуры: 
даўжнік павінен быць паведамлены аб уступцы пратэнзіі (ГК-32, 126).

Ва ўсіх прыведзеных вышэй прыкладах замена абавязан (-а, -ы) на 
павінен (-а, -ы) магчымая. І ні ў адным немагчыма замяніць павінен (-а, -ы) 
на абавязан (-а, -ы) – 

1) з патрабавання логікі выказвання (уласнік мог атрымаць даходы, але 
не абавязаны); 

2) з прычыны неспалучальнасці (утваральнік дзеяння абазначаны 
неадушаўлёным назоўнікам: дагавор не можа быць абавязаным); 

3) для захавання граматычных нормаў (граматычны суб’ект не з’яўляецца 
ўтваральнікам дзеяння: не даўжнік, а яму абавязаны паведаміць).
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Можна выказаць гіпатэтычнае меркаванне, што стваральнікі беларускіх 
тэкстаў законаў 1920-х – пачатку 1930-х гг. аддавалі перавагу прыметніку 
павінен перад абавязан, арыентуючыся на традыцыі яго выкарыстання ў 
старабеларускім канцылярска-юрыдычным пісьменстве, напрыклад у Статуце 
ВКЛ 1588 г.: А кождый з милости и повинности своее ку Речи Посполитой 
повинен на тые соймики прибыть (раздз. 3 арт. 6); ...таковых, которые без 
службы живучи и ниякою роботою не бавятся, на костырстве и пьянстве 
час свой травять, нигде их жаден вряд терпети не маеть, але таковых 
кождого стану по упомненью первшом и втором, а за третим дубцы бъючы, 
вон з мест и местечок выганяти казати повинен будеть... (Стат-88, раздз. 10 
арт. 24). А што даўнейшы вопыт лічылі неабходным улічваць, сведчыць, на-
прыклад, такі факт. «Праўныя гістарычныя акты Літоўска-Беларускае дзяр-
жавы» правазнавец М. Гуткоўскі, укладальнік аднаго з першых слоўнікаў 
юрыдычнай тэрміналогіі, называе крыніцамі, якія ўтрымліваюць «надзвычай 
важныя і каштоўныя матар’ялы для праўнае тэрміналёгіі», бо можна «без 
памылкі сказаць, што 25 % зьмешчаных там слоў жывуць і да гэтага часу 
ў народзе» [105, с. 85]. Падобнай пазіцыі, спысылаючыся на досвед у гэтай 
галіне ўкраінскіх тэрмінолагаў, прытрымліваўся і правазнавец Л. Акіншэвіч 
[240, с. 194–195]. 

5.2.2.3. Залежнасць частотнасці  
кароткіх формаў ад тыпу тэксту

Пры ўстанаўленні частотнасці выкарыстання кароткіх прыметнікаў звяр-
тае на сябе ўвагу неаднолькавая ступень іх пашырэння ў дакументах розна-
га прызначэння. Мы супаставілі пяць тэкстаў 1920-х – пачатку 1930-х гг.,  
розных паводле прызначэння і паводле аб’ёму, які абазначылі праз колькасць 
артыкулаў. Ступень частотнасці ўжывання вылічылі, падзяліўшы коль-
касць ужыванняў ва ўсім тэксце на колькасць у ім артыкулаў. Як паказвае 
табл. 4, найменшая колькасць кароткіх прыметнікаў выкарыстана ў тэксце 
Крымінальнага кодэкса (0,04), а найбольшая – у тэксце Грамадзянскага ко-
дэкса (0,35).

Табліца 4
Частотнасць выкарыстання кароткіх прыметнікаў  

у кодэксах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32

Колькасць ужыванняў 35 5 45 11 169

Колькасць артыкулаў 138 76 227 264 480

Ступень частотнасці 0,25 0,06 0,19 0,04 0,35
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Такія разыходжанні можна патлумачыць экстралінгвістычнымі фактарамі: 
неаднолькавай камунікатыўнай мэтай даследаваных тэкстаў, абумоўленай іх 
рознай функцыяй. 

У крымінальным кодэксе, у прыватнасці КК-28, асноўны аб’ём складае 
асаблівая частка – 202 артыкулы (з 63-га па 264-ты), дзе названы злачын-
ствы і адпаведныя ім пакаранні. Канстатуючы характар тэксту прадвызначае 
аднатыпную стандартную будову значнай колькасці сказаў са спецыфічнай 
пунктуацыяй і з абавязковым стандартным размяшчэннем частак сказа – пас-
ля выказніка, выражанага асабовай формай дзеяслова выкліка́ць, з абзаца 
ўказваецца від адпаведнага пакарання:

Публічнае абражэньне прадстаўнікоў улады ў зьвязку з выкананьнем імі 
службовых абавязкаў выклікае –

прымусовыя работы да аднаго году альбо пазбаўленьне волі... (КК-28, 
109);

Утайка знойдзенай маёмасьці выклікае –
пазбаўленьне волі бяз строгай ізаляцыі да двух месяцаў... (КК-28, 249).
Кароткія прыметнікі ў прэдыкатыўнай функцыі пры такой пабудове сказаў 

могуць ужывацца толькі ў даданай частцы: 
а) Парушэнне службоваю асобаю як наймальнікам заканадаўства аб 

працы… выклікае –
прымусовыя работы да аднаго году…
б) Такое самае дзеяньне, калі яно накірована супроць групы рабочых з 

трох асоб і больш, аднародна ў дачыненьні да ўсіх рабочых гэтай групы… –
пазбаўленьне волі бяз строгай ізаляцыі да двох гадоў (КК-28, 200).
Фармулёўкі грамадзянскага кодэкса, вызначючы правы, абавязкі і ад-

казнасць удзельнікаў грамадзянскага звароту як суб’ектаў права, маюць 
пераважна імператыўны характар, хоць пэўная іх частка не ўтрымлівае 
волевыяўлення, дапускае магчымасць выбару. На вербальным узроўні гэта 
рэпрэзентуецца сказамі рознай будовы, у якіх выказнікі выражаны як формамі 
дзеяслова (можа, адказвае, мае (права), захоўвае (сілу), набывае (правы), 
становіцца абавязаным і г. д.), так і формамі прыметніка, асабліва прыметніка 
павінен (абавязан): 

Забудоўшчык павінен страхаваць ад агню ўсе будынкі... (ГК-32, 77); 
Заставадавец павінен быць уласьнікам застаўленае маёмасьці (ГК-32, 
88); Страхавальнік павінен сплаціць страхоўшчыку… страхавую прэмію  
(ГК-32, 431).

Менавіта за кошт выкарыстання прыметнікаў павінен, абавязан дасяга-
ецца імператыўнасць, катэгарычнасць выказвання, чым і тлумачыцца вышэй-
шая ступень частотнасці гэтых прыметнікаў у ГК-32 у параўнанні з іншымі 
даследаванымі тэкстамі.



174

Склад кароткіх прыметнікаў, выяўленых у заканадаўчых тэкстах 1920-х – 
пачатку 1930-х гг., і колькасць ужыванняў кожнага з іх прадстаўлены ў табл. 5. 

Табліца 5
Лексічны склад і колькасць кароткіх прыметнікаў  

у тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг.

КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32 Агульная
колькасць

не/абавязкова
(рэгістрацыя)

1 1 – – 1 3

адказны (саветы) – 3 – – – 3
аднародна
(дзеянне, парушэнне)

– – – 4 – 4

вядомы (недахваты) 1 – – – 1 2
вяліка (няўстойка) – – – – 1 1
незразумела
(мова)

– – 1 – – 1

не/правадзейна 
(адмаўленне, здзелка)

2 – – – 9 11

павінен 
(обязан)

13 1 5 3 89 111

павінен 
(должен)

18 – 39 4 68 129

Агульная колькасць 35 5 45 11 169 265

Звяртае на сябе ўвагу, па-першае, што колькасць зафіксаваных кароткіх 
прыметнікаў, выяўленых у пяці заканадаўчых тэкстах агульным аб’ёмам 1185 
артыкулаў, абмежавана васьмю лексічнымі адзінкамі. Пры гэтым значэнне 
мадальнасці (а менавіта такія кароткія прыметнікі з’яўляюцца стылістычна 
маркіраванымі для мовы заканадаўства) маюць чатыры з іх: не/абавязковы, 
адказны, не/правадзейны, павінен. 

Па-другое – іх частотнасць мае вельмі значную шкалу ваганняў: напры-
клад, у ГК-32 – ад 1 ужывання (абавязкова) да 157 (павінен). Атрыманыя намі 
даныя паказваюць, што агульнаўжывальным прыметнікам у кароткай форме 
ўласцівае адзінкавае выкарыстанне: няўстойка… занадта вяліка ў параўнаньні 
з сапраўднымі стратамі (ГК-32, 144); парадак пабачэньня зьняволеных, родная 
мова якіх… незразумела ў данай мясцовасьці, рэгулюецца асобнаю інструкцыяй 
(ППК-27, 79). Для прыметнікаў, семантычна звязаных з юрыдычнай сферай 
(парушэнне аднародна), колькасць ужыванняў узрастае за кошт фармулёвак 
са значэннем волевыяўлення, імператыўнасці. Пра высокую ж частотнасць 
кароткіх прыметнікаў у афіцыйным ужытку на падставе выяўленага матэрыялу 
можна сцвярджаць толькі адносна прыметніка павінен. 
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Заўважаецца такая заканамернасць: чым меншая колькасць ужыванняў 
прыметніка павінен, тым большы атрымліваецца працэнт замененых 
рускіх кароткіх прыметнікаў на беларускія поўныя. Гэтую заканамернасць 
адлюстроўвае табл. 6.

Табліца 6
Колькасць ужыванняў прыметніка павінен (а, ы) 

 і працэнт ужывання поўных прыметнікаў

КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32
павінен, -а, -ы 
(обязан)

13 1 5 3 89

павінен, -а, -ы 
(должен)

18 – 39 4 68

Заменена рускіх 
кароткіх на беларускія 
поўныя (%)

5,5 % 28,6 % 2,2 % 8,4 % 3,5 %

Частотнасць кароткіх прыметнікаў са значэннем мадальнасці ў беларускіх 
тэкстах неаднолькавая: 93,5 % ужыванняў прыпадае на прыметнік павінен, 
колькасць якога ў тэкстах законаў 1920-х – пачатку 1930-х гг. значна 
павялічвалася за кошт перакладу прыметніка обязан, як і должен, адным 
беларускім эквівалентам. 

Пачынаючы ад другой палавіны 1930-х гг. у беларускіх заканадаўчых 
тэкстах ужываецца і прыметнік абавязан, а павінен адпавядае толькі рускаму 
должен:

...ответственное лицо… обязано возвратить задаток (ГК-32, 145) – ад-
казная асоба… павінна зьвярнуць задатак (ГК-32, 145) – адказная асоба… 
абавязана звярнуць задатак (ГК-37, 145); 

кто из супругов обязан нести расходы (КЗоБС-27, 36) – хто з супругаў 
павінен несьці выдаткі (КЗаШС-27, 36) – хто з супругаў абавязан несці рас-
ходы (КЗаШС-35, 36);

суд не обязан ожидать извещения (ГПК-30, 72) – суд не павінен чакаць па-
ведамленьня (ГПК-30, 72) – суд не абавязан чакаць паведамлення (ГПК-36, 72).

5.2.3. Тэндэнцыя да павелічэння частотнасці  
поўных формаў прыметнікаў у тэкстах другой палавіны ХХ ст.

У 1950-я гг. намячаецца тэндэнцыя да пашырэння поўных формаў 
прыметнікаў. За кошт гэтага мяняюцца суадносіны колькасці кароткіх формаў 
у рускіх тэкстах і ў перакладзеных на беларускую мову. Для пацвярджэння 
параўнаем асобныя палажэнні з КК-40 і з КК-57: 
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асуджаны… відавочна непрыгодзен да фізічнай працы (КК-40, 30) – асу-
джаны… яўна не прыгодны да фізічнай працы (КК-57, 30); калі суд прызнае, 
што жыццё гэтых асоб у данай мясцовасці з прычыны… іх сувязі з злачын-
ным асяроддзем соцыяльнанебяспечна (КК-40, 39) – калі суд прызнае пра-
жыванне гэтых асоб у данай мясцовасці з прычыны… іх сувязі з злачынным 
асяроддзем соцыяльнанебяспечным (КК-57, 39).

У далейшым гэтая тэндэнцыя паступова замацоўваецца. Тыя прыметнікі, 
што да 1960-х гг. выкарыстоўваліся ў кароткай форме, у шмат якіх выпадках 
заменены на адпаведныя поўныя. Праўда, для пацвярджэння амаль немагчыма 
падабраць дакладна супадаючыя фармулёўкі, паколькі тэксты другой палавіны 
ХХ ст. з’яўляюцца новымі рэдакцыямі законаў. Так, напрыклад, першая рэ-
дакцыя Крымінальна-працэсуальнага кодэкса БССР была прынята ў 1923 г., 
на беларускай мове яго тэкст быў выдадзены ў 1932 і ў 1935 гг. Другая рэдак-
цыя ўведзена ў дзеянне ў 1961 г., у гэтым жа годзе з’явіўся і беларускамоўны 
тэкст. Першая рэдакцыя Грамадзянскага кодэкса (1923 г.) на беларускай мове 
выдавалася ў 1932 і ў 1937 гг. Другая рэдакцыя была прынята ў 1964 г., на 
беларускай мове выдадзена ў 1965 г. Новая рэдакцыя Папраўча-працоўнага 
кодэкса з’явілася ў 1971 г., а Канстытуцыі БССР – у 1978 г. Аднак для нашага 
даследавання важны не змест пэўных палажэнняў кодэкса, а граматычнае (у 
дадзеным выпадку) выяўленне гэтага зместу. 

Мы падабралі фрагменты беларускіх заканадаўчых тэкстаў другой 
палавіны 1930-х і 1960-х гг., якія змяшчаюць аднолькавыя прыметнікі. Іх 
параўнанне ілюструе замену кароткіх формаў на адпаведныя поўныя: 

Па справах аб злачынствах, за якія мерай сацыяльнай абароны можа 
быць назначана пазбаўленне волі, яўка падсуднага абавязкова (КПК-37, 265) – 
Разбор справы… праходзіць з удзелам падсуднага, яўка якога ў суд абавяз-
ковая (КПК-61, 245); паказанні, зробленыя Вярхоўным судом, абавязковы па 
данай справе для народнага суда (КПК-37, 423) – указанні суда… абавязковыя 
пры дадатковым расследаванні (КПК-61, 390); 

справа… падсудна адначасова двум або некалькім судам адной катэгорыі 
(КПК-37, 33) – справа падсудная таму суду, у раёне дзейнасці якога закон-
чана папярэдняе следства (КПК-61, 36); Народнаму суду… падсудны ўсе 
крымінальныя справы, апроч… (КПК-37, 26) – народнаму суду падсудныя ўсе 
справы, акрамя… (КПК-61, 31);

неправадзейна здзелка, зробленая з мэтай, якая супярэчыць закону 
(ГК-37, 30) – несапраўднай1 з’яўляецца здзелка, якая не адпавядае патра-
баванням закону (ГК-65, 47); Усякія здзелкі, накіраваныя к абмежаванню 

1 Прыметніку недействительный у заканадаўчых тэкстах 1920–30-х гг. адпа-
вядаў беларускі эквівалент неправадзейны, з другой палавіны ХХ ст. заменены на 
несапраўдны.
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праваздольнасці, неправадзейны (ГК-37, 10) – Здзелкі, накіраваныя на аб-
межаванне праваздольнасці або дзеяздольнасці, несапраўдныя (ГК-65, 12).

Суадносіны ўжывання кароткіх прыметнікаў у рускіх і ў беларускіх тэк-
стах і працэнт выкарыстання ў іх поўных формаў на месцы рускіх кароткіх 
у тых жа кодэксах, да якіх мы звярталіся раней, але пазнейшай рэдакцыі, 
паказвае табл. 7. 

Табліца 7
Параўнальная колькасць кароткіх прыметнікаў  
у беларускіх і рускіх тэкстах законаў 1960–70-х гг.

КЗаШС-69 К-78 ППК-71 КК-61 ГК-65

Рус. тэкст 61 32 38 8 221
Бел. тэкст 55 20 36 5 202
Заменена рускіх 
кароткіх на беларускія 
поўныя (%) 

8,9 % 37,5 % 5,3 % 37,5 % 8,6 %

Лексічны склад кароткіх прыметнікаў і колькасць ужыванняў кожнага з 
іх у тэкстах законаў 1960–70-х гг. прадстаўлены ў табл. 8.

Табліца 8
Лексічны склад і колькасць ужыванняў  

кароткіх прыметнікаў у тэкстах 1960–70-х гг.

КЗаШС-69 К-78 ППК-71 КК-61 ГК-65 Агульная
колькасць

не/абавязкова, -ы – – – – 4 4
неабходны 5 – 5 – – 10
выгадна – – – – 2 2
не/вядомы – – 1 1 1 3
не/магчымы 2 – 2 1 – 5
мэтазгодны – – 1 – – 1
правамоцны – 1 – – – 1
падсправаздачны – 1 – – – 1
абавязан 30 14 15 – 99 158
павінен 18 4 13 3 95 133
павінен (обязан) – – – – 1 1
Агульная колькасць 55 20 37 5 202 318
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Большая агульная колькасць ужыванняў у параўнанні з папярэдняй 
аналагічнай табліцай не супярэчыць сцвярджэнню аб тэндэнцыі да замены 
кароткіх формаў на поўныя. Па-першае, аб’ём кодэксаў павялічыўся. Хоць 
колькасць артыкулаў даследаваных тэкстаў і не ўніверсальны паказчык, аднак 
яна ўзрасла з 1185 да 1335. Па-другое, прырост колькасці ўжыванняў адбыўся 
пераважна за кошт прыметнікаў павінен і абавязан, якія і раней былі лідарамі 
па частотнасці. Заканадаўчыя фармулёўкі набылі больш строгі, катэгарычны 
характар. 

Важна адзначыць, што названая вышэй тэндэнцыя закранула і гэтыя 
прыметнікі: заканамернасць ужывання прыметніка абавязан(-а, -ы) толькі 
ў кароткай форме была парушана – намі выяўлены асобныя выпадкі яго 
ўжывання і ў поўнай форме:

...ён абавязаны заплаціць камісіянеру камісійнае ўзнагароджанне  
(ГК-65, 419); захавальнік абавязаны прадаставіць тэрмін для прыняцця назад 
гэтай маёмасці (ГК-65, 422); той, хто здаў маёмасць на захоўванне, абавя-
заны пакрыць захавальніку страты (ГК-65, 429).

Некаторыя іншыя прыметнікі таксама ўжываюцца і ў адной, і ў другой 
форме нават у межах аднаго тэксту:

соглашение обязательно и для лица, которое впоследствии приобрета-
ет долю в общей собственности (ГК-65, 113) – пагадненне абавязкова і для 
асобы, якая ў далейшым набывае долю ў агульнай уласнасці (ГК-65, 113) і 
письменная форма не обязательна для договоров об опубликовании произ-
ведения (ГК-65, 500) – пісьмовая форма не абавязковая для дагавораў аб 
апублікаванні твора (ГК-65, 500);

когда взыскание алиментов невозможно (КЗоБ-69, 83) – калі спагнанне 
аліментаў з’яўляецца немагчымым (КЗаШС-69, 83) і освобождение от упла-
ты возможно только по судебному решению (КЗоБ-69, 110) – вызваленне ад 
платы магчыма толькі па судоваму рашэнню (КЗаШС-69, 110).

Прыведзены ілюстрацыйны матэрыял і іншыя зафіксаваныя падобныя 
выпадкі не выяўляюць заканамернасцей выбару формы, не сведчаць аб яго 
мэтазгоднасці. Непаслядоўнасць ужывання можна патлумачыць недастат-
ковай уважлівасцю перакладчыкаў, рэдактараў. На гэту думку наводзіць 
тая акалічнасць, што тэксты некаторых заканадаўчых дакументаў на фоне 
іншых вылучаюцца граматычнай карэктнасцю і не маюць лінгвістычных 
недакладнасцей. Да такіх можна залічыць, напрыклад, тэкст канстытуцыі. 
Магчыма, да перакладу канстытуцыі філолагі паставіліся больш адказна, чым 
іншых законаў, з прычыны яе асаблівага статусу. Паслядоўнасцю перакладу 
большасці кароткіх формаў прыметнікаў вылучаецца грамадзянскі кодэкс, на-
прыклад прыметніка недействителен, хоць сам яго беларускі эквівалент, ужы-
ваны ў тэкстах 1920–30-х гг., на наша меркаванне, больш арганічна ўпісваўся 
ў юрыдычны кантэкст, чым цяперашні:
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недействительна сделка, совершенная… лишь для виду (ГК-65, 34) – 
несапраўднай з’яўляецца здзелка, учыненая толькі для выгляду... (ГК-65, 58); 
недействительна сделка, совершенная несовершеннолетним (ГК-65, 53) – 
несапраўднай лічыцца здзелка, учыненая непаўналетнім... (ГК-65, 53); от-
ступления от условий типовых договоров недействительны (ГК-65, 358) – 
адступленні ад умоў тыпавых дагавораў несапраўдныя (ГК-65, 358).

Павелічэнне колькасці ўжыванняў поўных прыметнікаў у 1960–70-я  гг. 
у параўнанні з 1920–30-мі адлюстравана ў табл. 9.

Табліца 9
Павелічэнне колькасці ўжыванняў поўных прыметнікаў  

у 1960–70-я гг. у параўнанні з 1920–30-мі гг.

КЗаШС К ППК КК ГК
1960–70-я гг. 8,9 % 37,5 % 5,3 % 37,5 % 8,6 %
1920–30-я гг. 5,5 % 28, 6 % 2,2 % 8,4 % 3,5  %

Змяншэнне колькасці кароткіх формаў прыметнікаў у мове закана даў ст ва 
адлюстроўвае тэндэнцыю, характэрную для ўсёй беларускай літаратурнай 
мовы, у якой іх выкарыстанне «паступова, але няўхільна звужаецца» [352, 
с. 122]. Разам з тым гаварыць аб паслядоўным характары тэндэнцыі, у 
прыватнасці адносна тэкстаў 1980-х гг., не выпадае. Напрыклад, у Кодэк-
се аб адміністрацыйных правапарушэннях (1984 г.) з шасці кароткіх рускіх 
прыметнікаў толькі двум (известен і обязателен) адпавядаюць поўныя  
формы:

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства 
(КоАП-84, 251) – асоба, якой могуць быць вядомыя якія-небудзь акалічнасці 
(КаАП-84, 251); О задержании несовершеннолетнего уведомление его роди-
телей обязательно (КоАП-84, 240) – Аб затрыманні непаўналетняга паве-
дамленне яго бацькам з’яўляецца абавязковым (КаАП-84, 240); Постановле-
ние… обязательно для исполнения (КоАП-84, 277) – Пастанова… з’яўляецца 
абавязковай для выканання (КаАП-84, 277). 

Прыметнікі должен, обязан, невозможен, необходим паслядоўна перакла-
даюцца толькі кароткімі формамі. 

З-за невысокай частотнасці ўжывання даследаваных формаў не можа 
быць паказальным Кодэкс аб зямлі (ЗК-90), прыняты ў 1990 г.: у рускамоўным 
варыянце ўсяго толькі тры кароткія прыметнікі: должен, обязан, недействи-
телен. Апошні, хоць і перакладзены поўнай формай, ужываецца ўсяго ад-
нойчы, а прыметнікам должен і обязан паслядоўна адпавядаюць кароткія  
формы. 

Іншая сітуацыя ў тэкстах 1990-х гг. У Канстытуцыі рэдакцыі 1994 г. і 
Выбарчым кодэксе рэдакцыі 2000 г. у кароткай форме ўжываюцца толькі 
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прыметнікі абавязан і павінен. У беларускамоўным варыянце К-94 34 ужы-
ванням кароткіх прыметнікаў арыгінальнага тэксту адпавядае 21 ужыванне 
поўных формаў, што складае 61,7 % ад агульнай колькасці (для параўнання: 
у К-27 – 28,6 %, у К-78 – 37,5 %).

У асобных выпадках ужыванне поўнай формы можна было б абумовіць 
немагчымасцю ўтварыць кароткую: Сход правамоцны, калі ў яго рабоце 
ўздзельнічае больш палавіны складу калектыву (ВК-00, 35). Аднак у пе-
раважнай большасці прыкладаў з тэкстаў 1990-х гг. такіх абмежаванняў  
няма. 

5.2.3.1. Абумоўленасць ужывання  
поўных формаў прыметнікаў

На наша меркаванне, поўная форма прыметніка пераважная для бела-
рускамоўных заканадаўчых тэкстаў, паколькі мова закона, з’яўляючыся ўсяго 
толькі спецыяльнай сферай ужывання агульнанацыянальнай літа ратурнай 
мовы, павінна адлюстроўваць яе спецыфічныя рысы. Акрамя таго, выкары-
станне поўнай формы дыктуецца неабходнасцю пазбягаць непажаданай для 
мовы заканадаўства з’явы – аманіміі, у даным выпадку граматычнай. І хоць 
гэты від аманіміі не настолькі ўскладняе ўспрыманне тэксту, як лексічная 
аманімія, імкненне ўнікнуць яе садзейнічае дасягненню дакладнасці і 
выразнасці ў выяўленні зместу юрыдычных фармулёвак.

Кароткія формы жаночага і ніякага роду ствараюць аманімію прыметнікаў 
і прэдыкатыўных прыслоўяў. Параўнайце: 

ім стане вядома, што ёсць няпоўналетнія… без папячэння (КзаШС-27, 
102в) – калі невыгоднасць зробленых растачыцелем здзелак не магла не быць 
вядома яго контрагентам (КЗаШС-35, 125);

для ўсынаўлення неабходна атрымаць дазвол (КЗаШС-69, 219) – для 
правядзення такога запісу ў адносінах усыноўленага… неабходна яго згода 
(КЗаШС-69, 122);

калі іншымі мерамі немагчыма спыніць указаныя дзеянні (ППК-71, 36) – у 
выпадку, калі такое накіраванне немагчыма (ППК-71, 106); калі спагнанне 
штрафу немагчыма па іншых прычынах (КаАП-84, 287).

Ліквідуе аманімію ўжыванне поўных прыметнікаў: невыгоднасць не магла 
не быць невядомая (невядомай), яго згода неабходная, накіраванне немаг-
чымае, спагнанне штрафу немагчымае.

Ужыванне поўнай формы множнага ліку размяжоўвае граматычнае зна-
чэнне адзінкавасці і множнасці:

Генеральны пракурор падсправаздачны Прэзідэнту (К-94, 127) і 
Выканаўчыя камітэты мясцовых Саветаў народных дэпутатаў падспра-
ваздачныя Савету, які іх выбраў (К-78, 133); 
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іск крэдытора спадчынадаўцы падсудны па месцу знаходжання спадчын-
най маёмасці (ГПК-64, 117) і народнаму суду падсудныя ўсе справы, акрамя... 
(КПК-61, 31);

удзел пракурора ў разборы грамадзянскай справы абавязковы ў выпад-
ках, калі гэта прадугледжана законам (ГПК-65, 105) і пастановы пракурора 
абавязковыя для выканання (КПК-61, 18).

Варта падкрэсліць яшчэ адну немалаважную акалічнасць. У літаратуры па 
стылістыцы даволі распаўсюджаным з’яўляецца сцвярджэнне, што менавіта 
кароткія прыметнікі больш выразна перадаюць волевыяўленне, надаюць 
выказванню катэгарычнасць, таму і больш прыдатныя, чым поўныя, для 
афіцыйнага ўжытку [88; 166]. Каб упэўніцца ў слушнасці такога сцвярджэн-
ня, параўнаем дзве фармулёўкі:

Для набыцця спадчыны наследнік павінен яе прыняць (ГК-65, 541) і Кож-
ны, хто знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, абавязаны выконваць 
яе Канстытуцыю (К-94, 52). 

У першай прыметнік ужыты ў кароткай форме, у другой – у поўнай. Ад-
нак другая фармулёўка больш катэгарычная: невыкананне Канстытуцыі – 
парушэнне закона, а гэта вядзе да непазбежнага пакарання. З першай жа 
вынікае, што распараджацца спадчынай можна толькі пры пэўнай умове: 
спадчыну неабходна прыняць, зрабіўшы ўласнай у адпаведнасці з законам. 
Але ж асоба мае права выбару – прыняць спадчыну ці адмовіцца ад яе. Зна-
чыць, мера катэгарычнасці залежыць не ад формы слова, а ад яго семан-
тычнай структуры, ад наяўнасці ў ёй волевыяўленчага кампанента. На пад-
ставе адзначанага лагічна прыйсці да высновы, што не форма, а семантыка 
прыметнікаў з’яўляецца падставай для залічэння іх да стылеўтваральных 
сродкаў заканадаўчых тэкстаў. Поўныя прыметнікі са значэннем мадальнасці, 
імператыўнасці з такім жа поспехам выконваюць сваю стылістычную функ-
цыю ў беларускамоўных тэкстах, як і аналагічныя кароткія ў рускамоўных. 

5.3. УЖЫВАННЕ ЎКАЗАЛЬНЫХ ЗАЙМЕННІКАЎ

Пры характарыстыцы марфалагчных асаблівасцей тэкстаў афіцыйна-
справаводчага стылю ў літаратуры па стылістыцы ўпамінанне пра займеннікі 
абмяжоўваецца, як правіла, канстатацыяй таго, што ў афіцыйным ужытку 
асабовыя займеннікі выкарыстоўваюцца ў 3,5 разы радзей, чым у навуковых 
тэкстах, і ў 7 разоў радзей, чым у мастацкай літаратуры. А такія з іх, як формы 
1 і 2 асобы адзіночнага і множнага ліку, увогуле не сустракаюцца [88, с. 273]. 
Між тым у тэкстах розных галін заканадаўства ў большай або меншай меры 
прадстаўлены займеннікі ўсіх разрадаў, акрамя пытальных. 

Колькасныя суадносіны іх ужыванняў у заканадаўчых дакументах 1920- х  – 
пачатку 1930-х гг. паказвае табл. 10.
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Табліца 10
Ужыванне займеннікаў у заканадаўчых  
дакументах 1920-х – пачатку 1930-х гг.

К–27 КК-28 КЗаШС-27 ППК-27 ГК-32 Усяго % ад агульнай 
колькасці

Колькасць артыкулаў 76 264 138 227 480

ра
зр

ад
ы

 за
йм

ен
ні

ка
ў

асабовыя 24 160 83 138 356 761 19,72

указальныя 12 310 100 167 357 946 24,52

прыналежныя 46 35 75 63 165 384 9,95

азначальныя 46 254 60 133 327 820 21,25

адносныя 47 206 89 169 350 861 22,31

няпэўныя – 15 3 3 21 42 1,08

адмоўныя – 1 2 2 4 9 0,23

зваротныя – 3 9 3 20 35 0,90

Агул. 
кольк.

175 984 421 678 1600 3858

Няўвагу да займеннікаў як істотнага функцыянальнага сродку мовы зако-
на, у якой патрабаванне канкрэтнасці і адназначнасці выказвання з’яўляецца 
адной з найбольш важных характарыстык, можна патлумачыць традыцыйна 
пашыраным меркаваннем аб намінатыўнай няпэўнасці гэтай часціны мовы, 
аб самым агульным і абстрагаваным ад канкрэтнай рэчаіснасці абазначэнні з 
іх дапамогай прадметаў, з’яў, працэсаў, якасцей. Аднак займеннікі валодаюць 
уласцівасцю ва ўмовах маўлення напаўняцца канкрэтным зместам [146, с. 3]. 

Акрамя таго, замяшчальная функцыя пранамінатываў дапамагае эканом-
на фармуляваць юрыдычныя палажэнні, спрыяе належнай лаканічнасці гэтых 
палажэнняў пры захаванні сэнсавай адназначнасці. Важнасць іх ролі для мовы 
заканадаўства засведчана і тым, што ў заканадаўчых тэкстах у значнай меры 
адлюстравана транспазіцыя іншых часцін мовы ў займеннік. У прыватнасці, 
даволі шырока адлюстравана пранаміналізацыя прыметнікаў і дзеепрыметнікаў. 

5.3.1. Функцыі ўказальных займеннікаў  
у заканадаўчым тэксце

Як вынікае з прыведзенай вышэй табліцы, найбольш рэпрэзентатыўнымі 
ў мове заканадаўства аказаліся ўказальныя займеннікі. І хоць частотнасць 
ужывання пэўных граматычных сродкаў з’яўляецца «толькі знешняй праявай 
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лінгвістычных асаблівасцей спецыяльнага маўлення» [168, с. 9], нельга не 
ўлічваць, што менавіта ўказальныя займеннікі адыгрываюць асабліва значную 
ролю ў вербальным выяўленні такой характарыстыкі заканадаўчага тэксту, як 
дакладнасць. Яны выконваюць у тэксце не толькі ўласна ўказальную, але і 
анафарычную (адсылачную) функцыю, якая з’яўляецца «адным са спосабаў 
праяўлення дэйктычнасці» [142, с. 17], суадноснасці з назвамі асобаў, 
прадметаў, з’яў. Важнасць гэтай функцыі ў тым, што дэйксіс (грэч. deixis – 
указанне) «неабходны для арыентацыі ў маўленні. Маўленне, пазбаўленае 
дэйктычных сродкаў, можа быць зусім незразумелым для суразмоўцы» [294, 
с. 146]. Як адзначыў даследчык займеннікаў беларускай мовы Р. І. Карлаў, 
«указальныя займеннікі – гэта словы, пры дапамозе якіх чалавечая свядо-
масць дабіваецца парадку ў размяшчэнні прадметаў» [145, с. 81]. Дабівацца 
такога парадку асабліва важна для тэкстаў законаў, спецыфіка якіх заклю-
чаецца ў прызначанасці для двух тыпаў адрасата: спецыялістаў-юрыстаў і 
недасведчаных у юрыспрудэнцыі грамадзян. Дваістае прызначэнне законаў 
абавязвае іх стваральнікаў пры выбары моўных сродкаў дасягнуць вырашэн-
ня супярэчнасці «паміж імкненнем да дакладнасці складаных фармулёвак і 
імкненнем зрабіць іх зразумелымі неспецыялісту» [168, с. 5].

Беларускія законы на працягу ўсяго мінулага стагоддзя, як падкрэ сліва ла-
ся, не ствараліся па-беларуску, а перакладаліся з рускай мовы. Гэту акалічнасць 
беспадстаўна ўспрымаць як спрыяльную ў выпрацоўцы спецыфічных для 
афіцыйнага стылю беларускай мовы лінгвістычных сродкаў. Аднак яе можна 
выкарыстаць у навуковых мэтах: назіранні за лінгвістычнымі асаблівасцямі 
перакладнога тэксту ў суаднесенасці з арыгінальным даюць магчымасць звяр-
нуць увагу на такія з’явы, якія маглі б застацца незаўважанымі без параўнання 
паралельных тэкстаў. У прыватнасці, супастаўленне выразна паказвае 
адметнасці выкарыстання ўказальных займеннікаў у заканадаўчых тэкстах.

5.3.2. Перакладчыцкія трансфармацыі,  
звязаныя з ужываннем займеннікаў  

у тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

Перш за ўсё звяртае на сябе ўвагу той факт, што беларускамоўныя 
заканадаўчыя тэксты 1920–30-х гг. не з’яўляліся паслоўным перакладам 
рускамоўных. Гэта ілюструюць разнастайныя перакладчыцкія трансфармацыі, 
звязаныя з ужываннем займеннікаў:

замена рускага асабовага займенніка на спалучэнне ўказальнага займенніка 
з назоўнікам: вред от этих деяний является менее важным, чем вред, который 
они предупредили (УК-28, 11) – шкода ад гэтых дзеяньняў з’яўляецца менш 
важнаю, чымся шкода, ад якой гэтыя дзеяньні перасьцераглі (КК-28, 11); 
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организация вооруженных банд и участие в них (УК-28, 80) – арганізацыя 
ўзброеных бандаў і ўдзел у такіх бандах (КК-28, 80);

замена рускага прыналежнага займенніка на ўказальны: В случае дачи 
письменного заключения эксперты могут быть обязаны судом дать устное 
разъяснение своего заключения (ГПК-36, 155) – Калі даецца пісьмовае за-
ключэнне, суд можа абавязаць экспертаў даць вуснае раз’ясненне гэтага 
заключэння (ГПК-36, 155);

уключэнне ў перакладны тэкст указальнага займенніка пры яго адсутнасці 
ў арыгінальным у спалучэнні з іншымі тэкставымі трансфармацыямі:

– у канструкцыях з дзеепрыметнікамі: отвечает лишь имущество, со-
стоящее... (ГК-32, 19) – адказвае толькі тая маёмасьць, якая знаходзіцца... 
(ГК-32, 19); от имени представляемого (ГК-32, 39) – ад імя тэй асобы, якую 
ён прадстаўляе (ГК-32, 39);

– у канструкцыях з аддзеяслоўнымі назоўнікамі: считается таковой с 
момента ее совершения (ГК-32, 36) – лічыцца такою з таго моманту, калі 
яна была зроблена (ГК-32, 36); в течение трех лет с момента возникновения 
права на иск (ГК-32, 44) – на працягу трох гадоў з таго часу, калі права на 
іск узьнікла (ГК-32, 44).

Варта адзначыць, што ў апошніх выпадках пераклад быў бы адэкватным і без 
ужывання ўказальных займеннікаў. Выразы кшталту отвечает лишь имущество, 
состоящее... считается таковой с момента ее совершения можна перакласці як 
адказвае толькі маёмасьць, якая знаходзіцца... лічыцца такою з моманту, калі 
яна была зроблена. Аднак увядзенне ўказальных займеннікаў уносіць той самы 
строгі парадак у фармулёўку закона, аб якім упаміналася раней. Выконваючы 
ідэнтыфікуючую ролю, яны максімальна канкрэтызуюць выказванне.

У адзінкавых выпадках у беларускіх тэкстах адзначаны пропуск указаль-
нага займенніка, можна меркаваць, з прычыны яго аслабленай семантыкі:

Переходные трудовые дома имеют целью испытание заключенных с 
тем, чтобы установить, насколько они уже приспособлены к свободной 
трудовой жизни (ИТК-27, 104) – Пераходныя працоўныя дамы маюць на 
мэце праверыць зьняволеных [пропуск], каб устанавіць – наколькі яны ўжо 
прыстасаваны да вольнага працоўнага жыцьця (ППК-27, 104).

Названыя віды трансфармацый мелі даволі спарадычны характар, ад-
нак, як відаць з ілюстрацыйнага матэрыялу, іх вынікам з’явілася павелічэнне 
ў цэлым колькасці ўказальных займеннікаў у беларускіх тэкстах.

5.3.2.1. Беларускія эквіваленты займенніка тот

Сістэмнасцю і паслядоўнасцю вызначаюцца трансфармацыі, звязаныя з 
ужываннем займеннікаў той і такі. Рускаму займенніку тот (та, то, те) у 
беларускамоўных варыянтах законаў адпавядаў як эквівалент той (тая, тое, 
тыя), так і такі (такая, такое, такія).
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Займеннік той (тая, тое, тыя) ужываўся ў наступных выпадках:
для ўказання на адзін прадмет, адну з’яву пры супастаўленні двух або 

некалькіх, выбары з двух або некалькіх: запрещение занятия той или иной 
деятельностью (УК-28, 27) – забарона займацца той або іншай дзейнасцю 
(КК-28, 27); для получения тех или иных личных выгод (УК-28, 115) – каб мець 
ад гэтага тую ці іншую карысьць (КК-28, 115);

у спалучэнні з азначальным займеннікам самы для ўказання на 
раўназначнасць з названым у папярэдняй частцы сказа: суд… должен заме-
нить расстрел объявлением врагом трудящихся с лишением гражданства 
БССР и тем самым гражданства СССР (УК-28, 18) – суд… павінен замяніць 
расстрэл абвяшчэньнем ворагам працоўных з пазбаўленьнем грамадзянства 
БССР і праз тое самае грамадзянства Саюзу ССР (КК-28, 18);

у функцыі ўказальнага слова на мяжы галоўнай і даданай частак склада-
нага сказа, з якіх другая з’яўляецца тлумачэннем першай: оказание помощи 
той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия 
коммунистической системы, стремится к ее свержению (УК-28, 66) – дапа-
мога той частцы міжнароднай буржуазіі, якая не прызнае раўнапраўнасьці 
камуністычнай сыстэмы і імкнецца скінуць яе (КК-28, 66);

у функцыі ўказальнага слова са значэннем ‘з той прычыны’ на мяжы 
галоўнай і даданай частак складанага сказа: приговор может быть отсрочен 
исполнением до окончания военных действий с тем, что осужденный на-
правляется в действующую армию (УК-28, 32) – выкананьне прысуду можа 
быць адкладзена да сканчэньня ваенных дзеянняў з тым, каб асуджаны быў 
накірованы ў дзейную армію (КК-28, 32);

 у складзе некаторых словазлучэнняў пабочнага характару, якія звязваюць 
асобныя часткі выказвання: поражение прав распространяется на все время 
заключения осужденного и, сверх того, на срок, определенный в приговоре 
(УК-28, 37) – пазбаўленьне праў пашыраецца на ўвесь час зьняволеньня асу-
джанага і, апроч таго, на тэрмін, вызначаны ў прысудзе (КК-28, 37);

у складзе некаторых устойлівых словазлучэнняў (у тым ліку, у тым вы-
падку, на той падставе): если залогодержателем является одно из прочих 
кредитных учреждений, в том числе и государственная сберегательная 
касса (ГК-32, 103-а) – калі заставатрымальнікам зьяўляецца адна з іншых 
крэдытных устаноў, у тым ліку і дзяржаўная працоўная каса (ГК-32, 103-а); 
ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы на том осно-
вании, что они раньше были утеряны (ГК-32, 60) – каштоўныя паперы ня 
могуць быць вытрабаваны на той падставе, што яны раней былі згублены  
(ГК-32, 60).

Для ўказання на дзеянне, працэс, адрэзак часу і да т. п., названыя ў 
папярэднім выказванні, паслядоўна выкарыстоўваўся не займеннік той (тая, 
тое, тыя), як можна было б чакаць, а такі (такая, такое, такія):
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Неосторожное телесное повреждение влечет – лишение свободы без 
строгой изоляции до шести месяцев или принудительные работы на тот же 
срок (УК-28, 224) – Неасьцярожнае пакалечаньне выклікае – пазбаўленьне 
волі бяз строгай ізаляцыі да шасьці месяцаў альбо прымусовыя работы на 
такі самы тэрмін (КК-28, 224);

Комиссионер имеет право отдать имущество на хранение… То же право 
принадлежит комиссионеру и в том случае, если... (ГК-32, 301) – Камісіянэр 
мае права аддаць маёмасьць на захаванне… Такое самае права мае камісіянэр 
і ў тым выпадку, калі... (ГК-32, 301) 

Кража имущества из частных хранилищ влечет… То же деяние, если 
оно совершено по отбытии меры социальной защиты… – лишение свободы... 
(УК-28, 240) – Крадзеж маёмасьці з прыватных захавальняў выклікае… Такое 
самае дзеяньне, калі яно ўчынена пасьля адбыцця меры сацыяльнай абаро-
ны… – пазбаўленьне волі... (КК-28, 240).

Выразы тот же срок, то же право, те же действия ў рускім тэксце і 
адпаведныя ім такі самы тэрмін, такое самае права, такія самыя дзеянні ў 
беларускім маюць устойлівы характар, вызначаюцца высокай частотнасцю. 
Так, у КК-28 адзначана 67 ужыванняў формулы такія самыя дзеянні на 264 
артыкулы – адно ўжыванне на кожныя чатыры артыкулы кодэкса. Даволі вы-
сокай частотнасцю (13 ужыванняў) вызначаецца і выраз на такі самы тэрмін. 
Паўтарэнне ў тэксце закона адных і тых жа лексічных адзінак з’яўляецца 
нормай заканадаўчай тэхнікі: апісанне аднатыпных сітуацый для захавання 
дакладнасці выказвання патрабуе аднатыпнага вербальнага ўвасабленння. 
Даследчыку ж лінгвістычных асаблівасцей юрыдычных тэкстаў устойлівае 
выкарыстанне, клішыраванасць выразу дае падставу сцвярджаць аб невыпад-
ковым характары выбару беларускага эквіваленту пры перакладзе. У такім вы-
падку ўзнікае заканамернае пытанне аб матывах, якімі кіраваліся стваральнікі 
беларускамоўных тэкстаў, выбіраючы менавіта такі адпаведнік. 

У прыведзеных фрагментах заканадаўчых тэкстаў семантыка займенніка 
тот канкрэтызуецца ўказальнай часціцай же, якая ўзмацняе яго анафарыч-
нае (адсылачнае) значэнне ідэнтыфікуючым: ‘той самы, што і ў папярэднім 
маўленні’. З кантэксту вынікае, што пры вызначэнні меры пакарання як 
паказчык прымаецца пэўнае злачыннае дзеянне або ўчынак, якія ў законе 
кваліфікуюцца адпаведным тэрмінам, напрыклад крадзеж маёмасці, ухіленне 
ад вайсковай службы і да т. п. Аднак у кожным канкрэтным выпадку дзеянні, 
учынкі правапарушальнікаў не могуць быць дакладна аднолькавымі, вызна-
чацца нязменнасцю. Пагэтаму важна не толькі адаслаць адрасата маўлення 
да названых раней дзеянняў, учынкаў, але і ўказаць на іх уласцівасці, 
характарыстыкі. Выбар перакладчыкамі займенніка быў абумоўлены 
імкненнем найбольш дакладна перадаць сэнс юрыдычнай фармулёўкі, з 
гэтай прычыны была аддадзена перавага такому, які выконваў у тэксце не 



187

атаясамляльна-вылучальную (той самы), а якасна-вылучальную функцыю 
(такі самы). Інакш кажучы, калі ў семантычнай структуры займенніка тот 
актуалізаваўся не ўказальны, а азначальны кампанент, у беларускім тэксце яму 
адпавядаў эквівалент такі, азначальную семантыку якога ўзмацняла замена 
часціцы на азначальны займеннік са́мы.

Падобную «падпраўку» пры перакладзе зведаў ужыты з такім жа значэн-
нем і займеннік этот, што яшчэ раз пацвярджае імкненне перакладчыкаў 
найбольш адэкватна перадаць сэнс юрыдычнай фармулёўкі: Принадлежащие 
товариществу строения могут отчуждать не иначе, как с публичного тор-
га; этот же порядок применяется и в отношении строений и прав застрой-
ки... (ГК-32, 346) – Належачыя таварыству будынкі могуць адчужаць ня 
іначай, як з публічнага торгу; такі самы парадак ужываецца і ў дачыненьні 
да будынкаў і праў забудоўкі... (ГК-32, 346).

Цікава, што і ў рускім тэксце пазнейшай рэдакцыі ў некаторых артыкулах 
адкарэкціравана ўжыванне займенніка тот, паколькі далёка не заўсёды ад-
значанае ў папярэднім выказванні адпавядае значэнню ‘дакладна той самы’, 
а можа быць усяго толькі ‘падобны, кшталту таго’. Параўнаем два артыкулы 
блізкага зместу УК-28 і УК-61:

Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению советской власти, а равно распространение или хранение 
литературы того же содержания – влекут... (УК-28, 72) – распростране-
ние клеветнических измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй, распространение либо изготовление или хранение 
литературы такого же содержания – наказывается... (УК-61, 67). 

Адзначанае адносна якасна-вылучальнай функцыі не ўспрымаецца да-
статкова карэктным у адносінах да перакладу выразу на тот же срок – на 
такі самы тэрмін. Нягледзячы на тое што пры перакладзе выразу на тот 
же срок не было неабходнасці актуалізаваць якасна-вылучальную функцыю 
займенніка (дастатковай была і анафарычная), гэты выраз быў перакладзены 
па аналогіі з іншым частотным те же действия, паколькі стылю юрыдычных 
тэкстаў характэрная такая ўласцівасць, як стандартызацыя, уніфікацыя. 

Разам з тым можна меркаваць, што стваральнікі беларускамоўнага вары-
янта тэксту не выкарыстоўвалі ў пэўных выпадках займеннік той, паколькі 
ўлічвалі таксама і здольнасць указальных займеннікаў фіксаваць ступень 
аддаленасці аб’екта маўлення. У адпаведнасці з існуючай у сучаснай мове 
бінарнай апазіцыяй паводле аддаленасці першая яе ступень выражаецца 
займеннікам гэты, займеннік той абазначае другую ступень аддаленасці. 
У фармулёўках закона кшталту прыведзеных вышэй, дзе займеннік ад-
сылае да толькі што названага ў папярэднім сказе, відаць, перакладчыкі 
палічылі нелагічным выкарыстоўваць займеннік другой ступені, які  
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звычайна выступае індыкатарам аддаленага. Выказанае меркаванне, што пры 
падборы беларускіх эквівалентаў для ўказальных займеннікаў стваральнікамі 
беларускамоўнага варыянта ўлічвалася іх абазначэнне блізказці/аддаленасці, 
пацвярджаюць прыклады, што ілюструюць пераклад рускага займенніка 
тот праз гэты:

Если кредитор переменил место жительства и своевременно известил 
о том должника... (ГК-32, 115) – калі крэдытор перамяніў месца свайго 
пражываньня і сваечасова паведаміў аб гэтым даўжнікоў... (ГК-32, 115); 

Ношение в районе военных действий знаков Красного Креста или 
Красного Полумесяца лицами, не имеющими на то права... (УК-28, 193, 
113) – Нашэньне ў раёне ваенных дзеяньняў знакаў Чырвонага Кры-
жу альбо Чырвонага Паўмесяцу асобамі, якія ня маюць на гэта права...  
(КК-28, 193);

Условия труда лиц, отбывающих принудительные работы, регулируются 
статьями 221–227 настоящего Кодекса, а также соответствующими ста-
тьями того же Кодекса об условиях труда заключенных (ИТК-27, 220) – Умо-
вы працы асоб, якія адбываюць прымусовыя работы, рэгулююцца артыкуламі 
221–227 гэтага Кодэксу, а таксама адпаведнымі артыкуламі гэтага Кодэксу 
аб умовах працы зьняволеных (ППК-27, 220).

У першым прыкладзе перавага займенніка гэты перад тым абумоўлена 
неабходнасцю падкрэсліць храналагічную набліжанасць абодвух названых 
дзеянняў: крэдытор перамяніў месца жыхарства і абавязаны неадкладна 
паведаміць аб перамене. У другім і трэцім – займеннік гэты ідэнтыфікуе 
толькі што адзначанае, а той ідэнтыфікаваў бы адзначанае ў ранейшым, ад-
даленым выказванні. Таго ж кодэкса – значыла б нейкага іншага, названага 
раней, а не гэтага ж самага, на які толькі што спаслаліся.

З другой палавіны 1930-х гг. пачынае парушацца аднастайнасць перадачы 
займенніка тот з улікам сэнсавых адрозненняў, якія раней прымаліся пад 
увагу. На працягу другой палавіны 1930-х і ў 1940-я гг. у адных выпадках 
захоўваецца папярэдні варыянт перадачы гэтага займенніка:

Комиссионер имеет право отдать имущество на хранение… То же право 
принадлежит комиссионеру и в том случае, если... (ГК-32, 301; ГК-37, 301) – 
Камісіянэр мае права аддаць маёмасьць на захаванне… Такое самае права 
мае камісіянэр і ў тым выпадку, калі... (ГК-32, 301) – Камісіянер мае права 
аддаць маёмасьць на хаванне… Такое самае права мае камісіянер і ў тым 
выпадку, калі... (ГК-37, 301);

Удаление из БССР с назначением или без назначения места житель-
ства… может применяться по приговору суда не менее как на один год... 
Те же меры социальной защиты и на тот же срок могут применяться... 
(УК-28, 39; УК-40, 39) – Высяленьне з БССР з вызначэньнем альбо без вы-
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значэньня месца жыцьця… можа ўжывацца паводле прысуду ня менш як на 
адзін год… Такія самыя меры сацыяльнай абароны і на такі самы тэрмін 
могуць ужывацца… (КК-28, 39) – Высяленне з БССР з вызначэньнем або без 
вызначэння месца жыцьця… можа прымяняцца па прыгавару не менш як на 
адзін год… Такія самыя меры соцыяльнай абароны і на такі самы тэрмін 
могуць прымяняцца… (КК-40, 39).

Комитент, не желающий принять такую покупку на свой счет, обязан 
заявить о том комиссионеру не позже трех дней... (ГК-32, 297, ГК-37, 297) – 
комітэнт, ня хочачы прыняць такую пакупку за свой кошт, абавязан заявіць 
аб гэтым камісіянэру не пазьней як праз тры дні... (ГК-37, 297) – камітэнт, 
які не жадае прыняць такую пакупку за свой кошт, абавязан заявіць аб гэ-
тым камісіянеру не пазней як праз тры дні... (ГК-37, 297).

У іншых выпадках – займенніку тот з тым жа семантычным аб’ёмам 
адпавядае той:

Договор найма жилых помещений… автоматически возобновляется 
на тех же условиях (ГК-32, 158; ГК-37, 158) – Дагавор найманьня жылых 
памяшканьняў… аўтаматычна аднаўляецца на такіх самых умовах (ГК-32, 
158) – Дагавор найму жылых памяшканняў… аўтаматычна аднаўляецца на 
тых самых умовах (ГК-37, 158).

Парушэнне аднастайнасці перадачы займенніка тот прыводзіць да 
варыянтнасці ва ўжыванні клішыраваных частотных выразаў, састаўным кам-
панентам якіх гэты займеннік з’яўляецца. Напрыклад, у тэксце КК-40 выразу 
те же действия адпавядаюць аж чатыры беларускія варыянты, што дэман-
струе недастатковы ўзровень уніфікацыі мовы тагачаснага заканадаўства: 
такія самыя дзеянні пры масавых хваляваннях… (КК-40, 72); такіяж 
дзеянні прызнаюцца контррэвалюцыйнымі і тады... (КК-40, 631); тыяж 
дзеянні, калі яны выяўляліся ў буянстве... (КК-40, 107); тыя самыя дзеянні, 
калі яны ўчынены кулакамі... (КК-40, 93).

Пачынаючы ад другой палавіны 1950-х гг. займенніку тот (та, то, 
те), ужываным для выканання анафарычнай функцыі, г. зн. для адсылкі да 
названых у папярэднім выказванні дзеяння, працэсу, адрэзку часу і да т. п., 
паслядоўна выкарыстоўваецца той (тая, тое, тыя). Праілюструем сцвяр-
джэнне прыкладамі з кодэксаў розных галін заканадаўства 1950–2000-х гг.:  
те же меры социальной защиты и на тот же срок могут применять-
ся по приговору суда... (УК-57, 39) – тыяж меры соцыяльнай аховы і на 
тойжа тэрмін могуць прымяняцца па прыгавору суда... (КК-57, 39); те  
же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц... 
(УК-61, 89) – тыя ж дзеянні, учыненыя па папярэдняй змове групай асоб... 
(КК-61, 89); те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью... 
(КоАП-84, 103) – тыя ж парушэнні, якія выклікалі прычыненне шкоды 
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здароўю... (КаАП-84, 103); отказ в регистрации инициативной группы… мо-
жет быть обжалован в тот же срок (ИК-00, 134) – адмова ў рэгістрацыі 
ініцыятыўнай групы… можа быць абскарджана ў той жа тэрмін  
(ВК-00, 134).

5.3.2.2. Беларускія эквіваленты займенніка сей

Корпус дэйктычных сродкаў рускамоўных заканадаўчых тэкстаў 1920–
30-х гг. уключаў, акрамя нейтральных, стылістычна маркіраваныя, кніжныя 
займеннікі, якія з’яўляліся нарматыўнымі ў афіцыйных дакументах і 
ўстарэлымі ў агульным ужытку. У прыватнасці, займеннікі сей і таковой. Вы-
бар беларускага адпаведніка да займенніка сей не ўяўляў для перакладчыкаў 
ніякіх праблем, што пацвярджае стабільнае і паслядоўнае выкарыстанне 
эквіваленту гэты:

...при условиях, указанных в ст. 131 сего Кодекса (ИТК-27, 15) – …пры 
ўмовах, паказаных у арт. 131 гэтага Кодэксу (ППК-27, 15); иски… предъявля-
ются по месту нахождения сего имущества (ГПК-30, 29) – іскі… падаюцца 
па месцы знаходжаньня гэтай маёмасьці (ГПК-30, 29); если он заложил чу-
жое имущество, соответственно применяются ст.ст. 59 и 60 сего Кодекса 
(ГК-32, 88) – калі ён заставіў чужую маёмасьць, то адпаведна ўжываюцца 
арт. 59 і 60 гэтага Кодэксу (ГК-32, 88).

Замацаванне займенніка гэты замест кніжнага сей адбылося яшчэ ў 
старабеларускі перыяд. У той час займеннік сей ужываўся ў канцыляр-
ска-юрыдычным пісьменстве ў якасці сталага кампанента спецыяльных 
устойлівых зваротаў. У адрозненне ад рускай мовы яго выкарыстан-
не падтрымлівалася толькі традыцыяй пісьма. Паступова традыцыйныя 
сродкі выцясняліся ўласнабеларускімі. Так адбылося і з займеннікам сей, 
замененым на гэты, першыя фіксацыі якога адзначаны ў старабеларускіх 
пісьмовых тэкстах ужо ў ХVI ст. [146, с. 12]. Спрыяльнай акалічнасцю 
выцяснення з беларускай мовы сей паслужыла паступовае аслабленне і 
страта гэтым займеннікам указальнага значэння ў выніку яго даволі ча-
стага выключна фармальнага ўжывання, аб чым сведчыць «той факт, што 
пісцы ставілі яго побач з займеннікам той для азначэння аднаго і таго ж 
назоўніка: яко сей тот вышемянованый кгрунт» [144, с. 57–58]. Вось гэты 
побач ужываны займеннік той, паводле даследаванняў Р. І. Карлава [146, 
с. 11], а пазней Т. Ф. Сцяшковіч [319, с. 82–95], і пачаў спачатку ўжывацца 
замест сей, набыўшы акрамя яго функцыі паказчыка другой ступені 
аддаленасці таксама і ўласцівую сей функцыю першай ступені аддаленасці. 
Зрабіўшыся няпэўным, значэнне займенніка той канкрэтызавалася ў кан-
тэксце. Пазбавіцца нязручнай для дзелавых дакументаў аманіміі дапамагло 
далучэнне да яго ўказальнай часціцы гэ, якая існавала з прыдыхальным h 
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ужо ў агульнаславянскай мове [319, с. 94], што, дарэчы, пацвярджае яго 
спрадвечны, а не прыстаўны характар. Узніклы займеннік гэты пачаў пера-
даваць значэнне першай ступені аддаленасці. Працэс замены сей праз той 
на гэты быў закончаны ў беларускай мове, на меркаванне Р. І. Карлава, к 
канцу ХVI ст. [144, с.59].

5.3.2.3. Беларускія эквіваленты займенніка таковой

Што ж да займенніка таковой, то ў заканадаўчых тэкстах 1920–30-х гг.  
зафіксавана некалькі яго беларускіх адпаведнікаў. Варта адзначыць, што гэты 
займеннік у некаторыя фармулёўкі ўносіў незразумеласць сэнсу, прымушаў 
яшчэ і яшчэ раз перачытаць артыкул закона, каб устанавіць, хто ж такі (што 
ж такое) гэты таковой. Для пацвярджэння прывядзём прыклад: На внеш-
ние работы властью начальника исправительно-трудового учреждения 
могут назначаться: ... в) подследственные, в отношении которых не име-
ется специальных запрещений следственных органов, за которыми чис-
лятся таковые… (ИТК-27, 142). Хто або што за чым лічыцца, адразу не 
зразумець. У адпаведным фрагменце беларускамоўнага тэксту займеннік 
таковые быў заменены на суадносны з ім назоўнік, што адразу ж зрабіла 
празрыстым сэнс выказвання: ...падсьледныя, у адносінах да якіх няма 
спэцыяльных забарон сьледчых органаў, за якімі лічацца падсьледныя… 
(ППК-27, 142). Падобнае паўтарэнне аднаго і таго ж слова ў мастацкім тэксце 
кваліфікавалася б як таўталогія. У тэксце закона «такія паўторы функцыя-
нальна абумоўленыя, паколькі з іх дапамогай удаецца пазбегнуць памылковых 
тлумачэнняў» [257, c. 30].

Выкарыстанне назоўніка на месцы займенніка таковой ілюструюць і 
іншыя прыклады:

заявления об усыновлении и согласие на таковое… не могут быть изъяв-
лены через представителя (КЗоБС-27, 80) – заявы аб усынаўленьні і згода на 
ўсынаўленьне… не могуць быць паданы праз прадстаўніка (КЗаШС-27, 80); 
нуждающиеся несовершеннолетние внуки имеют право на получение содер-
жания от деда или бабки, если они не могут получить таковое от своих ро-
дителей… (КЗоБС-27, 68) – ня маючыя сродкаў для існаваньня няпоўналетнія 
ўнукі, калі яны не могуць дастаць утрыманьня ад сваіх бацькоў, маюць права 
на ўтрыманьне ад дзеда або бабкі… (КЗаШС-27, 68).

Найбольш удалым эквівалентам, на наш погляд, з’явілася спалучэн-
не ўказальных займеннікаў гэты або такі з назоўнікам, ідэнтыфікаваным 
займеннікам таковой. Указальны займеннік, імпліцытна змяшчаючы ў сабе 
пэўную характарыстыку аб’екта, названага назоўнікам, яшчэ больш канкрэ-
тызуе выказванне, а наяўнасць азначэння пры назоўніку «змякчае» негатыўны 
эфект таўталогіі: 
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Представители следственной власти допускаются… по преступлениям, 
совершенным вне исправительно-трудовых учреждений – в канцелярии тако-
вых или в особо отведенные помещения (ИТК-27, 210) – Прадстаўнікі сьлед-
чае ўлады дапушчаюцца… па злачынствах, якія зроблены па-за папраўна-
працоўнымі ўстановамі – у канцылярыі гэтых устаноў або ў асобныя 
памяшканні (ППК-27, 210); Если сумм… недостаточно для удовлетворения 
всех обращенных на должника взысканий, то таковые распределяются в сле-
дующем порядке... (ГПК-30, 311) – Калі сум… ня хопіць для задаваленьня ўсіх 
спагнаньняў з даўжніка, то гэтыя сумы размяркоўваюцца ў такім парадку... 
(ГПК-30, 311); Вещественные вклады возвращаются деньгами по оценке, а 
при отсутствии таковой по стоимости их... (ГК-32, 311) – Рэчавыя ўклады 
зьвяртаюцца грашыма па ацэнцы, а калі такой ацэнкі няма, то па кошту 
іх... (ГК-32, 311).

Адзначана і выкарыстанне толькі займенніка такі (гэтакі), відаць, пад 
уплывам таго, што ў рускай мове таковой і такой з’яўляюцца стылістычнымі 
сінонімамі. Такі варыянт успрымаецца няўдалай калькай і выклікае адчу-
ванне сэнсавай непаўнаты і няпэўнасці выказвання: если на долг должны 
начисляться проценты, таковые начисляются в размере 6 % годовых...  
(ГК-32, 112) – калі на доўг павінны налічацца процанты, то такія налічаюцца 
ў разьмеры 6 % гадавых (ГК-32, 112); Соглашение сторон… должно быть 
нотариально удостоверено в нотариальной конторе, а где таковой нет – 
народным судьей (ГПК-30, 219) – Згода старон… павінна быць натарыяль-
на пасьведчана ў натарыяльнай канторы, а дзе гэтакай няма, – народным 
суддзёй (ГПК-30, 219).

Акрамя названых, перакладнымі эквівалентамі выступалі асабовыя 
займеннікі:

задачей Кодекса является: построение системы исправительно-тру-
довых учреждений, организация соответствующего режима в таковых... 
(ИТК-27, 1) – задачай Кодэксу зьяўляецца: пабудаваньне сыстэмы папраўна-
працоўных устаноў, організацыя адпаведнага рэжыму ў іх… (ППК-27, 1); 
если… исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться 
принять таковое (ГК-32, 123) – калі… выкананьне страціла інтарэс для крэ-
дытора, то ён можа адмовіцца прыняць яго (ГК-32, 123); В случае отказа 
лица, которому доставляется извещение суда, принять таковое, доставляю-
щий делает об этом отметку... (ГПК-30, 71) – У выпадку адмаўленьня асобы, 
якой дастаўляецца паведамленьне суду, прыняць яго, асоба, якая дастаўляе 
паведамленне, адзначае аб гэтым... (ГПК-30, 71).

А спроба перадаць таковой праз пранаміналізаваны прыметнік апошні 
была зроблена некарэктна і выклікала скажэнне сэнсу выказвання: если судья 
признает необходимым назначить хранителя к оставшемуся после умер-
шего имуществу, таковой назначается им... (ГПК-30, 197) – калі судзьдзя 



193

знойдзе неабходным прызначыць ахоўніка да маёмасьці, якая засталася 
пасьля памершага, апошні прызначаецца ім з ліку прысутных насьледнікаў 
(ГПК-30, 197). У рускамоўным тэксце таковой замяняе назоўнік хранитель. 
У беларускамоўным – парадак слоў у сказе змяніўся з прычыны перакладу 
праз даданую азначальную частку дзеепрыметнікавага звароту оставшемуся 
после умершего имуществу. Пранамінатыў апошні заняў месца пасля слова 
памершага, што выклікала іх уяўную анафарычную сувязь. Адбылася падмена 
антэцэдэнта (лац. antecedent – папярэдні, ранейшы) – таго члена анафарыч-
ных адносін, да якога робіцца адсылка. У выніку атрымалася, што памершы 
прызначаецца суддзёй з ліку прысутных наследнікаў. Прыведзены прыклад 
паказвае «каварства займеннікаў» [267, с. 155], няўважлівае ўжыванне якіх 
тоіць небяспеку парушэння сэнсавых сувязей.

Як вынікае з ілюстрацыйнага матэрыялу, у беларускамоўных закана-
даўчых тэкстах 1920–30-х гг. не было адзінага спосабу перакладу займенніка 
таковой. З сярэдзіны 1930-х гг. у пераклад уносіліся некаторыя карэкты-
вы, якія адпавядалі тэндэнцыям развіцця агульнаўжывальнай мовы, аднак 
варыянтнасць заставалася: Вызов производится… в случае особой о том 
просьбы заявителя в местном официальном органе, если таковой имеется 
(ГПК-30, 268) – ...калі гэтакі маецца (ГПК-30, 268) – ...калі такі маецца 
(ГПК-36, 268); если таковое означено в документе (ГПК-30, 263) – калі 
яно зазначана ў дакумэнце (ГПК-30, 263) – калі яно азначана ў дакуменце  
(ГПК-36, 263).

Праблема ўніфікацыі беларускага адпаведніка да гэтага архаічнага 
пранамінатыва адпала сама па сабе: у рускамоўных тэкстах другой палавіны 
ХХ ст. займеннік таковой ужо не выкарыстоўваўся. У адных выпадках ён 
быў заменены на такой: при отсутствии такового заявления повестка 
посылается... (ГПК-36, 74) – при отсутствии такого сообщения повест-
ка посылается... (ГПК-64, 81). У іншых – фармулёўка будавалася так, што 
анафарычным займеннікам выступаў іншы, напрыклад асабовы: В случае 
отказа лица, которому доставляется извещение суда, принять таковое, 
доставляющий делает об этом отметку... (ГПК-36, 71) – При отказе адре-
сата принять повестку лицо, которое ее доставляет, делает об этом от-
метку... (ГПК-64, 80).

5.3.2.4. Беларускія эквіваленты  
пранамінатываў настоящий і данный

Ролю ўказальных займеннікаў у заканадаўчых тэкстах выконваюць  
і пранаміналізаваныя прыметнікі і дзеепрыметнікі. У літаратуры па 
стылістыцы рускай мовы падкрэсліваецца іх функцыянальная абумоўленасць: 
«в официально-деловом и научном стилях вместо слов этот, такой… чаще 
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используются подвергшиеся прономинализации прилагательные и прича-
стия данный, указанный, вышеуказанный, вышепоименованный, следующий, 
нижеследующий» [88, с. 272]. 

Калі гаварыць аб заканадаўчай разнавіднасці, або падстылі, афіцыйна-
дзелавога стылю, то гэты пералік патрабуе абавязковага дапаўнення яшчэ 
адным частотным у мове законаў словам – настоящий, этымалагічна 
царкоўнаславянскага дзеепрыметніка цяперашняга часу, утворанага ад дзея-
слова настояти, адно са значэнняў якога ‘быць у наяўнасці, прысутнічаць’ 
[ЭС, с. 577–578]. Гэты царкоўнаславянізм меў некалькі значэнняў, сярод 
якіх – ‘той, пра які ідзе гаворка, цяперашні’, ‘неадкладны’. Пад уплывам 
царкоўнаславянскай кніжнай традыцыі трапіў і ў старабеларускую мову, дзе 
сфера яго выкарыстання была абмежавана рэлігійным пісьменствам. Адзна-
чаны, напрыклад, у «Катэхізісе» Сымона Буднага: мню сее, разумеи девство, 
потребно быти за настояшчую нужду» [ГСБМ-19, с. 313–314]. 

У сучасных тэкстах дзеепрыметнікавы займеннік настоящий мае даволі 
абмежаваную спалучальнасць з назоўнікамі – пераважна са словам кодэкс і 
некалькімі іншымі, што называюць часткі гэтага дакумента, – артыкул, раз-
дзел, пункт. Значэнне пранамінатыва настоящий ‘той, пра які ідзе гаворка’ ў 
заканадаўчых тэкстах ХХ ст. паслядоўна перадавалася займеннікам гэты: ука-
занное в настоящем пункте соглашение (КЗоБС-27, 34) – паказаная ў гэтым 
пункце згода (КЗаШС-27, 34); на основании настоящего Кодекса (УК-28, 2) – 
паводле гэтага Кодэксу (КК-28, 2); в случае, предусмотренном настоящей 
статьей (КЗоБС-35, 77) – у выпадку, прадугледжаным гэтым артыкулам 
(КЗаШС-35, 77); в статьях 78–90 настоящего Кодекса (УК-57, 91) – у ар-
тыкулах 78–90 гэтага Кодэкса (КК-57, 91); по правилам подсудности, уста-
новленным настоящим Кодексом (ГПК-65, 119) – па правілах падсуднасці, 
устаноўленых гэтым Кодэксам (ГПК-65, 119); к нарушениям, перечисленным 
в настоящей статье (КаАП-84, 187) – да парушэнняў, пералічаных у гэтым 
артыкуле (КаАП-84, 187); основные термины, используемые в настоящем 
Кодексе (ИК-00, 155) – асноўныя тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым 
Кодэксе (ВК-00, 155).

Пераклад пранаміналізаванага дзеепрыметніка данный такой аднастайнас-
цю на працягу ХХ ст. не вылучаўся. У 1920-я і 1930-я гг. яго адпаведнікам у 
беларускамоўных тэкстах з’яўляўся пранамінатыў даны: на данай тэрыторыі 
(К-27, 53); насельніцтва данага раёну (К-27,58); суд прызнае даную асобу 
бацькаю дзіцяці (КЗаШС-27, 45); за межы данае акругі (ППК-27, 15а); для 
данага віду меры сацыяльнай абароны (КК-28, 55); даны суд (ГПК-30, 42), 
паводле данага ліста (ГПК-30, 192), (ГК-32, 70); данае прадпрыемства, даны 
наймальнік (ГПК-36, 243); пры даных акалічнасьцях (КК-40, 11); данае дзе-
янне (КК-40, 12). 
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Можна меркаваць, што ў якасці беларускага эквіваленту была выбрана 
менавіта форма даны невыпадкова. Параўнаем фрагменты двух артыкулаў, 
напрыклад з Папраўна-працоўнага кодэкса 1927 г.: В случае порчи по небреж-
ности или умышленно данных для работ материалов виновный заключенный 
должен уплатить их стоимость (ИПК-27, 147) – За псаваньне наўмысна 
або па нядбайнасьці дадзеных для работы матар’ялаў вінаваты зьняво-
лены павінен заплаціць за іх кошт (ППК-27, 147) і свидания разрешаются 
начальником данного исправительно-трудового учреждения (ИПК-27, 71) – 
пабачэньні дазваляюцца начальнікам данае папраўна-працоўнае ўстановы 
(ППК-27, 71). Ілюстрацыйны матэрыял паказвае, што пранамінатыў даны 
і дзеепрыметнік дадзены, які хоць і значна радзей, але ўжываўся ў тэкстах 
законаў, дыферэнцыраваліся.

Разам з тым складваецца ўражанне, што эквівалент даны не ацэньваўся 
як цалкам адпаведны. Такое ўражанне выклікаюць спробы выкарыстоўваць 
іншыя эквіваленты. Ужо ў тэкстах 1950-х гг. данный у адных выпадках пера-
кладаецца як даны, у іншых – як гэты. Яскравай ілюстрацыяй адзначанага 
з’яўляецца параўнанне вытрымкі з аднаго і таго ж артыкула Крымінальнага 
кодэкса рэдакцыі 1928 г., але розных гадоў выдання – 1928, 1940 і 1957: не 
было никакого производства по данному делу о данном лице (УК-28, 17) – ня 
было ніякага справаводзтва па данай справе аб данай асобе (КК-28, 17) – не 
было ніякага справавядзення па данай справе аб данай асобе (КК-40, 17) – не 
было ніякага судавядзення па гэтай справе аб данай асобе (КК-57, 17). 

Такая ж неаднастайнасць перакладу пранамінатыва данный уласцівая і 
тэкстам 1960-х гг. Пры гэтым заканамернасць ужывання адпаведнікаў даны і 
гэты не прасочваецца, абодва могуць спалучацца з аднымі і тымі ж словамі 
і нават у адных і тых жа фармулёўках: договор о передаче данного спора на 
разрешение третейского суда (ГПК-65, 125) – дагавор аб перадачы данай 
спрэчкі на вырашэнне трацейскага суда (ГПК-65, 125) і договор о передаче 
данного спора на разрешение третейского суда (ГПК-65, 214) – дагавор аб 
перадачы гэтай спрэчкі на вырашэнне трацейскага суда (ГПК-65, 214).

Такое вар’іраванне, вядома, не шкодзіла якасці перакладу: гэтыя словы 
з’яўляюцца семантычна тоеснымі і пры пэўных умовах (даны – стылістычна 
маркіраванае, а гэты – нейтральнае) узаемазамяняльнымі. Засяроджваем увагу 
на адзначанай з’яве як на сведчанні пошукаў стваральнікамі беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстаў найбольш адэкватных сродкаў выяўлення.

У тэкстах 1970-х і 1980-х гг., такіх як ППК-71, КЗаП-72, КаАП-84, 
пранамінатыву данный паслядоўна адпавядае даны, а пачынаючы ад 1990-х гг. 
з’яўляецца не ўжываны раней у заканадаўстве варыянт дадзены: рассмотреть 
данный проект (К-94, 99) – разгледзець дадзены праект (К-94, 99); а также 
регулирует другие во просы в данной области (КоН-97, 6) – а таксама рэгулюе 
іншыя пытанні ў дадзенай галіне (КаН-97, 6); территориальная избирательная 
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комиссия по выборам в данный местный Совет депутатов (ИК-00, 95) – тэры-
тарыяльная выбарчая камісія па выбарах у дадзены мясцовы Савет дэпутатаў 
(ВК-00, 95).

Неаднастайнасць ужывання ў тэкстах – у пэўнай меры вынік неадноль-
кавай фіксацыі ў лексікаграфічных крыніцах. ТСБМ дыферэнцыруе даны 
і да дзены, кваліфікуючы першае слова як аддзеепрыметнікавы займеннік: 
Даны, -ая, -ае. Іменна гэты, той, аб якім ідзе гутарка. Даны выпадак. У 
даны момант. [ТСБМ-2, с. 133], а другое слова – дзеепрыметнік залежнага 
стану прошлага часу ад дзеяслова даць [ТСБМ-2, с. 115]. ТСБЛМ і ў ролі 
аддзеепрыметнікавага займенніка прапануе ўжываць дадзены: Дадзены, -ая, 
-ае. Гэты, менавіта гэты. У д. момант. [ТСБЛМ, с. 165]. Разам з тым суад-
носны назоўнік, паводле ТСБЛМ, – даныя: Даныя, -ых. 1. Звесткі, паказчыкі, 
неабходныя для якога-н. абгрунтавання, абагульнення. Афіцыйныя д. [ТСБЛМ, 
с. 168]. Бачым у такім падыходзе ўкладальнікаў ТСБЛМ супярэчлівасць: калі 
назоўнік даныя, то пранамінатыў павінен быць даны.

Значэнне, у якім гэты пранамінатыў ужываецца ў афіцыйна-справаводчым 
стылі, узыходзіць да лацінскага datum, pl. data. Data littera (гэтыя пісьмёны) – 
фраза, з якой пачынаўся дакумент, ліст [ЭС, с. 207]. У старабеларускім 
канцылярска-юрыдычным пісьменстве данныи ўжывалася са значэннем 
‘устаноўлены, уведзены ў дзеянне, узаконены’: панна позвана была а прідет 
на рок данныи [ГСБМ-7, с. 255]. Суадноснасць даны, даныя і дата пацвяр-
джае і ўжыванне апошняга ў значэнні ‘падараванне, дакумент на падараванне’. 
У Статуце ВКЛ 1588 г. у раздз. першым «Аб персоне нашай гаспадарскай», 
арт. 32 запісана: ...была на дате або на привилью нашомъ описано (Стат-88, 
с. 100). Прымаючы пад увагу адзначанае, мэтазгодна ў ролі пранамінатыва 
выкарыстоўваць форму даны.

5.4. УЖЫВАННЕ ДЗЕЯСЛОВАЎ

Для выяўлення спецыфікі стылю, на думку некаторых даследчыкаў, 
найбольш яскравай параметральнай прыкметай выступаюць суадносіны 
выкарыстання назоўнікаў і дзеясловаў і працэнт іх ад агульнай колькасці 
словаўжыванняў [164, c. 140]. Заканадаўчаму маўленню, як было паказана, 
уласцівая вялікая колькасць назоўнікаў. Нават дзеянні і працэсы абазнача-
юцца часцей за ўсё не дзеясловамі, а аддзеяслоўнымі назоўнікамі. У навуко-
вай літаратуры адзначаецца, што з мэтай рэалізацыі рэгулятыўнай функцыі 
заканадаўства традыцыйныя функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення (апа-
вяданне, апісанне, разважанне) замяняюцца на спецыфічныя для афіцыйна-
справаводчага стылю канстатацыю і прадпісанне [203, c. 5], а гэта пазбаўляе 
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маўленне дынамікі. Намінатыўнасць і канстатуючы характар выказвання і 
прадвызначаюць істотна ніжэйшую, чым у тэкстах іншых стыляў, частотнасць 
дзеясловаў.

Паводле даследавання М. М. Кожынай, у афіцыйна-справаводчым стылі 
на кожную тысячу словаўжыванняў агульная колькасць дзеясловаў складае 
ўсяго 60, у той час як у навуковым – 90, а ў мастацкім – 151. Колькасць жа 
назоўнікаў адпаведна зніжаецца: найбольшая ў афіцыйна-справаводчым – 
421, у навуковым – 336, у мастацкім – 234 [164, с. 140]. Пад агульнай коль-
касцю дзеясловаў даследчыца мае на ўвазе «суму ўсіх часавых формаў і 
формаў інфінітыву без уліку выпадкаў умоўнага і загаднага ладу» з пры-
чыны іх нязначнага працэнта (менш за 1 %) [164, с. 141]. Такія формы дзе-
яслова, як дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе, у гэтым даследаванні таксама не 
ўлічваліся. 

Адштурхоўваючыся ад даных, атрыманых М. М. Кожынай, і выкары-
стоўваючы яе методыку выяўлення колькасці дзеясловаў і назоўнікаў на ты-
сячу словаўжыванняў, паспрабуем атрымаць суадносныя звесткі на матэрыяле 
беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў. 

5.4.1. Частотнасць ужывання дзеясловаў 
у тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

Для ўстанаўлення сярэдняй арыфметычнай велічыні выберам назоўнікі 
і дзеясловы з тэкстаў трох кодэксаў, прычым з кожнага з іх возьмем па тры 
фрагменты аб’ёмам па тысячы словаўжыванняў. Даследаванне тэкстаў агуль-
най колькасцю дзевяць тысяч словаўжыванняў дало вынікі, прадстаўленыя 
ў табл. 11.

Табліца 11
Колькасць дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў  

у беларускіх тэкстах 1920-х гг.

Крыніца
Колькасць на 1000 словаўжыванняў 

па асобных фрагментах крыніцы

Сярэдняя арыфметычная 
велічыня на кожную  

1000 словаўжыванняў
назоўнікі дзеясловы назоўнікі дзеясловы

КК-28 352 394 362 97 40 72 369 70

К-27 386 370 352 66 56 63 369 62

ГПК-30 381 395 387 115 108 94 388 106

Агульнае сярэдняе 373 386 367 93 68 76 375 79
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Нашы даныя, прыведзеныя ў табліцы, адрозніваюцца ад названых вы-
шэй. Сярэдняя колькасць назоўнікаў меншая. Яна складае ўсяго толькі 375 
ужыванняў на кожную тысячу супраць 421, паводле звестак М. М. Кожынай, 
і вагаецца ад 395 да 352. Затое частотнасць дзеясловаў вышэйшая: у сярэднім 
79 ужыванняў супраць 60.

Як відаць з табліцы, колькасць дзеясловаў у розных крыніцах вагаец-
ца ад 40 у КК-28 да 115 у ГПК-30. Чым можна вытлумачыць такія значныя 
разыходжанні параметраў? Пры параўнанні тэкстаў крымінальнага і грама-
дзянскага працэсуальнага кодэксаў звяртае на сябе ўвагу перш за ўсё спосаб 
выкладу інфармацыі, абумоўлены камунікатыўнымі мэтамі і задачамі кожнага 
дакумента. Працэсуальнае заканадаўства вызначае, як павінны дзейнічаць 
правапрымяняльнікі – дазнавальнікі, следчыя, суддзі. Зыходзячы з гэтага пра-
цэсуальны закон паслядоўна і падрабязна апісвае элементы вядзення справы 
ад яе распачынання да прыняцця па ёй рашэння. Вось як апісаны, напрыклад, 
парадак падання іску ў ГПК-30:

Арт. 75. Суд пачынае разгляд грамадзянскае справы паводле пісьмовае 
заявы; заява на словах дапушчаецца толькі па справах, якія вядуцца ў на-
родным судзе.

Арт. 76. Іскавая заява павінна змяшчаць у сабе: а) дакладнае найменьне 
ісца, г. зн. асобы, якая падае іскавое патрабаваньне…

Арт. 77. Заява на словах запісваецца народным судзьдзёю... (ГПК-30, 
75–77).

Паводле спосабу выкладу і выкарыстання граматычных сродкаў такі 
тэкст набліжаецца да традыцыйнага функцыянальна-сэнсавага тыпу – 
апісання. У ім паслядоўна пералічаны элементы аб’екта апісання (іскавой 
заявы), акрэслены абавязковыя ўмовы падачы і вынікі невыканання гэтых 
умоў. Разам з тым апісанне спалучаецца з элементамі апавядання – працэс 
падання іску паказаны ў яго магчымым развіцці: пасля атрымання заявы 
суддзя «можа ўстанаўляць сьпіс сьведкаў, ...патрабаваць для разгляду спра-
вы дакумэнты і назначаць экспэртызу» (ГПК-30, 80). Такі тып тэксту мае 
адпаведнае граматычнае афармленне. Прыведзены фрагмент (ён складаецца з 
48 словаўжыванняў1) утрымлівае 6 дзеясловаў розных формаў. Важную ролю 
адыгрываюць у ім дзеясловы са значэннем паслядоўнасці дзеяння пачынае, 
падае, запісваецца. Аднак тэкст не пазбаўлены і элементаў прадпісання. 
Імператыўны характар маўленню надае спалучэнне кароткага прыметніка 
павінен з інфінітывам у складзе выказніка (іскавая заява павінна змяшчаць 
у сабе...). 

Крымінальны кодэкс вызначае, «якія грамадска небяспечныя дзеянні 
з’яўляюцца злачынствамі, прадугледжвае пакаранні ці іншыя меры крымі-

1 Пад словаўжываннем маем на ўвазе рад  літар паміж двума прабеламі.



199

нальна-прававога ўздзеяння да асоб, вінаватых ва ўчыненні злачынства» 
[185, c. 20]. На першы план у такім тэксце, прынамсі ў Асаблівай част-
цы КК, выходзіць канстатацыя, якая ў большасці артыкулаў спалучаец-
ца з элементамі апісання. Нормы Асаблівай часткі КК складаюцца з двух 
элементаў: дыспазіцыі, у якой раскрываюцца прыкметы злачынства ці даецца 
яго назва, і санкцыі, у якой вызначаны від і памер пакарання за злачыннае 
дзеянне, указанае ў дыспазіцыі [185, c. 23–24]. Такі характар выкладу вядзе 
да істотнага змяншэння колькасці неабходных для дасягнення камунікатыўнай 
мэты дзеясловаў. Праілюструем адзначанае на прыкладзе невялікага фраг-
мента з КК-28:

97. Парушэньне правіл аб падліку вайсковапавінных выклікае – штраф 
да двохсот рублёў альбо прымусовыя работы да двох месяцаў.

98. Ухіленьне ад дапрызыўнай падрыхтоўкі і праверачных збораў 
выклікае – штраф да двохсот рублёў альбо прымусовыя работы да двох 
месяцаў…

99. Ухіленьне ад праверачных альбо спробных мабілізацый выклікае – 
пазбаўленьне волі бяз строгай ізаляцыі да трох месяцаў альбо штраф да 
пяцісот рублёў.

У гэтым фрагменце на 54 словаўжыванні ўсяго 3 ужыванні дзеяслова, 
прычым аднаго і таго ж: стандартныя маўленчыя сітуацыі прадстаўлены 
стандартызаванымі лінгвістычнымі сродкамі.

Прамежкавае становішча па колькасці ўжыванняў дзясловаў займае тэкст 
канстытуцыі, сярэдні паказчык па якім (61) амаль супадае з прыведзеным 
сярэднім для афіцыйна-справаводчага стылю на рускамоўным матэрыяле. 
У гэтым жанры заканадаўчых тэкстаў, як і ў крымінальным кодэксе, вядучы 
функцыянальна-сэнсавы тып маўлення – канстатацыя. Аднак у канстытуцыі 
канстатацыя пэўным чынам мадыфікуецца ў адпаведнасці з тэматыкай даку-
мента, яго прызначэннем і дапаўняецца элементамі дэкларацыі як маўленчага 
акта [316], дзе, з аднаго боку, гарантуецца заяўленае (воля рэлігійнай і 
антырэлігійнай прапаганды прызнаецца за ўсімі грамадзянамі), з другога – 
падкрэсліваецца абавязковасць выканання ўстаноўленых нормаў (Беларуская 
Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка прызнае за абавязак усіх грамадзян). 
Пацвердзім адзначанае двума артыкуламі з К-27:

12. Для забесьпячэньня працоўным сапраўднай волі сумленьня царква ад-
лучаецца ад дзяржавы і школа ад царквы, а воля рэлігійнай і антырэлігійнай 
прапаганды прызнаецца за ўсімі грамадзянамі.

13. Для аховы заваёў Вялікай Кастрычнікавай Рэвалюцыі Беларуская 
Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка прызнае за абавязак усіх грамадзян 
рэспублікі абарону сацыялістычнай бацькаўшчыны і ўстанаўляе ўсеагульную 
вайсковую павіннасьць.
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Найбольш пашыранымі ў тэксце канстытуцыі з’яўляюцца сказы, у якіх 
прэдыкат выражаны формай дзеяслова, даволі рэдка – іншымі часцінамі мовы, 
напрыклад кароткім прыметнікам: …для іх абавязковы ўсе загады…(К-27, 64). 
Аднак значная колькасць назваў пасад, устаноў, арганізацый і іх структурных 
падраздзяленняў, у складзе якіх акрамя назоўнікаў пашыраны і прыметнікі, 
робіць частотнасць дзеясловаў даволі ўмеркаванай. У прыведзеным фрагмен-
це на 48 словаўжыванняў прыпадае 4 дзеясловы.

Істотная амплітуда ваганняў колькасці дзеясловаў зафіксавана і ў межах 
аднаго тэксту ў розных яго фрагментах. Асабліва выразна гэта дэманструе 
тэкст КК-28 – ад 97 да 40 дзеясловаў на тысячу словаўжыванняў. Прычыну 
ваганняў бачым у наступным.

Структура крымінальнага кодэкса ўключае дзве часткі – Агульную і 
Асаблівую. У Агульнай частцы крымінальнага кодэкса выкладзены асноўныя 
прынцыпы і іншыя агульныя палажэнні крымінальнага права, паняцці і 
азначэнні, звязаныя з яго асноўнымі інстытутамі (паняцце злачынства і 
яго відаў, паняцце віны і яе формаў і інш.). Напрыклад, артыкул 7 КК-28 
акрэслівае мэты прымянення мер сацыяльнай абароны:

Меры сацыяльнай абароны ўжываюцца з мэтамі:
а) перасьцерагаць ад злачынстваў;
б) не даваць грамадзка-небясьпечным асобам магчымасьці ізноў учыняць 

злачынствы; 
в) прынараўляць асоб, што ўчынілі злачынства, да ўмоў вольнага су-

польнага жыцьця працоўных.
Меры сацыяльнай абароны не павінны прычыняць фізычнай мукі і зьне-

важаць чалавечы гонар (КК-28, 7).
Маўленне тут набліжана да агульналітаратурнага, ступень яго 

стандартызаванасці значна ніжэйшая, чым у артыкулах Асаблівай часткі, 
якія будуюцца па схеме «назва злачынства – выклікае – назва пакарання». 
Фрагмент, у якім 97 дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў, узяты з Агульнай 
часткі КК-28, іншыя – з Асаблівай. Адрозненне камунікатыўных мэт розных 
частак кодэкса прадвызначае адрозненне ў граматычным афармленні тэксту: 
частотнасць дзеясловаў у Агульнай частцы большая, чым у Асаблівай.

І ўсё ж сярэдняя колькасць дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў значна 
перавышае паказчыкі, прыведзеныя ў вышэйназваных даследаваннях на 
рускамоўным матэрыяле: у КК-28 – 70, а ва ўсіх трох крыніцах разам – 79. 
Гэта акалічнасць стымулюе параўнаць атрыманыя намі даныя з частотнас-
цю дзеясловаў у паралельных рускамоўных тэкстах беларускіх законаў. 
Вынікі даследавання беларускамоўных фрагментаў агульнай колькасцю 
9 тысяч словаўжыванняў і такога ж аб’ёму рускамоўных адлюстраваны ў  
табл. 12.
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Табліца 12
Параўнальная колькасць дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў  

у беларускіх і рускіх тэкстах 1920-х – пачатку 1930-х гг.

Крыніца
Колькасць дзеясловаў на 1000 
словаўжыванняў па асобных

фрагментах крыніцы

Сярэдняя арыфметычная  
велічыня на 1000 
словаўжыванняў

Мова выдання бел. рус. бел. рус. бел. рус. бел. рус.

КК-28 97 74 40 24 72 48 70 49
К-27 66 48 56 42 63 49 61 46
ГПК-30 115 84 108 92 94 80 106 85
Агульнае 
сярэдняе

93 69 68 53 76 59 79 60

Сярэдняя колькасць дзеясловаў у рускамоўных заканадаўчых тэкстах 
паводле атрыманых намі даных, як і паводле даных М. М. Кожынай, складае 
60 адзінак і вагаецца ад 46 у К-27 да 85 у ГПК-30. Беларускамоўныя тэксты 
ўтрымліваюць на 31,6 % дзеясловаў больш. 

5.4.2. Перакладчыцкія трансфармацыі  
як прычына павелічэння колькасці дзеясловаў  

у беларускамоўных тэкстах  
1920-х – першай палавіны 1930-х гг.

За кошт чаго ў беларускамоўных тэкстах значна павялічваецца колькасць 
дзеясловаў? За кошт іх выкарыстання замест іншых марфалагічных адзінак 
рускамоўнага тэксту. На дзеясловы былі заменены:

1. Неўласцівыя формы дзеепрыметнікаў.
Пры перакладзе на беларускую мову на дзеясловы былі заменены 

ненарматыўныя (г. зн. зваротныя) і неўласцівыя для беларускай мовы формы 
дзеепрыметнікаў: государство диктатуры пролетариата, осуществляющее 
свои задачи на основе союза рабочих и крестьян – дзяржава дыктатуры 
пралетарыяту, якая ажыцьцяўляе свае задачы на грунце саюзу рабочых і 
сялян (К-27, 2); деяния, при обычных условиях составляющие преступление – 
дзеянні, якія пры звычайных умовах зьяўляюцца злачынствам (КК-28, 10); 
срок, исчисляемый по месяцам – тэрмін, які вылічаецца месяцамі (ГПК-30, 
55); по делам, производящимся в народном суде – па справах, якія вядуцца ў 
народным судзе (ГПК-30, 75). Заканадаўчаму маўленню ўласцівая сцісласць 



202

выказвання, абумоўленая неабходнасцю аформіць адным сказам значную па 
аб’ёме інфармацыю. Гэта асаблівасць выяўляецца ў выкарыстанні ў некато-
рых артыкулах закона шэрагу аднародных членаў сказа, у нашым выпадку 
выражаных дзеепрыметнікамі, замененых у беларускамоўным варыянце на 
дзеясловы: лицами, не имеющими надлежаще удостоверенного звания док-
тора или хотя бы имеющими это звание, но совершающими эти действия в 
условиях, не соответствующих проведению хирургической операции (УК-28, 
217) – асобамі, якія ня маюць належна пасьведчанай годнасьці доктара альбо 
хаця і маюць такую годнасьць, але робяць гэта ва ўмовах, якія не адпавяда-
юць правядзеньню хірургічнай апярацыі (КК-28, 217). 

2. Субстантываваныя дзеепрыметнікі.
Да павелічэння колькасці дзеясловаў прыводзіў і пераклад на беларускую 

мову назваў асобаў, выражаных субстантываванымі дзеепрыметнікамі: про-
тив посягательства на личность и права обороняющегося – супроць пасяган-
ня на асобу, якая абараняецца (КК-28, 10); куда направляется уклонившийся 
от призыва – куды накіроўваецца асоба, якая ўхілілася ад прызыву (КК-28, 
81); если оставивший без помощи обязан был иметь заботу об оставлен-
ном – калі асоба, што пакінула без дапамогі, павінна была клапаціцца аб 
пакінутым (КК-28, 229). Увогуле ж у тэксце Уголовного кодекса 1928 г., па-
водле нашых падлікаў, 30 субстантываваных назваў асобы. У перакладным 
варыянце (КК-28) толькі 19 з іх засталіся субстантывамі. 

3. Суфіксальныя аддзеяслоўныя назоўнікі. 
Узрастала колькасць дзеясловаў у беларускамоўных тэкстах, як адзна-

чалася, і за кошт замяшчэння імі суфіксальных (пераважна з суфіксамі -нн-/ 
-енн-/-анн-) аддзеяслоўных назоўнікаў: право приостановления исполнения 
решения по этому делу – права прыпыняць выкананне рашэння па гэтай 
справе (ГПК-30, 297); право свободного пользования родным языком – пра-
ва вольна карыстацца роднаю моваю (К-27, 21); декреты и постановления 
подлежат рассмотрению и утверждению Центрального Исполнительного 
Комитета – дэкрэты і пастановы разглядаюцца і зацьвярджаюцца Цэн-
тральным Выканаўчым Камітэтам (К-27, 33); понуждением их к испол-
нению явно незаконных требований – з прымусам іх выконваць відавочна 
незаконныя патрабаваньні (КК-28, 79). Такія замены сведчаць аб імкненні 
перакладчыкаў знайсці для назоўнікаў арыгінальнага тэксту (кніжных паводле 
свайго паходжання, з высокай ступенню абстрагаванасці) эквіваленты, якія 
канкрэтызавалі б выказванне. 

Словазлучэнні кшталту права прыпынення, права карыстання, пры-
мус да выканання не былі ўласцівымі для беларускай мовы, іх пашырэнне 
і замацаванне звязана з уплывам рускай мовы. Калі прызначэннем прад-
мета з’яўляецца дзеянне або стан, то ў беларускай мове яно абазначаецца 
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інфінітывам: вада піць, машынка стрыгчыся, палонка ваду браць, а не вада 
для піцця, машынка для стрыжэння, палонка для брання вады [209, с. 126]. Па 
аналогіі з пашыранымі ў жывой мове словазлучэннямі рускія право приоста-
новления, право пользования, принуждение к исполнению былі перакладзены 
з заменай аддзеяслоўнага назоўніка на інфінітыў: права прыпыняць, магчы-
масць карыстацца, прымус выконваць. Магчымасць выкарыстання ў такіх 
выпадках інфінітыва абумоўлена гістарычна. Паводле паходжання інфінітыў – 
іменная, а не дзеяслоўная форма. Гэта застылая, нязменная форма назоўніка 
з дзеяслоўнай асновай, які раней скланяўся, як назоўнікі з асновай на і (тыпу 
мышь, тьсть) [393, c. 210]. З-за спалучэння ў сабе адначасова іменных і 
дзеяслоўных рысаў інфінітыў азначаюць як «назоўнік, які не дайшоў адзін 
крок да дзеяслова» [254, c. 143]. 

Магчымасць замены рускіх дзеепрыметнікаў, субстантываваных дзее-
прыметнікаў, аддзеяслоўных назоўнікаў на дзеясловы таксама даваў гібрыдны 
характар гэтых марфалагічных адзінак – сумяшчэнне, перакрыжаванне ў іх 
якасцей дзеяслова і іменных часцін мовы. 

4. Канструкцыі з вытворнымі прыназоўнікамі.
Адной з адметных рысаў мовы заканадаўства з’яўляецца пашырэнне ў 

ёй вытворных прыназоўнікаў кшталту ў выпадку, у сувязі з, пры наяўнасці, з 
мэтай, шляхам, з боку, у інтарэсах і да т. п., якія сталі прыналежнасцю бела-
рускай мовы ў выніку калькавання адпаведных рускіх [369, c. 16]. У 1920-я гг.,  
імкнучыся пазбегнуць калькавання і знайсці ўласнамоўныя сродкі для пера-
дачы такіх утварэнняў, перакладчыкі нярэдка трансфармавалі канструкцыі з 
вытворнымі прыназоўнікамі. Найбольш часта трансфармацыям падвяргаліся 
спа лу чэнні вытворных прыназоўнікаў з аддзеяслоўнымі назоўнікамі (гл.: 5.1.2). 
Адным з відаў такой трансфармацыі была замена прыназоўнікавай канструкцыі 
на даданы сказ, пры гэтым вытворны прыназоўнік зноў ператвараўся ў зна-
мянальнае слова, а аддзеяслоўны назоўнік з прычыны сваёй сінкрэтычнай 
прыроды лёгка замяняўся на дзеяслоў: в случае отказа давать показания – у 
выпадку, калі сьведка адмовіцца даваць паказанні (ГПК-30, 50); в случае не-
явки сведущего лица – у выпадку, калі эксперт ня прыйшоў (ГПК-30, 51); с 
момента прекращения пребывания стороны в действующей части Красной 
армии – з моманту, калі старана выбыла з дзейнічаючай часьці Чырвонай 
арміі (ГПК-30, 116).

5. Павелічэнне колькасці дзеясловаў, не абумоўленае граматычнымі 
трансфармацыямі.

Некаторы працэнт павелічэння дзеясловаў у беларускамоўных закана-
даўчых тэкстах не быў абумоўлены граматычнымі прычынамі. Напрыклад, 
пашыраны ў заканадаўчых тэкстах прэдыкатыў вправе ніяк інакш як слова-
злучэннем з галоўным кампанентам-дзеясловам не можа быць перададзены 
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па-беларуску: суд вправе назначить лишение свободы более чем на пять 
лет – суд мае права назначыць пазбаўленне волі больш як на пяць гадоў 
(КК-28, 16); Народный комиссар вправе единолично принимать решения – 
Народны камісар мае права адзін вырашаць (К-27, 49). Для дасягнення 
большай дакладнасці і недвухсэнсоўнасці выказвання ў асобныя артыкулы 
беларускамоўных тэкстаў дзеяслоў уключаўся пры яго адсутнасці ў адпа-
ведных рускамоўных: в целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы союзов – для забесьпячэння працоўным сапраўднай волі ўтвараць 
саюзы (К-27, 8); представляет отчет о своей деятельности и доклад по 
общей политике – дае справаздачу аб сваёй дзейнасці і робіць даклад аб 
агульнай палітыцы (К-27, 38).

Такім чынам, колькасць дзеясловаў у перакладных тэкстах павялічвалася 
за кошт «паглынання» пераважна кніжных граматычных формаў арыгіналь-
ных тэкстаў: дзеепрыметнікаў, у тым ліку і субстантываваных, суфіксальных 
аддзеяслоўных назоўнікаў абстрактнага значэння, асабліва з суфіксамі 
-нн-/-енн-/-анн-, канструкцый з адыменнымі прыназоўнікамі. У гэтай гра-
матычнай асаблівасці заканадаўчага маўлення 1920-х – першай палавіны  
1930-х гг. бачыцца прыватнае праяўленне выбранага ў той час агульнага 
кірунку фарміравання літаратурнай мовы ва ўсіх функцыянальных праявах – 
«блізкасць яе да мовы народнай» [233, c. 50]. У заканадаўчай сферы арыен-
тацыя на агульнаўжывальныя граматычныя сродкі дазваляла канкрэтызаваць 
змест закона, зрабіць яго больш даступным для разумення не падрыхтаванага 
прафесійна карыстальніка.

5.4.3. Ужыванне дзеясловаў у беларускамоўных  
тэкстах другой палавіны ХХ ст.

Тэксты кодэксаў, апублікаваныя ад другой палавіны 1930-х да канца 
1950-х гг., былі не новымі рэдакцыямі, а перавыданнем прынятых у 1920-х –  
першай палавіне 1930-х гг. Перавыдадзеныя тэксты цалкам нанова не 
перакладаліся. У іх уносіліся ў асноўным зместавыя змены і ўдакладненні. 
Зроблены былі і некаторыя лексічныя і арфаграфічныя карэкціроўкі, якія 
адпавядалі новаму кірунку развіцця літаратурнай мовы. Напрыклад, у КК-28:  
ужыць меры, перасьцерагчы вынікі, адхіліць небясьпеку, справа не можа 
падымацца, у КК-40 адпаведна: прымяніць меры, папярэдзіць вынікі, 
устараніць небяспеку, справа не можа ўзбуджацца. Граматычныя формы ў 
КК-40 пераважна заставаліся ранейшымі, яны былі адкарэкціраваны ў КК-57: 
 для устранения опасности – каб адхіліць небяспеку (КК-28, 11) – каб 
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устараніць небяспеку (КК-40, 11) – для ўстаранення небяспекі (КК-57, 11); 
с целью возбуждения суеверия – каб выклікаць забабоны (КК-28, 160) – каб 
выклікаць забабоны (КК-40, 160) – з мэтай узбуджэння забабонаў (КК-57, 
160). 

КК-57 быў адзіным апублікаваным кодэксам, які рэпрэзентаваў 
беларускамоўнае заканадаўства 1950-х гг. Вывады аб заканамернасцях ужы-
вання, зробленыя на падставе аднаго тэксту, не могуць прэтэндаваць на аб-
грунтаванасць і доказнасць. Але нават параўнанне тэкстаў ГПК-30 і ГПК-36,  
ГК-32 і ГК-37 сведчыць, што тэндэнцыя да аслаблення пэўных участкаў «гра-
матычнай проціпастаўленасці» [368, c. 204] беларускай і рускай моў ужо 
намецілася: перакладзеныя ў ГПК-30 і ГК-32 дзеясловамі іншыя рускія грама-
тычныя формы, у прыватнасці аддзеяслоўныя назоўнікі, у ГПК-36 і ГК-37 і па-
беларуску перадаюцца дэвербатывамі: если представление в суд документов 
является затруднительным – Калі падаць дакумэнты ў суд цяжка (ГПК-30,  
144) – Калі прадстаўленне дакументаў у суд з’яўляецца затрудняльным 
(ГПК-36); в случае признания ответчиком иска – калі адказчык прызнаў іск 
(ГПК-30, 176) – у выпадку прызнання адказчыкам іску (ГПК-36, 176); право 
обратного требования к остальным должникам – права патрабаваць ад 
другіх даўжнікоў звярненьня (ГК-32, 117) – права зваротнага патрабавання 
да другіх даўжнікоў (ГК-37, 117).

У другой палавіне ХХ ст. колькасць дзеясловаў у беларускамоўных вары-
янтах законаў па-ранейшаму застаецца большай, чым у рускамоўных. Гэту 
заканамернасць пацвярджаюць даныя, атрыманыя на матэрыяле тэкстаў як 
1960–70-х гг. (табл. 13), так і 1980–90-х гг. (табл. 14)1.

Табліца 13
Параўнальная колькасць дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў 

 у беларускіх і рускіх тэкстах 1960–70-х гг.

Крыніца
Колькасць дзеясловаў на 1000 
словаўжыванняў па асобных

фрагментах крыніцы

Сярэдняя арыфмет. 
велічыня на 1000 
словаўжыванняў

Мова выдання бел. рус. бел. рус. бел. рус. бел. рус.
КК-61 95 68 44 36 51 41 63 48
К-78 75 65 80 68 67 64 74 66
ГПК-65 69 51 72 62 91 65 77 59
Агульнае
сярэдняе

80 61 65 55 70 57 71 58

1 Пасля КК-61 і ГПК-65 гэтыя кодэксы на беларускую мову не перакладаліся, што 
прымусіла звярнуцца да іншых, апублікаваных па-беларуску.
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Табліца 14
Параўнальная колькасць дзеясловаў на 1000 словаўжыванняў  

у беларускіх і рускіх тэкстах 1980–90-х гг.

Крыніца
Колькасць дзеясловаў на 1000 
словаўжыванняў па асобных

фрагментах крыніцы

Сярэдняя арыфмет. 
велічыня на 1000 
словаўжыванняў

Мова выдання бел. рус. бел. рус. бел. рус. бел. рус.
ВК-00 54 45 75 58 70 52 66 52
К-94 85 80 98 87 79 65 87 77
КаАП-84 59 38 27 24 60 52 49 38
Агульнае
сярэдняе

66 54 67 56 70 56 67 55

Як адзначалася, беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты 1920-х – першай 
палавіны 1930-х гг. утрымлівалі дзеясловаў на 31,6 % больш, чым руска-
моўныя. У далейшым гэты разрыў паступова змяншаўся: у тэкстах 1960–
70- х гг. ён склаў 22,4 %, 1980–90-х – 21,8 %. Аднак для выяўлення грама-
тычнай эвалюцыі важныя не столькі колькасныя паказчыкі, колькі склад тых 
рускіх граматычных формаў, якія пры перакладзе замяняліся на дзеясловы. 

Павелічэнне колькасці дзеясловаў, пачынаючы ад другой палавіны 1950-х гг.  
(ад КК-57), адбывалася пераважна за кошт неўласцівых для беларускай мовы 
формаў дзеепрыметнікаў. Пры гэтым у асобных выпадках дапускалася выка-
рыстанне нават іх ненарматыўных формаў: оказание помощи находящимся 
под влиянием этой буржуазии общественным группам – аказанне дапамогі 
знаходзячымся пад уплывам гэтай буржуазіі грамадскім групам (КК-57, 66); 
судебный исполнитель передает покупателю копию акта о состоявшихся 
торгах – судовы выканаўца перадае пакупніку копію акта аб адбыўшыхся 
таргах (ГПК-65, 360); если из явившихся никто не сделает надбавки про-
тив первоначальной оценки строения – калі са з’явіўшыхся ніхто не зробіць 
надбаўкі супраць першапачатковай ацэнкі будовы (ГПК-65, 361).

Невялікую долю склалі дзеясловы з’яўляцца, лічыцца, уведзеныя ў 
беларускамоўны тэкст пры перакладзе рускіх кароткіх прыметнікаў: менавіта 
з другой палавіны 1950-х гг. у заканадаўчых тэкстах адлюстравана павелічэнне 
колькасці поўных прыметнікаў у якасці эквівалентаў да рускіх кароткіх: 
недействительна сделка, совершенная несовершеннолетним... (ГК-65,  
53) – несапраўднай лічыцца здзелка, учыненая непаўналетнім... (ГК-65, 
53). Постановления и распоряжения Совета Министров Белорусской ССР 
обязательны к исполнению на всей территории Белорусской ССР – Па-
становы і распараджэнні Савета Міністраў Беларускай ССР з’яўляюцца 
абавязковымі для выканання на ўсёй тэрыторыі Беларускай ССР (К-78, 120).
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Нязначны рост колькасці дзеясловаў не звязаны з граматычнымі 
трансфармацыямі (у прыватнасці, за кошт перакладу прэдыкатыва вправе): 
Суд вправе разъяснить решение – Суд мае права растлумачыць рашэнне 
(ГПК-65, 199).

Названыя заканамернасці ва ўжыванні дзеясловаў захаваліся і ў 1980– 
90-я гг.

Якія граматычныя формы рускамоўнага тэксту замяняліся пры перакла-
дзе на дзеясловы і працэнтны «ўклад» у павелічэнне колькасці дзеясловаў 
у беларускамоўных тэкстах кожнай з гэтых формаў ад іх агульнага ліку ў 
1920-я – першай палавіне 1930-х і ў 1960–70-я гг. паказваюць наступныя 
дыяграмы:

59,4 % – дзеепрыметнікі;
5,2 %   – субстантываваныя дзеепрым.;
19,4 % – аддзеяслоўныя назоўнікі;
7,6 %   – канстр. з адымен. прыназ.; 
8,2 %   – не звязаны з грамат. трансф.

88,7 % – дзеепрыметнікі;
4,03 %   –  замена кароткіх прыметн. на поўныя;
7,2 %   – не звязаны з грамат. трансф.

Часцінамоўны склад рускіх граматычных формаў,  
перададзеных па-беларуску дзеясловамі, і іх працэнтныя суадносіны: 

 а – на матэрыяле тэкстаў 1920-х – першай палавіны 1930-х гг.;  
б – на матэрыяле тэкстаў 1960–70-х гг.

5.4.4. Роля інфінітыва як стылеўтваральнага сродку

Адной з базавых стылявых рысаў афіцыйна-справаводчага маўлення ў 
спецыяльнай літаратуры называюць імператыўнасць [166, c. 324]. Для гра-
матычнага выяўлення гэтай рысы асаблівая роля адводзіцца інфінітыву, які 
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ўзмацняе катэгарычнасць выказвання. Даследчыкі падкрэсліваюць значную 
колькасць інфінітыва ў агульным ліку дзеясловаў, адзначаюць ужыванне цэ-
лых інфінітыўных ланцужкоў ва ўсіх жанрах афіцыйнай літаратуры: паста-
новах, загадах, інструкцыях, а таксама кодэксах, статутах. У прыватнасці, па-
водле падлікаў М. М. Кожынай, у тэкстах кодэксаў доля ўжывання інфінітыва 
ад усіх дзеяслоўных формаў складае 35,5 %. Прычым неазначальная форма 
дзеяслова, згодна з назіраннямі даследчыцы, часцей служыць для выяўлення 
дазволу ці забароны, чым для канстатацыі [164, c. 144–145]. 

Паказчыкі, атрыманыя намі адносна выкарыстання інфінітываў у бела-
рускамоўных тэкстах кодэксаў, некалькі адрозніваюцца ад згаданых вышэй. 
Так, у КК-28 на тысячу словаўжыванняў у сярэднім прыпадае 70 дзеясловаў, 
з іх сярэдняя колькасць інфінітываў – 11, а гэта складае ўсяго 15,7 %; у  
КК-61 – 12,7 %; К-78 – 19,9 %; ГПК-65 – 24,6 %. Пры гэтым неабходна 
ўлічваць, што да сярэдзіны ХХ ст. колькасць інфінітываў у перакладных тэк-
стах была большай, чым у арыгінальных, за кошт (на што ўжо звярталася 
ўвага) замены аддзеяслоўных назоўнікаў у словазлучэннях кшталту право 
свободного пользования – права вольна карыстацца.

Ацэньваючы інфінітыў як стылеўтваральны сродак мовы заканадаўчых 
дакументаў, варта, на наш погляд, размяжоўваць функцыі незалежнага 
інфінітыва і залежнага, г. зн. падпарадкаванага «шляхам прымыкання яко-
му-небудзь іншаму слову ў сказе» [250, c. 123]. Найбольшым патэнцыялам 
выяўлення імператыўнасці ў мове законаў выступае незалежны інфінітыў. З 
прыцягнутых да назірання за ўжываннем дзеясловаў тэкстаў ланцужок неза-
лежных інфінітываў нам сустрэўся толькі ў Выбарчым кодэксе:

Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь на працягу трох месяцаў з дня 
ўступлення ў сілу гэтага Кодэкса:

падрыхтаваць і ўнесці ва ўстаноўленым парадку ў Палату прадстаўнікоў 
прапановы…;

прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым 
Кодэксам;

забяспечыць перагляд і адмену… нарматыўных актаў, якія супярэчаць 
гэтаму Кодэксу (ВК-00, 154).

Калі гаварыць аб колькасці ўжыванняў на прыкладзе ВК-00, то на тры 
фрагменты тэксту па 1000 словаўжыванняў прыпала 199 дзеясловаў, з якіх 
33 (16,6 % ад агульнай колькасці дзеясловаў) – інфінітывы, у іх ліку 4 неза-
лежныя.

Залежны інфінітыў з-за аслабленасці лексічнага значэння сам па сабе, на 
наш погляд, не мае здольнасці да пабуджальнасці. Семантыка імператыўнасці 
можа канцэнтравацца ў падпарадкавальным кампаненце словазлучэння, у 
сувязі з лексічным значэннем якога звычайна і разглядаюць ужыванне за-
лежнага інфінітыва [255]. Увогуле спектр мадальнасці словазлучэнняў з за-



лежным інфінітывам даволі шырокі. Пры гэтым імператыўная мадальнасць 
можа быць выражана ў большай або меншай ступені. Высокую ступень 
імператыўнасці надаюць выказванню прэдыкатыўныя прыметнікі павінен, 
абавязан: Старшынствуючы на пасяджэнні абавязаны прадаставіць чле-
ну Савета Рэспублікі для выступлення час, дастатковы для выкладання 
тлумачэнняў; у пасяджэнні дэпутатаў павінны прыняць удзел не менш ад-
ной чвэрці дэпутатаў ад кожнага мясцовага Савета дэпутатаў (ВК-00, 150). 
Аслабляецца семантыка пабуджальнасці падпарадкавальнага для інфінітыва 
слова – нейтралізуецца катэгарычнасць выказвання: выбарчая камісія даручае 
правесці ў выбарчай акрузе паўторныя выбары (ВК-00, 94).

Адзначанае дае падставу лічыць, што інфінітывы па-за кантэкстам 
з’яўляюцца стылістычна нейтральнымі, пры залічэнні да стылеўтваральных 
сродкаў заканадаўчага маўлення да іх неабходна падыходзіць дыферэнцы-
равана.
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Разд з е л  6

ЭВАЛЮЦЫЯ СІНТАКСІЧНЫХ СРОДКАЎ

Спецыфічныя сінтаксічныя рысы, абумоўленыя асаблівасцямі ўжывання 
марфалагічных адзінак, у пэўнай меры ахарактарызаваны ў папярэднім раз-
дзеле. Паколькі беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты перакладныя, да-
следаванне сінтаксічных асаблівасцей мы засяродзілі на тых з іх, якія склалі 
адметнасць у параўнанні з арыгінальнымі тэкстамі. 

Лінгвістычныя сродкі заканадаўства павінны быць накіраваны на дэталі-
зацыю выказвання. Дэталізацыя, як вядома, патрабуе павелічэння тэксту. 
Змяншэнне ж аб’ёму выказвання вядзе да кампрэсіі, якая, як лічыцца, нярэдка 
становіцца прычынай незразумеласці, таму даволі пашыраным з’яўляецца 
меркаванне аб неўласцівасці кампрэсіі для юрыдычнага тэксту [346]. Разам 
з тым спецыфічнай асаблівасцю стварэння беларускамоўных заканадаўчых 
тэкстаў у 1920-я – першай палавіне 1930-х гг. было спрашчэнне структуры 
складаных сінтаксічных канструкцый у працэсе іх перакладу з рускай мовы.

6.1. СІНТАКСІЧНАЯ КАМПРЭСІЯ Ў ТЭКСТАХ  
1920-х – ПЕРШАЙ ПАЛАВІНЫ 1930-х гг.  

ЯК ПРАЯЎЛЕННЕ ТЭНДЭНЦЫІ ДА ДЭМАКРАТЫЗАЦЫІ  
ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Разам з дзяржаўнасцю Беларусі ў пачатку ХХ ст. (1918 г.) была абвеш-
чана дзяржаўнасць беларускай мовы. Аднак на той момант літаратурная 
мова была недастаткова распрацаванай, а выкананне новых функцый выма-
гала яе тэрміновага ўдасканалення. Асноўнае патрабаванне, якое ставілася 
да стваральнікаў новай беларускай літаратурнай мовы, – гэта набліжанасць 
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яе да мовы народнай. Нават актыўна папулярызавалася ідэя іх адзінства. У 
дакладзе на Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу 
і азбукі 1926 г. Сцяпан Некрашэвіч абвясціў: «Нашым ідэалам з’яўляецца 
адзінства літаратурнай і народнай мовы, і мы спадзяемся, што гэтага адзінства 
дасягнем» [233, с. 50]. Ідэю развіцця літаратурнай мовы ў рэчышчы жы-
вой размоўнай падтрымлівалі і іншыя тагачасныя мовазнаўцы. Набліжэнне 
літаратурнай мовы да народнай мела на мэце пазбегнуць яе штучнасці і 
«малапрыступнасці шырокім народным масам» [209, с. 117], даць народу 
блізкую яму літаратурную мову, «якою загаварыў бы сам народ, дайшоўшы 
адпаведнай ступені культурнага развіцця» [209, с. 115]. 

Увядзенне асаблівасцей жывога маўлення ў літаратурны ўжытак, 
інакш кажучы, дэмакратызацыя літаратурнай мовы, было характэрным для 
ўсіх функцыянальных стыляў, у тым ліку і для афіцыйна-справаводчага. 
Дэмакратызацыі маўлення ў афіцыйна-дакументальнай сферы вымагала і 
практычная важнасць: паколькі ў новых гістарычных умовах была абвеш-
чана задача шырокага ўключэння рабочых і сялян у кіраўніцтва дзяржавай, 
то рэалізацыя гэтай задачы паставіла заканатворцаў перад неабходнасцю 
фармуляваць законы зразумелай для працоўных мас мовай.

У мове заканадаўства асабліва выразна гэта тэндэнцыя праявілася на 
сінтаксічным узроўні. Стваральнікі беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў 
імкнуліся дакладна і паслядоўна, а разам з тым і лаканічна, каб доўгімі 
грувасткімі сказамі не заблытаць карыстальніка, перадаваць юрыдычныя 
фармулёўкі. 

Пераклад ажыццяўлялі спецыяльныя структуры Савета народных 
камісараў і Народнага камісарыята юстыцыі. Аб гэтым можна меркаваць 
паводле выказванняў некаторых тагачасных беларускіх правазнаўцаў, змеш-
чаных у навуковых перыядычных выданнях 20-х гг. ХХ ст. Напрыклад, 
правазнавец Ф. І. Гаўзэ, характарызуючы асаблівасці фарміравання белару-
скай юрыдычнай тэрміналогіі, адзначаў у «Весцях Народнага камісарыята 
юстыцыі»: «НКЮ, займаючыся зараз кадыфікацыяй нашага заканадаўства, у 
паасобку кодэксаў, адначасна перакладае іх на беларускую мову» [77, с. 24]. 
Паводле публікацыі Мікалая Гуткоўскага ў «Працах Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта», галоўная роля ў апрацоўцы беларускага тэксту законаў належа-
ла Камісіі заканадаўчых праектаў пры Савеце народных камісараў [105, с. 88]. 

За зыходныя крыніцы фактычнага матэрыялу ў гэтай частцы даследавання 
возьмем тыя заканадаўчыя дакументы 20-х – першай палавіны 30-х ХХ ст., 
беларускія і рускія тэксты якіх публікаваліся паралельна ў адным выданні, 
бо менавіта такі спосаб публікацыі пры адсутнасці спецыяльных указанняў 
на ідэнтычнасць перакладнога варыянта пэўнаму арыгінальнаму тэксту дае 
гарантыю гэтай ідэнтычнасці. Параўнаем беларуска- і рускамоўныя фрагмен-
ты, напрыклад, з «Палажэння аб парадку выдання... абавязковых пастаноў і 
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адміністрацыйным пакаранні за іх парушэнне» з выдання «Сабранне законаў 
і загадаў Рабоча-Сялянскага Ураду БССР» за верасень 1925 г.:

...если до наложения взыскания 
в административном порядке 
данное нарушение обязательного 
постановления было принято судом 
к своему рассмотрению, то нару-
шитель не может быть подвергнут 
взысканию за то же деяние  
в административном порядке 
(СЗиР-31, с. 7)

...калі да адміністрацыйнага 
пакарання нарушэнне абавязковае 
пастановы было прынята судом 
к свайму разгляду, то на нарушы-
целя не можа ўжо накладацца 
адміністрацыйная кара за той 
самы ўчынак (СЗіЗ-31, с. 7)

Шматкампанентны юрыдычны ўстойлівы выраз взыскание в администра-
тивном порядке заменены ў беларускім варыянце «Палажэння...» на больш 
сціслы адміністрацыйнае пакаранне (кара). У гэтай замене адлюстравалася 
імкненне стваральнікаў беларускамоўнага тэксту, па-першае, змясціць не-
абходную інфармацыю ў межы больш простай сінтаксічнай структуры, па-
другое, выбраць такую канструкцыю, якая адпавядала б «патрэбнасці масавай 
адрасаванасці» [336, с. 220], г. зн. вызначалася не толькі лаканічнасцю, але і 
выразнасцю, прастатой, зразумеласцю. 

Вынікам пошукаў эканомных маўленчых формаў стала спрашчэнне струк-
туры сінтаксічных канструкцый, якое ажыццяўлялася шляхам выключэння 
з іх «збыткоўных» элементаў. За кошт пропуску семантычна «пустых» слоў 
шматчленныя рады рабіліся больш кампактнымі. Такое спрашчэнне струк-
туры канструкцый у лінгвістычнай літаратуры атрымала назву сінтаксічнай 
кампрэсіі. Паводле назіранняў даследчыкаў кампрэсіўныя (спрошчаныя) 
структуры «прама звязаны з пэўнымі стылявымі сферамі зносін: іх працэнт уз-
растае на шляху да стыляў неафіцыйных... і зніжаецца на шляху да афіцыйна-
справаводчага пісьма» [55, с. 184]. Аднак у беларускіх заканадаўчых тэкстах 
20-х – першай палавіны 30-х гг. ХХ ст. у параўнанні з адпаведнымі рускімі 
спрошчаныя сінтаксічныя канструкцыі – даволі пашыраная з’ява.

 Сінтаксічная кампрэсія на ўзроўні словазлучэнняў у беларускамоўным 
тэксце адбывалася за кошт пропуску аддзеяслоўных назоўнікаў:

доказательством наличия брака 
(КЗоБС-27, 2);

довадам шлюбу (КЗаШС-27, 2);

факт совершения брака (КЗоБС-27, 2); факт шлюбу (КЗаШС-27, 2);

наличие общего хозяйства  
(КЗоБС-27, 23);

супольная гаспадарка  
(КЗаШС-27, 23);
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после истечения указанного срока 
(КЗоБС-27, 85);

пасьля паказанага тэрміну 
(КЗаШС-27, 85);

труд по ведению домашнего хозяй-
ства (КЗоБС-27, 20);

праца ў хатняй гаспадарцы 
(КЗаШС-27, 20);

во время состояния в браке; в связи 
с состоянием в браке (КЗоБС-27, 31);

у часе шлюбу; у сувязі са шлюбам 
(КЗаШС-27, 31);

для приведения в исполнение настоя-
щего постановления (ЧЗ, с. 9; с. 18);

для выкананьня гэтае пастановы 
(ЧЗ, с. 9; c. 18);

об отмене взимания особого сбора 
(СЗиР-29, с. 1);

аб адмене асобага збору  
(СЗіЗ-29, с. 1);

участие в выполнении работ  
(СЗиР-29, с. 2);

удзел у працы  
(СЗіЗ-29, с. 2);

постановление о наложении взыска-
ния (СЗиР-31, с. 7).

пастанова аб пакаранні  
(СЗіЗ-31, с. 7).

Як бачым, у пераважнай большасці выпадкаў апускаецца сярэдняе звя-
но канструкцыі, пры гэтым актывізуецца семантычная вартасць астатніх 
элементаў словазлучэння, у якіх якраз і заключаны асноўны сэнс. Такія 
трансфармацыі не парушаюць асноўных патрабаванняў да перакладу юры-
дычнага дакумента «быць дакладным, зразумелым і верагодным» [378, с. 112]. 
Перакладны тэкст у выніку гэтых трансфармацый пазбаўляецца спецыфічнай 
для заканадаўчага стылю стылеўтваральнай рысы – аддзеяслоўных назоўнікаў, 
аднак не страчвае сэнсавай адпаведнасці арыгінала. 

Цалкам дапушчальна, што ва ўмовах адсутнасці дасканала распрацаванай 
юрыдычнай тэрміналогіі выключэнне аддзеяслоўнага назоўніка з такіх кан-
струкцый у асобных выпадках магло быць выклікана цяжкасцю перакладу. 
Напрыклад, рускім выразам заключать, совершать брак/вступать в брак 
адпавядае беларускі браць шлюб. Значыць, неабходна было ўтвараць адпа-
ведны аддзеяслоўны назоўнік  – бранне (шлюбу). Звычайна аддзеяслоўныя 
назоўнікі – вытворныя ад больш чым аднаскладовых асноў. Бранне, утворанае 
ад аднаскладовага дзеяслова, не ўпісваецца ў словаўтваральную парадыгму і 
вызначаецца ненатуральнасцю. Тым не менш стваральнікі беларускамоўнай 
версіі Кодэкса аб шлюбе і сям’і, відаць, не знайшоўшы лепшага варыянта, 
у адным з артыкулаў выкарысталі і такі назоўнік: Шлюбы чужаземцаў... з 
грамадзянамі Саюзу ССР, узятыя за граніцаю паводле законаў месца іх бран-
ня, ...прызнаюцца правадзейнымі (КЗаШС-27, 10).

Выключэнне аддзеяслоўнага назоўніка атрыманне ў беларускім 
адпа ведніку рускага выразу право на получение содержания магло быць  
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прадыктавана імкненнем пазбегнуць суседства аднакаранёвых слоў: права 
на атрыманне ўтрымання. Дарэчы, у беларускім тэксце КЗаШС рэдакцыі 
1969 г. у арт. 28, дзе гэты выраз сустракаецца двойчы, у адным выпадку 
ўтрыманне апусцілі, а ў другім замянілі на сінонім: права на атрыманне 
забеспячэння, што не дапускаецца заканадаўчай тэхнікай, паколькі для 
абазначэння аднаго і таго ж паняцця патрабуецца адзін тэрмін. Ужыванне 
сінонімаў у такім выпадку можа ўнесці непаразуменне: гэтымі словамі на-
звана адно і тое ж паняцце ці розныя? 

Лаканічнасць фармулёвак у тэкстах 1920-х – першай палавіны 1930-х гг. 
дасягалася і вывядзеннем са складу словазлучэння азначэння, выражанага 
дзеепрыметнікам:

для удовлетворения всех обращен-
ных на должника взысканий  
(СЗиР-29, с. 5);

каб задаволіць усе ўзысканьні з 
даўжніка (СЗіЗ-29, с. 5);

копия записи о последовавшем рас-
торжении брака (СЗиР-29, с. 7);

копія запісу аб скасаваньні шлюбу 
(СЗіЗ-29, с. 7);

на основании вынесенного судом... 
решения (КЗоБС-27, 44);

на падставе пастановы суду 
(КЗаШС-27, 44);

принадлежащее ему лично имуще-
ство (КЗоБС-27, 62);

асабістая маёмасць  
(КЗаШС-27, 62); 

в деле, не терпящем отлагатель-
ства (КЗоБС-27, 105в);

у неадкладнай справе  
(КЗаШС-27, 105в);

понесенный вследствие неприня-
тия им опеки материальный ущерб 
(КЗоБС-27, 112);

матэрыяльную шкоду ад непрыняц-
ця апекі (КЗаШС-27, 112);

приступая к выполнению возло-
женных на него обязанностей 
(КЗоБС-27, 118);

пачынаючы выконваць свае абавязкі 
(КЗаШС-27, 118);

выдача удостоверений о произ-
веденных записях производится бес-
платно (КЗоБС-27, Д-1);

выдача пасведчанняў аб запісах 
робіцца бясплатна (КЗаШС-27, Д-1);

в издаваемых обязательных поста-
новлениях (СЗиР-31, с. 4);

у абавязковых пастановах  
(СЗіЗ-31, с. 4);

если наложенное на нарушителя 
взыскание (СЗиР-31, с. 7);

калі пакаранне нарушыцеля  
(СЗіЗ-31, с. 7);

чтобы заключаемые договоры со-
ответствовали (СЗиР-31, с. 31).

каб дагаворы адпавядалі  
(СЗіЗ-31, с. 31).
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Трансфармаваныя словазлучэнні захоўваюць сэнсавыя элементы пра-
пушчанай адзінкі імпліцытна1. Фармулёўка ў абавязковых пастановах ужо 
ўключае ў сябе сэнс, што гэтыя пастановы выдадзены (параўн.: в издаваемых 
обязательных постановлениях), а не існуюць у вуснай форме. Найбольш 
поўна значэнне адсутнага звяна канструкцыі кампенсуецца ў межах сказа, 
сэнсам усіх астатніх яго элементаў. Параўнаем два сказы:

О дне предстоящего Съезда  
Советов и о предварительной 
повестке дня Районный 
Исполнительный Комитет за две 
недели до съезда оповещает все  
Советы данного района  
(СЗиР-31, с. 11).

Аб дні зьезду саветаў і папярэдняй 
павестцы дня раённы выканаўчы 
комітэт за два тыдні да зьезду 
паведамляе ўсе саветы данага  
раёну (СЗіЗ-31, с. 11).

З’езд яшчэ мае адбыцца, пра гэта падказвае тая інфармацыя, што аб дні 
яго правядзення і аб парадку дня будзе паведамлена за два тыдні да падзеі. 
І наяўнасць гэтай інфармацыі дазваляе апусціць предстоящего. А вось 
у словазлучэнні о предварительной повестке азначэнне не можа быць стра-
чана, бо са значэння іншых слоў у сказе не вынікае, што будзе абвешчаны 
толькі папярэдні, а не канчатковы парадак дня.

Варта адзначыць, што пры перакладзе юрыдычнага тэксту пропускі асоб-
ных элементаў словазлучэння не заўсёды вызначаліся карэктнасцю. Намі 
выяўлены адзінкавыя выпадкі неапраўданага выключэння дзеепрыметнікаў, 
у выніку чаго фармулёўка палажэння закона рабілася двухсэн соўнай:

[сельский совет] оказывает помощь 
нуждающимся семьям красноар-
мейцев (СЗиР-31, с. 35).

[сельскі савет] дапамагае сем’ям 
чырвонаармейцаў (СЗіЗ-31, с. 35).

Паводле беларускага тэксту закона дапамога належала ўсім сем’ям 
чырвонаармейцаў, а паводле рускага – толькі малазабяспечаным.

Праява кампрэсіі ў мове законаў 20-х – першай палавіны 30-х гг. 
ХХ ст. была найбольш распаўсюджанай на ўзроўні прэдыкатыўных 

1 Без параўнання перакладнога тэксту з арыгінальным з’яву сінтаксічнай 
кампрэсіі выявіць было б праблематычна: напрыклад, выраз выдача пасведчанняў 
аб запісах робіцца бясплатна (КЗаШС-27, Д-1) успрымаецца абсалютна нармальна, 
для разумення сутнасці фармулёўкі назоўнік запісах не патрабуе ўдакладняльнага 
азначэння: выдача удостоверений о произведенных записях производится бесплатно 
(КЗоБС-27, Д-1).
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адзінак сказа – замена «расшчэпленага» выказніка на адпаведны просты 
дзеяслоўны: 

торги подлежат последующему 
утверждению (КЗоБС-27, 138);

таргі зацвярджаюцца  
(КЗаШС-27, 138);

попечители оказывают содействие 
(КЗоБС-27, 88);

папячыцелі дапамагаюць 
(КЗаШС-27, 88);

кто лично несет заботы 
(КЗоБС-27, 64);

хто асабіста клапоціцца 
(КЗаШС-27, 64);

комиссия производит переос-
видетельствование больного 
(КЗоБС-27, Д-2, 14);

камісія пераабглядае хворага 
(КЗаШС-27, Д-2, 14);

Центральное Статистическое 
Бюро производит выборку… мате-
риалов (ДЗ, с. 11);

Цэнтральнае Статыстычнае  
Бюро выбірае... матэрыялы  
(ЧЗ, с. 11);

предоставление неполных… сведе-
ний подлежит преследованию  
(ДЗ, с. 10);

паданьне няпоўных... звестак  
прасьледуецца (ЧЗ, с. 10);

приговоры в исполнение не приво-
дить (ДЗ, с. 18);

ня выконваць тыя прысуды  
(ЧЗ, с. 18);

Все декреты и постановления… 
подлежат рассмотрению и ут-
верждению (К-27, 33).

Усе дэкрэты і пастановы... разгля-
даюцца і зацьвярджаюцца  
(К-27, 33).

Пры такой замене важна дакладна захаваць змест арыгінальнага палажэн-
ня закона. Напрыклад, дзеяслоўна-іменнаму спалучэнню ў сказе Нарушение 
нанимателем законодательства о труде и социальном страховании, если 
оно не подлежит преследованию в административном порядке, влечет… 
(УК-28, 139) дзеяслоў прасьледуецца, на наш погляд, не з’яўляецца тоесным 
семантычным эквівалентам. Падлягае праследаванню – значыць ‘павінна 
праследавацца; як правіла, праследуецца’. Просты дзеяслоўны выказнік прас-
ледуецца мае больш катэгарычнае значэнне.

Як бачым, пры перакладзе заканадаўчых тэкстаў на беларускую мову 
ў 20-я – першай палавіне 30-х гг. ХХ ст. кампрэсіі падвяргаліся пераважна 
тыя рускія шматкампанентныя сінтаксічныя канструкцыі, якія вызначаюц-
ца інфармацыйнай збыткоўнасцю маўлення: словазлучэнні з нанізваннем 
назоўнікаў (факт совершения брака, приведение в исполнение постанов-
ления); атрыбутыўна-іменныя словазлучэнні з сэнсава непаўназначнымі 
дзеяслоўнымі формамі (последовавшее расторжение брака, издаваемые 
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обязательные постановления); прэдыкатыўныя адзінкі з «расшчэпленымі» 
выказнікамі (кто несет заботы, декреты подлежат рассмотрению). 

Немагчыма не заўважыць граматычную сувязь даследаваных трох 
тыпаў канструкцый, якія пры перакладзе падлягалі кампрэсіі. Значная іх 
частка, выяўленая ў юрыдычных тэкстах, мае ў сваім складзе тры аднака-
ранёвыя кампаненты – дзеяслоў (у складзе «расшчэпленага» выказніка), 
дзеепрыметнік, аддзеяслоўны назоўнік: произвести запись – произведенная 
запись – произведение записи; нанести оскорбление – нанесенное оскор-
бление – нанесение оскорбления и да т. п. У 1920-я гг., калі патрабавала-
ся пісаць законы проста, з улікам узроўню адукацыі шырокіх працоўных 
мас, складаныя для ўспрымання спалучэнні з аддзеяслоўнымі назоўнікамі 
кшталту произвести запись, нанести оскорбление павінны былі перакла-
дацца не інакш як зразумелым адпаведным дзеясловам: запісаць, абразіць. 
Пад спрашчэнне пры перакладзе падпадалі і спалучэнні з аднакаранёвымі 
дзеепрыметнікамі (произведенная запись, нанесенное оскорбление), тым 
больш – канструкцыі з некалькіх аддзеяслоўных назоўнікаў (произведение 
записи, нанесение оскорбления).

Для паўнаты інфармацыі варта адзначыць, што аналагічным спрашчэн-
ням падвяргаліся і канструкцыі, якія не ўкладваюцца ў названую трохкампа-
нентную схему, але ўтрымліваюць элементы, значэнне якіх пры выключэнні 
з канструкцыі выяўляецца імпліцытна: в состоянии внезапного сильного 
нервного волнения, вызванного тяжелым оскорблением (УК-28, 215) – 
у стане раптоўнага моцнага нэрвовага хваляваньня з прычыны цяжкае 
абразы (КК-28, 215); злостный неплатеж налогов, соединенный с сокры-
тием имущества (УК-28, 93) – злосная няплата падаткаў з утойваннем 
маёмасьці (КК-28, 93).

І ў наш час стаўленне да выкарыстання «расшчэпленага» выказніка 
неадназначнае. Пераважная большасць даследчыкаў мовы афіцыйна-
справаводчых тэкстаў канстатуе яго ўжыванне як непазбежную з’яву, 
залічваючы да спецыфічных асаблівасцей стылю. Разам з тым у некато-
рых дапаможніках па стылістыцы выказваецца меркаванне, што «гэтая 
асаблівасць не ўпрыгожвае» афіцыйна-справаводчы стыль і наўрад ці трэба 
лічыць яе дадатнай вартасцю1. 

Увядзенне ў беларускія заканадаўчыя тэксты кампрэсіўных сінтаксічных 
структур, з аднаго боку, спрашчала іх успрыманне, з другога – пазбаўляла 
гэтыя тэксты, у параўнанні з рускамоўнымі, спецыфічных для афіцыйнага 
маўлення сінтаксічных сродкаў з-за іх замены на стылістычна нейтральныя.

Тэндэнцыя да спрашчэння тэксту за кошт сінтаксічнай кампрэсіі 
захоўвалася да сярэдзіны 1930-х гг. Зрабіць такую выснову дазваляе 

1 Флоря А. В. Русская стилистика : курс лекций. 5-е изд., стереотип. М., 2013. С. 127.
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параўнанне тэкстаў розных рэдакцый аднаго і таго ж кодэкса. З другой 
палавіны 30-х гг. ХХ ст. намячаецца паступовае адступленне ад выкары-
стання кампрэсіўных канструкцый. Так, у Кодэксе законаў аб шлюбе і сям’і 
рэдакцыі 1935 г. пераважная частка такіх канструкцый, ужытых у рэдакцыі 
1927 г., захоўваецца:

попечители оказывают содействие (КЗоБС-27, 88) – папячыцелі дапа-
магаюць (КЗаШС-27, 88) – папячыцелі дапамагаюць (КЗаШС-35, 88); 

кто лично несет заботы (КЗоБС-27, 64) – хто асабіста клапоціцца 
(КЗаШС-27, 64) – хто асабіста клапоціцца (КЗаШС-35, 64); 

в деле, не терпящем отлагательства (КЗоБС-27, 105в) – у неадкладнай 
справе (КЗаШС-27, 105 в) – у неадкладнай справе (КЗаШС-35, 105в). 

Толькі асобныя з іх у КЗаШС-35 поўнасцю паўтараюць арыгінальны ва-
рыянт: торги подлежат последующему утверждению (КЗоБС-27, 138) – 
праведзеныя таргі зацвярджаюцца (КЗаШС-27, 138) – таргі падлягаюць 
наступнаму зацвярджэнню (КЗаШС-35, 138); на основании вынесенного 
судом... решения (КЗоБС-27, 44) – на падставе пастановы суду (КЗаШС-27, 
44) – на падставе вынесенага судом рашэння (КЗаШС-35, 44). 

З другой палавіны 1950-х гг. тэндэнцыя да поўнай кампанентнай 
адпаведнасці рускім канструкцыям канчаткова замацоўваецца. Найбольш 
выразна гэту з’яву можна праілюстраваць на матэрыяле трох рэдакцый 
Крымінальнага кодэкса – 1928, 1940 і 1957 гг.

словазлучэнні з аддзеяслоўнымі назоўнікамі:
побег с пути следования к месту поселения (УК-28, 118) – уцёкі з дарогі 

да месца пасяленьня (КК-28, 118) – уцёкі з дарогі да месца пасялення (КК-40, 
118) – пабег са шляху следавання да месца пасялення (КК-57, 118); 

установленный порядок несения военной службы (УК-28, 164) – 
устаноўлены парадак вайсковай службы (КК-28, 164) – устаноўлены пара-
дак вайсковай службы (КК-40, 164) – устаноўлены парадак нясення ваеннай 
службы (КК-57, 164) і інш.;

канструкцыі з дзеепрыметнікамі аслабленага лексічнага значэння: 
отчуждение имущества, принадлежащего лично осужденному (УК-28, 

43) – адабранне асабістай маёмасьці асуджанага (КК-28, 43) – адабранне 
асабістай маёмасьці асуджанага (КК-40, 43) – адчужэнне маёмасці, нале-
жачай асабіста асуджанаму (КК-57, 43); 

в состоянии внезапного сильного нервного волнения, вызванного тяже-
лым оскорблением (УК-28, 215) – у стане раптоўнага моцнага нэрвовага 
хваляваньня з прычыны цяжкае абразы (КК-28, 215) – у стане раптоўнага 
сільнага нервовага хвалявання з прычыны цяжкай абразы (КК-28, 215) – у 
стане раптоўнага моцнага нервовага хвалявання, выкліканага цяжкай зня-
вагай (КК-57, 215) і інш.; 
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«расшчэпленыя» выказнікі: 
принести ущерб интересам государства (УК-28, 49) – пашкодзіць 

інтарэсам дзяржавы (КК-28, 49) – пашкодзіць інтарэсам дзяржавы (КК-40,  
49) – прынесці шкоду інтарэсам дзяржавы (КК-57, 49); 

суд обязан войти с ходатайством (УК-28, 35) – суд абавязан 
хадайнічаць (КК-28, 35) – суд павінен хадайнічаць (КК-40, 35) – суд абавя-
зан увайсці з хадайніцтвам (КК-57, 35) і інш. 

Пачынаючы ад 1960-х гг. у перакладных заканадаўчых тэкстах струк-
тура прааналізаваных сінтаксічных канструкцый ідэнтычная іх структуры 
ў арыгінальных. Праілюструем наша сцвярджэнне прыкладамі з беларускіх 
кодэксаў 1960–90-х гг., параўноўваючы іх з падобнымі канструкцыямі ў тэк-
стах 1920-х гг.:

1920-я гг. другая палавіна ХХ ст.

установленный порядок несения 
военной службы (УК-28, 164) – 
устаноўлены парадак вайсковай 
службы (КК-28, 164);

уклонение от несения военной 
службы (УК-61, 238) – ухіленне ад 
нясення абавязкаў воінскай службы 
(КК-61, 238);

в деле, не терпящем отлагатель-
ства (КЗоБС-27, 105) – 
у неадкладнай справе  
(КЗаШС-27, 105);

неоказание лицу не терпящей 
отлагательства помощи (УК-61, 
125) – неаказанне асобе не церпя-
чай адкладання дапамогі  
(КК-61, 125);

при обращении взыскания на де-
нежные суммы и имущество долж-
ника (ГПК-30, 337) – пры спагнанні 
з грашовых сум і маёмасьці 
даўжніка (ГПК-30, 337);

обращение взыскания на имуще-
ство супругов (КЗоБС-69, 24) – 
накіраванне спагнання на маёмасць 
мужа і жонкі (КЗаШС-69, 24);

кто лично несет заботы 
(КЗоБС-27, 64) – хто асабіста 
клапоціцца (КЗаШС-27, 64);

предприятия несут ответствен-
ность за ущерб (КЗоТ-72, 169) – 
прадпрыемствы нясуць адказнасць 
за страту (КЗаП-72, 169);

попечители оказывают содействие 
(КЗоБС-27, 88) – папячыцелі дапа-
магаюць (КЗаШС-27, 88);

граждане оказывают содействие 
государственным органам… по 
охране и защите лесов (ЛК-80,  
12) – грамадзяне аказваюць 
садзейнічанне дзяржаўным органам 
па ахове і абароне лясоў  
(ЛК-80, 12);
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все декреты и постановления… 
подлежат рассмотрению и ут-
верждению (К-27, 33) – Усе дэкрэ-
ты і пастановы... разглядаюцца і 
зацьвярджаюцца (К-27, 33);

незаконно добытая древесина 
подлежит изъятию и передаче 
соответствующему предприятию 
(ЛК-80, 123) – незаконна здабытая 
драўніна падлягае адабранню и 
перадачы адпаведнаму прадпрыем-
ству (ЛК-80, 123);

приговор не приводится в исполне-
ние (УК-28, 20) – прысуд ня выкон-
ваецца (КК-28, 20);

постановление об исправительных 
работах приводится в исполнение 
(КоАП-84, 300) – пастанова аб 
папраўчых работах прыводзіцца ў 
выкананне (КаАП-84, 300);

при производстве строитель-
ных работ (УК-28, 157) – пры 
будаўнічых работах (КК-28, 157);

своевременное производство удер-
жаний из заработка (КоАП-84,  
302) – своечасовае правядзенне 
ўтрыманняў з заработку  
(КоАП-84, 302);

подлежит преследованию  
(УК-28, 139) – прасьледуецца  
(КК-28, 139);

генеральные планы подлежат 
утверждению (ЗК-91, 78) – гене-
ральныя планы падлягаюць зацвяр-
джэнню (ЗК-91, 78);

вести борьбу путем интервенции 
или блокады (УК-28, 65) – змагацца 
з інтэрвенцыяю ці блёкадаю  
(КК-28, 65).

вести контроль за состоянием 
горных выработок (КоН-97, 28) – 
весці кантроль за станам горных 
вырабатак (КаН-97, 28).

Прыведзеныя прыклады паказваюць, што ў другой палавіне ХХ ст. прыё-
мы граматычных трансфармацый пры перакладзе практычна не прымяняліся. 

6.2. СТРУКТУРНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ СКАЗА

На пачатковым этапе выпрацоўкі лінгвістычных сродкаў заканадаўчай 
разнавіднасці афіцыйна-справаводчага стылю беларускай літаратурнай 
мовы (1920-я – першая палавіна 1930-х гг.) структурная арганізацыя сказаў 
беларускіх тэкстаў у пэўных выпадках адрознівалася ад арыгінальных. 
У прыватнасці, выяўлены такія разыходжанні:

• адрозненне перакладнога сказа ад арыгінальнага паводле граматычнай 
асновы. Адпаведнікам рускаму двухсастаўнаму сказу мог з’яўляцца перакладны 
безасабовы: Заключение брака возможно лишь при наличии взаимного согласия 
вступающих в брак (КЗоБС-27, 5) – Шлюб можна браць толькі пры ўзаемнай 
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згодзе бяручых шлюб (КЗаШС-27, 5); Заявление матери о рождении ребенка 
может не иметь указания на отца ребенка (КЗоБС-27, 40) – У заяве мацеры аб 
нараджэнні дзіцяці можа ня быць паказаньня на бацьку дзіцяці (КЗаШС-27, 40); 

• неадпаведнасць сінтаксічных роляў членаў сказа ў арыгінальным і пе-
ракладным тэкстах: Управление трудовым домом принадлежит директору 
(ИТК-27, 117) – Працоўным домам кіруе дырэктар (ППК-27, 117). У рускім 
сказе лагічны дзейнік, лагічны суб’ект (директору) не выражаны грама-
тычным дзейнікам1. У беларускім варыянце дырэктар выступае актыўным 
удзельнікам сітуацыі, утваральнікам дзеяння і пры перакладзе аформлены 
дзейнікам, а не дапаўненнем, як у арыгінальным тэксце; 

• несупадзенне семантычнага тыпу выказніка: Родителям предоставляет-
ся право отдавать детей на воспитание и обучение (КЗоБС-27, 54) – Бацькі 
маюць права аддаваць дзяцей на выхаваньне і навучаньне (КЗаШС-27, 54). 
Прэдыкат дзеяння (предоставляется) заменены на прэдыкат стану (маюць), а 
дзейніку бацькі нададзена роля актыўнага носьбіту стану. Такое граматычнае 
пераафармленне звязана з папярэдняй трансфармацыяй. Яго можна патлума-
чыць тым, што «для рускай мовы характэрнае больш частае выкарыстанне 
ўскоснага спосабу выяўлення суб’екта»2 у адрозненне ад беларускай мовы 
(параўн.: у него нет времени і ён не мае часу);

• змяненне сэнсавых акцэнтаў у выніку перамяшчэння тэмы (новай 
інфармацыі) арыгінальнага тэксту, размешчанай у пачатку сказа, на перыфе-
рыю ў перакладным: Начатое преступление не преследуется, если оно не 
было доведено до конца по собственному побуждению лица, совершавшего 
или подготовлявшего его (УК-28, 23) – Калі пачатае злачынства не даведзена 
да канца па волі асобы, якая ўчыняла альбо падрыхтоўвала яго, то злачын-
ства не прасьледуецца (КК-28, 23). Умоўна-выніковы сказ у перакладным 
варыянце будуецца па лагічнай, лёгкай для ўспрымання схеме: умова – вынік 
(калі..., то...), а не вынік – умова, як у арыгінальным;

• перамяшчэнне кампанентаў састаўнога выказніка. Калі ў рускім тэксце 
яны знаходзіліся ў дыстантным становішчы, то пры перакладзе – у кантакт-
ным, не разрываліся іншымі членамі сказа: Приговор… может быть по 
определению суда отсрочен исполнением до окончания военных действий 
(УК-28, 32) – Выкананне прысуду пастановаю суда, які вынес прысуд, можа 
быць адкладзена да сканчэньня ваенных дзеяньняў (КК-28, 32).

Такія адметнасці беларускіх тэкстаў не мелі сістэматычнага характару. 
Яны былі абумоўлены імкненнем стваральнікаў беларускамоўнага вары-
янта перш за ўсё зразумела, даступна для асэнсавання (значыць, звыклымі 
маўленчымі сродкамі) перадаць змест закона. 

1 Пад лагічным дзейнікам разумеем рэальнага ўтваральніка дзеяння, рэальнага 
носьбіта прыкметы.

2 Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 1997. С. 457.
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У другой палавіне 1930-х гг. выявілася тэндэнцыя да структурнага «пры-
падабнення» перакладных сказаў, кшталту прадэманстраваных вышэй, да 
арыгінальных: Забеременевшей женщине предоставляется право подать 
заявление в орган записей актов гражданского состояния с указанием отца 
ребенка и его местожительства (КЗоБС-27, 42) – Цяжарная кабета мае 
права падаць заяву ў орган ЗАГС з паказаньнем бацькі дзіцяці і яго месца 
пражываньня (КЗаШС-27, 42) – Цяжарнай жанчыне прадастаўляецца права 
падаць заяву ў орган ЗАГС з указаннем бацькі дзіцяці і яго месца пражывання 
(КЗаШС-35, 42). У далейшым гэта тэндэнцыя набыла ўстойлівы характар. 

Адной з тыповых асаблівасцей мовы заканадаўства, як адзначалася 
[гл.: 1.7.3], называюць «грувасткасць» сінтаксісу. Разам з тым звесткі наконт 
суадносін простых і складаных сказаў у тэкстах законаў у навуковай літаратуры 
прыводзяцца супярэчлівыя. Атрыманыя намі даныя дазваляюць сцвярджаць 
аб перавазе простых сказаў. Аднак колькасць складаных у беларускамоўных 
тэкстах вышэйшая, чым у тых самых рускамоўных. Часцей за ўсё структурная 
неадпаведнасць сказаў перакладнога і арыгінальнага тэкстаў абумоўлена мэтай 
пазбегнуць неўласцівых для беларускага узусу пэўных марфалагічных формаў, 
ужываных у арыгінальных тэкстах [гл.: 5.1.2; 5.4.2].

Суадносіны колькасці простых і складаных сказаў1 у рускіх  і беларускіх 
тэкстах на прыкладзе канстытуцыі розных рэдакцый паказвае табл. 15.

Табліца 15
Параўнальная колькасць простых і складаных сказаў  

у рускіх і беларускіх тэкстах канстытуцый

К-27 К-37 К-78 К-94

Мова выдання рус. бел.2 рус. бел. рус. бел. рус. бел.

Простыя сказы 73 52 134 115 331 275 362 307

Складаныя сказы 23 43 16 35 17 73 71 126 

Каэф. суаднос-
насці скл. сказ.3 1,86 2,18 4,29 1,77

1 Улічваючы спецыфіку тэкставай арганізацыі заканадаўчых дакументаў (напісанне 
фрагментаў сказа з новых абзацаў, выкарыстанне лічбавага абазначэння пры пералічэнні, 
выкарыстанне своеасаблівай пунктуацыі (так званых камунікатыўных знакаў прыпын-
ку) і да т. п.), падкрэсліваем, што сказам лічым адрэзак тэксту ад кропкі да кропкі.

2 Разыходжанне ў агульнай колькасці на адзін сказ атрымалася з прычыны, што 
ў арт. 4 рускі тэкст мае два простыя сказы, якія ў беларускім тэксце аб’яднаны ў 
складаназлучаны.

3 Каэфіцыент суадноснасці складаных сказаў паказвае колькаснае адрозненне 
складаных сказаў у рускіх і беларускіх тэкстах. Так, у беларускай К-27 іх амаль у 
2 разы (1,86) больш, чым у рускай К-27.
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У беларускіх тэкстах складаных сказаў прыблізна ўдвая больш, чым 
у рускіх. Звяртаюць на сябе ўвагу суадносіны складаных сказаў у К-78. Пе-
равышэнне іх у перакладным тэксце больш чым у чатыры разы можна па-
тлумачыць паслядоўнай перадачай рускіх дзеепрыметнікаў даданымі сказамі, 
прычым адбывалася замена нават уласцівых для беларускай мовы формаў: 
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, …могут 
быть в установленном законом порядке обжалованы в суд (К-78, 56) – Дзеянні 
службовых асоб, якія ўчынены з парушэннем закона, …могуць быць ва 
ўстаноўленым законам парадку абскарджаны ў суд (К-78, 56); Верховный 
Совет Белорусской ССР избирает Президиум Верховного Совета Белорус-
ской ССР – постоянно действующий орган Совета Белорусской ССР, под
отчетный ему во всей своей деятельности… (К-78, 106) – Вярхоўны Савет 
Беларускай ССР выбірае Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР — 
пастаянна дзеючы орган Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, які з’яўляецца 
падсправаздачным яму ва ўсёй сваёй дзейнасці… (К-78, 106); Местные Со-
веты народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях 
любые вопросы, отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР 
и Белорусской ССР (К-78, 127) – Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў 
правамоцны разглядаць і вырашаць на сесіях любыя пытанні, якія аднесены 
да іх ведання заканадаўствам Саюза ССР і Беларускай ССР (К-78, 127).

Паказанае ў табліцы колькаснае адрозненне ўжывання складаных сказаў 
у арыгінальным і перакладным тэкстах стабільна ўтрымліваецца на працягу 
стагоддзя. Змяняўся набор канструкцый, за кошт якіх адбывалася трансфарма-
цыя простых рускіх сказаў у беларускія складаныя. На пачатковым этапе гэта 
былі канструкцыі з аддзеяслоўнымі назоўнікамі, вытворнымі прыназоўнікамі 
і неўласцівымі для беларускай мовы формамі дзеепрыметнікаў. Паколькі 
асаблівасці выкарыстання канструкцый з аддзеяслоўнымі назоўнікамі даволі 
падрабязна разгледжаны пры характарыстыцы марфалагічных асаблівасцей, 
засяродзім увагу на адметнасцях функцыянавання словазлучэнняў з 
вытворнымі прыназоўнікамі і дзеепрыметнікавых зваротаў.

6.3. УЖЫВАННЕ КАНСТРУКЦЫЙ  
З ВЫТВОРНЫМІ ПРЫНАЗОЎНІКАМІ

Пашырэнне ў мове законаў, для якой характэрнае імкненне да дакладнасці 
і адназначнасці фармулёвак, канструкцый з вытворнымі прыназоўнікамі 
тлумачыцца іх здольнасцю канкрэтызаваць выказванне. Гэтая здольнасць 
абумоўлена тым, што вытворныя прыназоўнікі маюць больш вузкую і вы-
разней акрэсленую семантыку ў параўнанні з невытворнымі, якім уласцівае 
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значна шырэйшае прасторавае, часавае або іншае значэнне. Параўнаем, на-
прыклад, прыназоўнікавыя канструкцыі пры ўчыненні злачынства і ў момант 
учынення злачынства. Невытворны прыназоўнік пры мае больш шырокае 
часавае значэнне. 

Акрамя таго, паводле назіранняў даследчыкаў, вытворныя прыназоўнікі 
характарызуюцца «перавагай монасеміі над полісеміяй», г. зн. пераважная 
большасць іх з’яўляецца адназначнымі [363; 369]. 

Для азначэння моўнага статусу прыназоўніка ў лінгвістычнай літаратуры 
традыцыйна выкарыстоўваецца тэрмін «службовае слова»: «Прыназоўнікі 
разам са злучнікамі і звязкай скаладаюць групу службовых слоў» [369, с. 5]. 
Аднак бясспрэчным уяўляецца меркаванне, што «з паняццем слова добра 
стасуюцца ўсе невытворныя прыназоўнікі», складаныя і аднаслоўныя вы-
творныя накшталт побач, сярод [290, с. 34]. Такія ж адзінкі, якія складаюцца 
са спалучэння невытворных прыназоўнікаў і іншых часцін мовы (назоўнікаў, 
дзеепрыслоўяў, прыслоўяў) у функцыі прыназоўніка, азначаць як слова не-
магчыма, таму ў некаторых даследаваннях апошняга часу іх называюць 
фразеалагічнымі прыназоўнікамі, рэлятыўнымі фразеалагізмамі [364; 363]. 
Адрозніваюць фразеалагічны прыназоўнік ад лексічнага па тым, што першы:

1) уключае ў свой склад знамянальны кампанент з семай рэлятыўнасці (г. зн. 
абазначэння адносін у адрозненне ад намінатыўнасці – абазначэння паняцця);

2) мае цэльнасць значэння пры фармальнай раздзельнааформленасці 
кампанентаў;

3) праяўляе высокую ўзнаўляльнасць у тэкстах; 
4) можа быць заменены сінанімічным лексічным або фразеалагічным 

прыназоўнікам [363, с. 13].
Такія прыназоўнікава-знамянальныя (асабліва прыназоўнікава-іменныя) 

комплексы з рэлятыўнай функцыяй – прыналежнасць кніжных стыляў. Па-
чатак іх актыўнага ўтварэння ў беларускай мове новага перыяду звязаны з 
фарміраваннем кніжных стыляў, перш за ўсё – афіцыйна-справаводчага.

6.3.1. Спосабы перадачы рускіх канструкцый  
з вытворнымі прыназоўнікамі ў тэкстах 1920-х гг. 

На меркаванне П. П. Шубы, пераважная большасць прыназоўнікава-
знамянальных канструкцый у беларускай мове ўзнікла ў выніку калька-
вання адпаведных рускіх [369, с. 16]. Нельга не пагадзіцца, што моўныя 
сродкі кніжных стыляў фарміраваліся ў значнай меры пад уплывам рускай 
мовы. Гэтаму ўплыву спрыяла і тое, што шмат якія тэксты, у прыватнасці 
заканадаўчыя, не ствараліся па-беларуску, а перакладаліся з рускай мовы. 
Напрыклад, агульнасаюзныя законы, абавязковыя і для БССР. Аднак назіранні 
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паказваюць, што ў 1920-я гг. перакладчыкі імкнуліся знайсці найбольш адэк-
ватныя ўласнамоўныя сродкі. У выніку арыгінальныя прыназоўнікавыя 
канструкцыі падвяргаліся разнастайным трансфармацыям.

Матэрыялам для назіранняў паслужылі беларускія эквіваленты 57 рускіх 
прыназоўнікавых канструкцый (256 ужыванняў), выяўленых у тэкстах 
Канстытуцыі БССР (1927), Кодэкса законаў аб шлюбе, сям’і і апецы (1927) 
і Крымінальнага кодэкса БССР (1927). Частотнасць выкарыстання рускіх 
прыназоўнікаў вагаецца ад адзінкавых ужыванняў (в виде, в круг, сообразно) 
да двух дзясяткаў: при наличии – 22 ужыванні, в отношении – 19, путем – 19, 
с целью – 14. 

Адносна ўтварэння колькасныя паказчыкі наступныя: у арыгінальным тэк-
сце абсалютна пераважаюць адыменныя прыназоўнікі – 52 (в зависимости от, 
в интересах, в качестве, в период і інш.), 2 аддзеепрыслоўныя (исходя из, несмо-
тря на), 2 адпрыметнікавыя (сообразно, согласно), 1 адпрыслоўны (впредь до).

Пры перакладзе тэкстаў на беларускую мову такія прыназоўнікі пера-
даваліся разнастайнымі спосабамі.

6.3.1.1. Калькаванне

Спосабам калькавання перададзены 23 прыназоўнікі, што складае 40,3 %  
ад 57. Аднак варта адзначыць, што на пачатковым этапе выпрацоўкі 
лінгвістычных сродкаў заканадаўчых тэкстаў даволі пашыранай была іх ва-
рыянтнасць. З гэтай прычыны названая колькасць рэальна павялічваецца за 
кошт перададзеных калькаваннем з ліку варыянтных эквівалентаў да аднаго 
рускага адпаведніка.

Пры перадачы вытворных прыназоўнікаў шляхам калькавання захавалі 
структуру і матываванасць калькуемага аб’екта 20 (35 %) адзінак – у залежнасці 
ад, у інтарэсах, у перыяд паміж, у парадку, у межах, у прысутнасці, у сувязі 
(звязку) з, у час, у стане, на працягу, за межы, за кошт, да моманту, на імя, 
на асновах, незалежна ад, ад імя, пад уплывам, у дачыненні да, пры ўмове:

суд избирает меру социальной защиты в зависимости от опасности пре-
ступника (УК-28, 22) – суд выбірае меру сацыяльнай абароны ў залежнасці 
ад небясьпечнасьці злачынца (КК-28, 22);

родительские права должны осуществляться исключительно в инте-
ресах детей (КЗоБС-27, 59) – бацькоўскія правы павінны ажыцьцяўляцца 
выключна ў інтарэсах дзяцей (КЗаШС-27, 59); 

СНК издает декреты и постановления в пределах предоставленных ему 
прав (К-27, 41) – СНК выдае дэкрэты і пастановы ў межах дадзеных яму 
праў (К-27, 41); 

претензии удовлетворяются в порядке очередности (УК-28, 44) – 
пратэнзіі задавольваюцца ў парадку чаргі (КК-28, 44); 
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имущество, нажитое супругами во время брака (КЗоБС-27, 21) – маё-
масьць, нажытая супругамі ў часе шлюбу (КЗаШС-27, 21).

Два прыназоўнікі (на чале, з ужываннем) захавалі структуру пры змене 
матываванасці калькуемага аб’екта:

во главе каждого народного комиссариата стоят члены СНК (К-27, 47) – 
на чале кожнага народнага камісарыяту стаяць члены СНК (К-27, 47); 

то же деяние, если оно совершено с применением технических средств 
(УК-28, 240) – такое самае дзеяньне, калі яно ўчынена з ужываньнем 
тэхнічных сродкаў (КК-28, 240).

Прыназоўнік сообразно перададзены структурна неадпаведнай калькай:
суд, сообразно обстоятельствам дела, определяет, кто из супругов обя-

зан нести расходы (КЗоБС-27, 36) – суд, згодна з акалічнасьцямі справы, 
вызначае, хто з супругаў павінен несьці выдаткі (КЗаШС-27, 36).

Варыянт-кальку маюць беларускія адпаведнікі да 13 рускіх вытворных 
прыназоўнікаў. У выніку 36 з 57, ці 63 %, рускіх вытворных прыназоўнікаў 
былі перададзены ў беларускім тэксце шляхам калькавання. 

Акрамя калькавання пры перакладзе прыназоўнікавых канструкцый 
выкарыстоўваўся шэраг трансфармацый.

6.3.1.2. Перакладчыцкія трансфармацыі  
прыназоўнікавых канструкцый

Сярод іх найбольш пашыраныя:
1) замена вытворнага прыназоўніка на невытворны: 
орган ЗАГС записывает в качестве отца лицо, указанное в заявлении 

матери (КЗоБС-27, 43) – орган ЗАГС запісвае за бацьку асобу, паказаную ў 
заяве мацяры (КЗаШС-27, 43); в момент совершения преступления (УК-28, 
27) –  пры ўчыненьні злачынства (КК-28, 27); входить в круг ведения (К-27, 
45) – належаць да кампетэнцыі (К-27, 45); в целях агитации и пропаганды 
(УК-28, 103) – для агітацыі і прапаганды (КК-28, 103).

Колькасць такіх трансфармацый павялічваецца за кошт перакладу вытвор-
ных невытворнымі ў сінхронным плане. Маюцца на ўвазе былыя вытворныя 
прыназоўнікі, суадноснасць якіх са знамянальнымі часцінамі мовы можа быць 
устаноўлена толькі гістарычна:

за исключением преступлений, указанных в пункте «г» (УК-28, 16) – 
апроч злачынстваў, паказаных у пункце «г» (КК-28, 16); согласно примечанию 
к статье (УК-28, 15) – паводле ўвагі да артыкулу (КК-28, 15);

2) пропуск знамянальнага кампанента вытворнага прыназоўніка:
назначают опекунов из числа лиц, выделенных профессиональным 

организациями (КЗоБС-27, 95) – назначаюць апякуноў з асоб, вылучаных 
профэсыянальнымі організацыямі (КЗаШС-27, 95); заключение брака воз-
можно лишь при наличии взаимного согласия (КЗоБС-27, 5) – шлюб можна 
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браць толькі пры ўзаемнай згодзе (КЗаШС-27, 5); после истечения указан-
ного срока (КЗоБС-27, 85) – пасьля паказанага тэрміну (КЗаШС-27,85).

У выніку страты знамянальнага кампанента адыменнага прыназоўніка ў 
беларускім варыянце застаецца, таксама як і ў першым выпадку, невытворны 
прыназоўнік. Такія пераўтварэнні, з аднаго боку, спрашчалі ўспрыманне сэнсу 
фармулёвак закона, з другога – пазбаўлялі тэкст стылістычна маркіраваных 
сродкаў;

3) пропуск усяго вытворнага прыназоўніка:
умышленное истребление или повреждение какого-либо имущества пу-

тем поджога (УК-28, 262) – наўмыснае зьнішчэньне альбо псаваньне якой-
небудзь маёмасьці падпалам (КК-28, 262); неоказание помощи больному без 
уважительных причин со стороны лица, обязанного ее оказывать (УК-28, 
231) – непаданьне дапамогі хвораму бяз важных прычын асобаю, абавязанаю 
яе падаваць (КК-28, 231).

Пры такой трансфармацыі мяняецца склонавая форма залежнага назоў-
ніка: у арыгінальным тэксце назоўнік у форме роднага склону (истребление 
путём поджога, неоказание со стороны лица), у перакладным – у форме 
творнага (знішчэньне падпалам, непаданьне асобаю); 

4) замена вытворнага прыназоўніка на злучнік:
конфискация в качестве основной меры социальной защиты может при-

меняться (УК-28, 43) – канфіскацыя як асноўная мера сацыяльнай абароны 
можа ўжывацца (КК-28, 43); те же деяния, совершенные в виде промысла 
(УК-28, 259) – тыя самыя дзеяньні, учыненыя як промысел (КК-28, 259); укло-
нение от несения обязанностей военной службы под предлогом религиозных 
или иных убеждений (УК-28, 176) – ухіленьне ад выкананьня абавязкаў вай-
сковай службы нібы з рэлігійных альбо іншых пераконаньняў (КК-28, 176).

Сэнсавая адэкватнасць перакладу пры такой трансфармацыі забяспечва-
ецца блізкасцю значэння вытворных прыназоўнікаў і замененых імі злучнікаў. 
У першых двух прыкладах гэта значэнне тоеснасці, у трэцім – уяўнасці, 
выдуманасці прычыны;

5) трансфармацыі сінтаксічнай структуры сказа – замена прыназоўнікавай 
канструкцыі на даданую частку:

В случае признания брака недействительным, остается в силе пред-
шествующий брак (КЗоБС-27, 13) – Калі шлюб будзе прызнаны за неправа
дзейны, то застаецца ў сіле папярэдні шлюб (КЗаШС-27, 13);

Умышленное создание должностным лицом обстановки и условий, вы-
зывающих предложение или получение взятки, в целях последующего изо-
бличения давшего или принявшего взятку влечет лишение свободы (УК-28, 
209) – Калі службовая асоба наўмысна створыць такія акалічнасьці і ўмовы, 
якія выклікаюць прапанову альбо атрыманьне хабару, каб потым выдаць асо-
бу, што дала альбо атрымала хабар, выклікае пазбаўленьне волі (КК-28, 209).
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Такія сінтаксічныя пераўтварэнні запатрабавалі замен на марфалагічным 
узроўні. Аддзеяслоўным назоўнікам з прыназоўнікавых канструкцый (в случае 
признания, в целях изобличения) у беларускім тэксце адпавядаюць дзеяслоўныя 
формы (калі будзе прызнаны, каб выдаць).

Такім чынам, прадэманстраваныя тыпы граматычных трансфармацый па-
казваюць, што ў 1920-я гг. пры пэўным уплыве рускай мовы на выпрацоўку 
лінгвістычных сродкаў для сферы заканадаўства небеспаспяхова ажыццяўляліся 
спробы выкарыстання наяўных уласнамоўных рэсурсаў. 

6.3.2. Змены ва ўжыванні канструкцый  
з вытворнымі прыназоўнікамі

Ад другой палавіны 1930-х гг. тэндэнцыя да калькавання рускіх канструк-
цый з вытворнымі прыназоўнікамі пры перакладзе заканадаўчых тэкстаў 
пачынае пашырацца. Найбольш паказальна (з прычыны колькаснай перавагі 
сярод розных відаў трансфармацый) гэта дэманструе група невытворных 
прыназоўнікаў, ужываных замест вытворных. Праілюструем адзначанае на 
прыкладзе прыназоўніка праз. 

Канструкцыі з прыназоўнікам праз ужываліся ў беларускамоўных 
заканадўчых тэкстах 1920–30-х гг. як эквіваленты адпаведным рускім часцей 
за ўсё з вытворным прыназоўнікам путем: право признания ребенка своим пу-
тем подачи соответствующего заявления (КЗаШС-27, 41) – права прызнаць 
дзіця сваім праз падачу заявы (КЗаШС-27, 41); 

часам – з іншымі невытворнымі прыназоўнікамі, напрыклад по, в: лица, 
являющиеся опасными по своей связи с преступной средой (УК-28, 8) – асобы, 
якія з’яўляюцца небяспечнымі праз сувязь з злачынным асяродкам; обще-
ственное порицание объявляется в печати (УК-28, 42) – грамадзкае ганьба-
ваньне абавязкова абвяшчаецца праз друк (КК-28, 42);

у асобных выпадках – як эквіваленты да беспрыназоўнікавых слова-
злучэнняў: лишить тем самым гражданства (УК-28, 18) – пазбавіць праз 
тое самае грамадзянства (КК-28, 18).

Ва ўсіх выяўленых прыкладах прыназоўнік праз мае акалічнаснае значэн-
не, але спалучэнне з семантычна рознымі словамі, якімі кіруе прыназоўнік, 
надае яму разнастайныя сэнсавыя адценні. Удакладненне агульнага акаліч-
наснага значэння адбываецца за кошт семантычных элементаў кантэксту. У 
выніку канструкцыі набываюць значэнне: 

спосабу дасягнення выніку: абарона дзяржавы праз ужываньне паказа-
ных мер (КК-28, 1); штраф ня можа быць спагнаны праз продаж маёмасьці 
(КК-28, 45 ув.1); 

сродку дасягнення выніку: грамадзкае ганьбаваньне абавязкова абвяш-
чаецца праз друк (КК-28, 42);
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тоеснасці выніку дзеяння: абвяшчэньне ворагам працоўных з пазбаў
леньнем грамадзянства БССР і праз тое самае грамадзянства Саюзу ССР 
(КК-28, 18);

прычыны: асобы з’яўляюцца небяспечнымі праз сувязь з злачынным 
асяродкам (КК-28, 8).

Сучасныя лексікаграфічныя даведнікі такія сэнсавыя адценні акаліч-
наснага значэння канструкцый з прыназоўнікам праз не фіксуюць. Напрыклад, 
«Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» побач з прасторавымі, часавымі, 
аб’ектнымі, прычыннымі адносінамі ў такіх канструкцыях адзначае толькі 
дзве мадэлі з акалічнаснымі адносінамі. Першая ўжываецца для ўказання 
на акалічнасці, якія суправаджаюць якое-небудзь дзеянне (усміхнуцца праз 
слёзы), другая – для выражэння перабольшання чаго-небудзь (праз меру на-
цягнутая струна) [ТСБМ-4, с. 327]. 

Частковая страта семантычных кампанентаў шматзначнага слова 
можа быць выклікана рознымі прычынамі. У гэтым выпадку звужэнне се-
мантычнага аб’ёму прыназоўніка праз адбылося ў выніку перанясення ў 
беларускамоўныя тэксты рускіх мадэляў канструкцый, якія выцеснілі свае. 
У шэрагу словазлучэнняў, ужываных у кніжных стылях, праз быў заменены 
на іншы прыназоўнік – шляхам.

Наяўнасць тэкстаў розных гадоў выдання дае магчымасць прасачыць 
храналогію працэсу. У тэксце канстытуцыі канструкцыі з прыназоўнікам шля-
хам фіксуюцца ўжо ў рэдакцыі 1937 г.: выбары… праводзяцца грамадзянамі 
непасрэдна шляхам прамых выбараў (К-37, 114). У іншых тэкстах, напрыклад 
у Крымінальным кодэксе, – толькі пачынаючы ад рэдакцыі 1957 г.: 

склонение [к объявлению войны] иностранного государства или каких-либо 
в нем общественных групп путем сношения с их представителями… (УК-28,  
67) – схіленьне замежнай дзяржавы альбо якіх-небудзь грамадзкіх груп яе 
праз зносіны з іх прадстаўнікамі (КК-28, 67) – схіленне іншакраіннай дзяр-
жавы або якіх-небудзь грамадскіх груп яе праз зносіны з іх прадстаўнікамі 
(КК-40, 67) – схіленне замежнай дзяржавы або якіх-небудзь у ёй грамадскіх 
груп шляхам зносін з іх прадстаўнікамі (КК-57, 67). 

Цікава, што Крымінальны кодэкс да прыняцця рэдакцыі 1961 г. 
перавыдаваўся ў рэдакцыі 1928 г. і, як паказвае ілюстрацыйны матэрыял, у 
новых рэдакцыях іншыя лінгвістычныя ўдакладненні рабіліся (напрыклад, 
замежная дзяржава – іншакраінная дзяржава, альбо – або), пры гэтым кан-
струкцыя з прыназоўнікам праз пакідалася нязмененай. Гэта дае падставу 
меркаваць пра пашыранасць такіх канструкцый у тагачасным узусе. Выка-
рыстанне іх у заканадаўчым стылі падтрымлівалася патрабаваннем маладой 
савецкай улады фармуляваць законы зразумелай для працоўных мас мовай. 
[214, с. 92]. У перакладчыкаў заканадаўчых тэкстаў на беларускую мову, маг-
чыма, была асцярога, што вытворны прыназоўнік шляхам будзе неадназначна 
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ўспрыняты гэтай катэгорыяй карыстальнікаў з-за ўжывання звыклага слова 
ў новай функцыі, атрыманай у выніку надання яму пераноснага значэння – 
‘спосаб дзеяння’. 

Аналагічныя замены выяўлены і пры назіранні за ўжываннем іншых 
прыназоўнікаў: 

граждане БССР отвечают на основании настоящего Кодекса (УК-28, 
2) – грамадзяне адказваюць паводле гэтага Кодэксу (КК-28, 2) – грамадзяне 
БССР адказваюць па гэтаму Кодэксу (КК-40, 2) – грамадзяне БССР адказ-
ваюць на падставе гэтага Кодэкса (КК-57, 2);

за исключением преступлений, указанных в пункте «г» (УК-28, 16) –  
апроч злачынстваў, паказаных у пункце «г» (КК-28, 16) – апрача злачынстваў, 
указаных у пункце «г» гэтага артыкула (КК-40, 16) – за выключэннем 
злачынстваў, указаных у пункце «г» (КК-57, 16);

в целях охраны лесов (УК-28, 123) – для аховы лясоў (КК-28, 123) – для 
аховы лясоў (КК-40, 123) – у мэтах аховы лясоў (КК-57, 123).

З другой палавіны ХХ ст. у заканадаўчых тэкстах адзначана амаль 
паслядоўная адпаведнасць рускім вытворным прыназоўнікам калькаваных 
эквівалентаў: уклонение от несения военной службы путем причинения себе 
какого-либо повреждения (УК-61, 238) – ухіленне ад нясення ваеннай службы 
шляхам нанясення сабе якога-небудзь пашкоджання (КК-61, 238); 

никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях 
наживы (К-78, 10) – ніхто не мае права выкарыстоўваць сацыялістычную 
ўласнасць з мэтай асабістай нажывы (К-78, 10); 

применение административного взыскания в виде лишения пра-
ва управления транспортным средством (КоАП-84, 115) – прымянен-
не адміністрацыйнага спагнання ў выглядзе пазбаўлення права кіравання 
(КаАП-84, 115); 

выплачивать компенсацию за ухудшение социально-бытовых условий 
населения вследствие проведения работ по добыче полезных ископаемых 
(КоН-97, 28) – выплачваць кампенсацыю за пагаршэнне сацыяльна-бытавых 
умоў насельніцтва з прычыны правядзення работ па здабычы карысных 
выкапняў (КаН-97, 28). 

У той жа час беларускамоўныя юрыдычныя фармулёўкі захавалі б сэнса-
вую эквівалентнасць адпаведным рускамоўным і пры ўжыванні невытворных 
прыназоўнікаў: праз прычыненне сабе пашкоджання, для асабістай нажывы, 
праз пазбаўленне права, зза правядзення работ.

Выпадкі ўжывання невытворных прыназоўнікаў або іншых граматычных 
сродкаў (напрыклад, падпарадкавальнага злучніка як ‘у якасці’) пры перакла-
дзе рускіх вытворных адзінкавыя. Да прыкладу, у КЗаШС-69 выяўлены на-
ступныя: выдача свидетельства о расторжении брака производится по 
истечении трех месяцев со дня подачи заявления о разводе (КЗоБС-69, 40) – 
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выдача пасведчання аб скасаванні шлюбу праводзіцца пасля трох месяцаў з 
дня падачы заявы аб разводзе (КЗаШС-69, 40); 

усыновление в виде исключения может быть произведено без согласия 
родителей (КЗоБС-69, 116) – усынаўленне, як выключэнне, можа быць пра-
ведзена без згоды бацькоў (КЗаШС-69, 116). 

Пры гэтым адзначана і паралельнае выкарыстанне адпаведных паводле 
значэння вытворных: 

заключение брака происходит по истечении месячного срока со дня 
подачи заявления (КЗоБС-69, 14) – заключэнне шлюбу адбываецца пасля за-
канчэння месячнага тэрміну пасля падачы заявы (КЗаШС-69, 14); 

усыновление, в виде исключения, может быть произведено без полу-
чения согласия усыновляемого (КЗоБС-69, 118) – усынаўленне, у парадку 
выключэння, можа быць праведзена без атрымання згоды ўсынаўляемага 
(КЗаШС-69, 118). 

У некаторых кодэксах другой палавіны ХХ ст. назіраецца поўная колькас-
ная адпаведнасць канструкцый з вытворнымі прыназоўнікамі ў арыгінальным 
і перакладным тэкстах. Так, у ИПК-71 выяўлена 304 ужыванні такіх канструк-
цый, столькі ж – у ППК-71. Для параўнання: у ИПК-27 – 141 ужыванне, у 
ППК-27 – усяго толькі 68.

6.4. УСКЛАДНЯЛЬНЫЯ  
ДЗЕЕПРЫМЕТНІКАВЫЯ КАНСТРУКЦЫІ

Выразнай сінтаксічнай адметнасцю заканадаўчых тэкстаў з’яўляецца 
даволі значнае выкарыстанне ў іх ускладненых сказаў. Гэта стылістычная 
асаблівасць прадыктавана імкненнем складальнікаў дакументаў выкласці ўсе 
неабходныя акалічнасці ў адным сказе [136, с. 13]. У якасці ўскладняльных 
канструкцый, акрамя шматлікіх радоў аднародных членаў і дзеепрыслоўных 
зваротаў, нярэдка выкарыстоўваюцца дзеепрыметнікавыя звароты. У дасле-
даваннях па стылістыцы адзначаецца іх пашыранасць таксама ў навуковым 
і публіцыстычным стылях. Паводле літаратурных звестак частотнасць ужы-
вання дзеепрыметнікаў у кніжных стылях рускай мовы складае 6 %, у той час 
як у размоўным – усяго толькі 0,1 % [166, с. 259]. 

Пашырэнне дзеепрыметнікавых канструкцый у якасці ўскладняльнага 
кампанента сказа ў афіцыйна-справаводчых тэкстах тлумачаць, з аднаго 
боку, неабходнасцю дэталізацыі выкладу, што патрабуе шматлікіх агаворак 
[166, с. 322], з другога – праяўленнем фундаментальнай тэндэнцыі мовы да 
эканоміі, да фарміравання і выкарыстання больш кароткіх (у параўнанні з 
суадноснымі сінанімічнымі) формаў выказвання думкі [360].
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Цесная сувязь станаўлення і развіцця юрыдычнай мовы з закана-
мернасцямі фарміравання нацыянальнай мовы выразна прасочваецца пры 
супастаўленні лінгвістычных асаблівасцей разнамоўных паралельных тэкстаў. 
Калі параўнаць колькасць дзеепрыметнікавых зваротаў у ролі канкрэтызую-
чых кампанентаў у рускім тэксце закона і ў перакладзеным на беларускую 
мову, то атрыманыя лічбы будуць выразна адрознівацца. Так, на 100 сказаў 
УК-61 прыпадае ў сярэднім1 92 ужыванні, на такую ж колькасць сказаў  
КК-61 – толькі 48, у КоАП-85 і КаАП-85 – 102 і 34, а ў ИК-00 і ВК-00 – 
75 і 14 адпаведна. Калі вызначыць сярэднюю колькасць ужыванняў 
дзеепрыметнікавых зваротаў у названых беларускамоўных тэкстах, то яна 
складзе ўсяго каля 35 % ад колькасці ў рускамоўных. 

У якасці паказчыка мы бралі колькасць менавіта ўскладняльных 
дзеепрыметнікавых канструкцый, а не ўскладненых сказаў, паколькі ў 
заканадаўчых тэкстах з прычыны значных памераў сказаў (нават про-
стых) з-за наяўнасці шматлікіх пералічэнняў нярэдка адзін сказ можа 
ўскладняцца некалькімі дзеепрыметнікавымі зваротамі. Так, першы сказ 
арт. 54 Крымінальнага кодэкса БССР рэдакцыі 1961 г. уключае ў сябе восем 
аднародных ускладняльных канструкцый, кожная з якіх у сваю чаргу мае 
дзеепрыметнікавы зварот.

Дзеепрыметнікі, акрамя выкарыстання ва ўскладняльных канструкцыях, 
выконваюць як мінімум яшчэ тры функцыі: ролю выказніка (або ўваходзяць 
у яго склад: Злачынства прызнаецца ўчыненым па неасцярожнасці), ужы-
ваюцца ў тэрміналагічных словазлучэннях (пацярпелая асоба), служаць ас-
новай для ўтварэння тэрмінаў-субстантываў (асуджаны). Калі прыняць пад 
увагу згаданыя вышэй 6 % і ўлічыць вызначаную колькасную суадноснасць 
дзеепрыметнікаў у беларускіх і рускіх тэкстах, можна сказаць, што частот-
насць іх у складзе зваротаў у кніжных стылях беларускай мовы складае не 
больш за 2 % ад усіх словаўжыванняў. 

Колькасць ускладняльных зваротаў з галоўнымі кампанентамі, выража-
нымі дзеепрыметнікамі, у беларускамоўных тэкстах законаў у параўнанні 
з паралельнымі рускамоўнымі становіцца значна меншай у выніку замены 
іх неўласцівых і ненарматыўных формаў – незалежнага і залежнага стану 
цяперашняга часу, незалежнага стану прошлага часу (акрамя ўтварэнняў з 
суфіксам -л-), зваротных формаў.

Традыцыя замяняць неспецыфічныя формы дзеепрыметнікаў на іншыя 
граматычныя сродкі бярэ свой пачатак у старажытнасці. Спосабы замены 
на адэкватныя сродкі з арсенала жывой беларускай мовы, якія «параўнальна 
дакладна перадавалі сэнс кніжнаславянскіх дзеепрыметнікаў», выкарыста-

1 Для дасягнення найбольшай дакладнасці пры вызначэнні колькасных паказчыкаў 
з тэксту кожнага закона  выбіралі тры разы па 100 сказаў з розных раздзелаў.



233

ныя паслядоўнікам Скарыны і сучаснікам Буднага Васілём Цяпінскім пры 
перакладзе Новага Запавету (каля 1580 г.), апісаў вядомы гісторык мовы 
А. І. Жураўскі [123, с. 210–213]. Стараславянскія дзеепрыметнікі незалежна-
га стану цяперашняга часу перакладчык перадаваў праз дзеепрыслоўі (аще 
кто γмреть не имыи чѧдъ – есьли хто γмреть не маючи детеи), назоўнікі (се 
приближисѧ предаи мѧ – ото приближилъсе выдавца мои), прыметнікі (боуди 
оувҌщеваѧсѧ съ соперникомъ своимъ – бγдь згодливыи съ спротивникомъ 
своим). Адзначана і перадача такіх формаў дзеепрыметнікаў праз даданы азна-
чальны сказ (тои есть илиѧ хотѧи приити – тотъ естъ ильѧ которыи мелъ 
приити). Аднак апошні спосаб перакладу ў Евангеллі адзінкавы. Жураўскі 
тлумачыць гэту акалічнасць тым, што Цяпінскі, перакладаючы рэлігійны 
тэкст, «не хацеў аддаляцца ад сінтаксічных канструкцый кніжнаславянскай 
мовы, імкнучыся захаваць знешнюю форму помніка» [123, с. 212]. У пэўных 
выпадках Цяпінскі «абеларушваў» стараславянскія дзеепрыметнікі незалеж-
нага стану цяперашняга часу з кампанентам -щ-, ужываючы адпаведнікі з кам-
панентам -ч-. Аднак паколькі «ўвогуле дзеепрыметнікі не былі ўласцівы жы-
вой беларускай мове часоў Цяпінскага», А. І. Жураўскі называе іх «штучнымі 
формамі ў беларускім фанетычным абліччы», якія пашырыліся пад уздзеян-
нем кніжнаславянскай мовы [123, с. 211].

У іншых стараславянскіх формах Цяпінскі таксама рабіў замену суфіксаў. 
Пры ўжыванні формаў прошлага часу незалежнага стану аддаваў перавагу 
беларускім адпаведнікам з суфіксам -н- або -л- (спасти погибшаго – заховати 
згубленого, ко овцам погибшимъ – къ овцамъ погинулымъ). Дзеепрыметнікі 
цяперашняга часу залежнага стану з суфіксамі -ом-, -ем-, -ім-, якія «зусім 
не былі ўласцівы старажытнай беларускай мове» [167, с. 212], замяняў на 
адпаведнікі з суфіксамі -н- або -т- (древо иже не творитъ плода добра, посе-
каемо бываетъ и во огонь вметаемо – дерево, которое не чинит овощу добро-
го, вытѧто бываеть и до огнѧ вкидывано). Такое ўжыванне дзеепрыметнікаў 
Васілём Цяпінскім А. І. Жураўскі разглядае як ускоснае сведчанне таго, што 
«дзеепрыметнікі як самастойная граматычная катэгорыя не былі ўласцівы 
жывой старажытнай беларускай мове» [167, с. 213].

Палічылі важным так падрабязна перадаць назіранні аўтарытэтнага да-
следчыка гісторыі мовы, паколькі ў некаторых публікацыях сустракаюцца 
выказванні, што «дзеепрыметнікі ўсіх форм могуць быць кадыфікаваны для 
афіцыйна-дзелавога стылю, за выключэннем зваротных дзеепрыметнікаў» 
[67, с. 68]. Такое меркаванне абгрунтоўваецца нібыта глыбокімі гістарычнымі 
каранямі гэтай граматычнай катэгорыі. Аднак даследаванні гісторыкаў 
мовы паказваюць: магчымасць ужывання дзеепрыметнікаў у кніжных сты-
лях дапускалася з-за таго, што, з’яўляючыся прыналежнасцю выключна 
царкоўнаславянскай пісьмовай традыцыі, яны не мелі адпаведнікаў у бела-
рускай мове [207; 229]. Што ж да канцылярска-юрыдычнага пісьменства, то 
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ў яго граматычным ладзе нормы тагачаснай беларускай мовы «знаходзілі 
найбольш поўную рэалізацыю» [123, с. 262].

У 20-я гг. ХХ ст., на пачатковым этапе складвання лінгвістычных 
сродкаў афіцыйна-справаводчага стылю, ужыванне ў тэкстах гэтага стылю 
дзеепрыметнікаў цяперашняга часу незалежнага стану і залежнага стану 
з суфіксамі -ом-, -ем-, -ім- «трэба аднесці цалкам за кошт уплыву рускай 
літаратурнай мовы, калі прыняць пад увагу, што народным гаворкам гэтая 
граматычная катэгорыя амаль невядома» [178, с. 232]. Разам з тым дасле-
даванне тагачасных беларускіх заканадаўчых тэкстаў ілюструе імкненне 
іх складальнікаў знайсці адпаведнікі, найбольш адэкватныя граматычным 
асаблівасцям мовы.

Так, у першых 100 сказах УК-28 выяўлена 91 ускладняльная канструкцыя 
з рознымі формамі дзеепрыметнікаў. У гэтым жа фрагменце беларускамоўнага 
варыянта ўжыта толькі 49 дзеепрыметнікавых зваротаў, а 42 зваротам адпа-
вядаюць даданыя азначальныя сказы.

На даданыя азначальныя заменены: 
• канструкцыі са зваротнымі формамі дзеепрыметнікаў: государству, 

находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны (УК-28, 65) – дзяржаве, 
якая знаходзіцца ў стане вайны з Саюзам ССР (КК-28, 65); оказание помощи 
находящимся под влиянием этой буржуазии общественным группам (УК-28, 
66) – дапамога тым грамадзкім групам, якія знаходзяцца пад уплывам гэтай 
буржуазіі (КК-28, 66); 

• канструкцыі з дзеепрыметнікамі цяперашняга часу незалежнага і залеж-
нага стану: не отвечает по долгам и обязательствам, падающим на имуще-
ство (УК-28, 44) – не адказвае за даўгі і абавязанасьці, што прыпадаюць на 
маёмасьць (КК-28, 44); экономических сведений, не составляющих по своему 
содержанию специально охраняемой государственной тайны, но не подле-
жащих оглашению по прямому запрещению закона (УК-28, 68б) – зьвестак, 
якія не зьяўляюцца дзяржаўнаю тайнаю, што спэцыяльна ахоўваецца, але 
абвяшчэньне якіх забаронена законам (КК-28, 68б);

• канструкцыі з дзеепрыметнікамі прошлага часу незалежнага стану: по 
собственному побуждению лица, совершавшего или подготовлявшего его 
(УК-28, 23) – па волі асобы, якая ўчыняла альбо падрыхтоўвала яго (КК-28, 
23); статья не распространяется на лиц, совершивших преступление в со-
стоянии опьянения (УК-28, 13 прим.) – артыкул не пашыраецца на асоб, якія 
ўчынілі злачынства, будучы п’янымі (КК-28, 13 ув.).

У некаторых выпадках на даданыя сказы замяняліся і ўскладняльныя 
дзеепрыметнікавыя канструкцыі, што ўключалі формы залежнага стану про-
шлага часу. Падобныя трансфармацыі рабіліся з прычыны розных акалічнасцей:

• калі такія формы дзеепрыметнікаў ужываліся ў якасці аднародных з 
неўласцівымі або ненарматыўнымі формамі. У гэтым выпадку замена была 
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прадыктавана неабходнасцю захаваць іх функцыю аднародных членаў ска-
за: недонесение о совершенном или готовящемся преступлении пресле-
дуется (УК-28, 26) – непаведамленьне аб злачынстве, якое ўчынена альбо 
падрыхтоўваецца, прасьледуецца (КК-28, 26);

• калі рускі дзеепрыметнікавы зварот суадносіўся з так званым «расшчэ-
пленым» выказнікам, які ў беларускіх заканадаўчых тэкстах 1920-х гг. часцей 
за ўсё перадаваўся дзеясловам, аднакаранёвым з аддзеяслоўным назоўнікам 
(подвергнуть заключению – зняволіць): лицо, подвергнутое заключению до 
суда (УК-28, 47) – асоба, якая была зьняволена да суда (КК-28, 47);

• калі ўжываліся дзеепрыметнікавыя звароты з паслядоўным падпарад-
каваннем, якія мелі аднатыпныя формы дзеепрыметнікаў. Пераклад другога 
словазлучэння даданай часткай рабіла выказванне больш выразным: всякое 
действие или бездействие, направленные против основ советского строя 
или правопорядка, установленных рабоче-крестьянской властью (УК-28, 4) – 
усякае дзеяньне альбо бяздзеяньне, накірованыя супроць асноў савецкага ладу 
альбо правапарадку, якія ўстаноўлены рабоча-сялянскаю ўладаю (КК-28, 4).

У асобных выпадках рускія ўскладняльныя дзеепрыметнікавыя звароты 
трансфармаваліся ў даданыя ўступкі. Такі спосаб замены быў прадыктаваны 
не толькі неўласцівасцю формы дзеепрыметніка, але і характарам іншых 
кампанентаў звароту, у прыватнасці наяўнасцю вылучальнай часціцы, суад-
носнай з уступальным злучнікам: 

действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они на-
правлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее 
в Союз ССР (УК-28, 63) – дзеяньні прызнаюцца контррэвалюцыйнымі і тады, 
калі яны накірованы супроць усякай іншай дзяржавы працоўных, нават калі 
яна і не ўваходзіць у Саюз ССР (КК-28, 63). Аднак варта адзначыць стылёвую 
некарэктнасць атрыманай у выніку перакладу фармулёўкі з-за паўтарэння 
злучніка калі.

На другім месцы ў колькасных адносінах знаходзіцца такая трансфарма-
цыя ўскладняльных дзеепрыметнікавых зваротаў, як пропуск дзеепрыметніка. 
Гэты прыём адзначаны для 6 ужыванняў і быў прыменены пры перакладзе: 

• канструкцый са зваротнымі формамі: массовые беспорядки, сопро-
вождающиеся погромами (УК-28, 79а) – масавыя непарадкі з пагромамі  
(КК-28, 79а);

• канструкцый, у якіх дзеепрыметнік не мае вырашальнай сэнсавай 
нагрузкі, атрымаў пад уплывам кантэксту аслабленае лексічнае значэнне: со-
вершение террористических актов, направленных против представителей 
советской власти (УК-28, 70) – учыненьне тэрарыстычных актаў супроць 
прадстаўнікоў савецкай улады (КК-28, 70);

• канструкцый, у якіх пры перакладзе можа ўзнікнуць таўталогія (пры-
суду, які прысуджае): если при вынесении приговора, присуждающего к 
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принудительным работам, окажется (УК-28, 56) – калі пры вынясеньні 
прысуду да прымусовых работ выявіцца (КК-28, 56).

На наш погляд, з такой перакладчыцкай трансфармацыяй, як пропуск, 
даволі распаўсюджанай у мастацкім стылі, неабходна быць надзвычай аку-
ратным і абачлівым пры перакладзе заканадаўчага тэксту, ад якога патрабу-
ецца дакладнасць фармулёвак для дасягнення абсалютнай адэкватнасці іх 
разумення карыстальнікамі.

У КК-28 выяўлены таксама адзінкавыя выпадкі замены дзеепрымет-
нікавага звароту на:

• прыметнікавы зварот: суд не может применять расстрел к женщи-
нам, находящимся во время вынесения приговора в состоянии беременности  
(УК-28 прим.) – суд ня можа ўжываць расстрэлу да жанчын, цяжарных у 
час прысуду (КК-28 ув.);

• прыметнік (принадлежащего лично – асабістай): всего или точно опре-
деленного судом имущества, принадлежащего лично осужденному (УК-28, 
43) – усяе альбо дакладна вызначанай судом асабістай маёмасьці асуджанага 
(КК-28, 43). 

Як бачым, у заканадаўчых тэкстах 1920-х гг. ужываліся даволі разнастай-
ныя сродкі замены ўскладняльных канструкцый з неўласцівымі беларускай 
мове формамі дзеепрыметнікаў. Трансфармацыі былі абумоўлены, акрамя 
імкнення не ўжываць дзеепрыметнікі неўласцівых беларускай мове формаў, 
адметнымі граматычнымі асаблівасцямі тагачасных беларускіх заканадаўчых 
тэкстаў, якія выпрацоўваліся ў працэсе перакладу законаў, напісаных па-руску, 
і паступова набывалі рэгулярны характар. 

Наяўнасць тэкстаў розных гадоў выдання, у якіх пераважная большасць 
артыкулаў засталася без змен фармулёвак, дае выдатную магчымасць выявіць, 
ці ўносіліся (а калі ўносіліся, то якія) лінгвістычныя змены. У нашым выпадку – 
прасачыць эвалюцыю ўжывання ўскладняльных дзеепрыметнікавых зваротаў.

Як адзначалася, найбольш частым спосабам перакладу на беларускую 
мову канструкцый з неўласцівымі формамі дзеепрыметнікаў у КК-28 было 
выкарыстанне даданых (пераважна азначальных) частак. Гэта тэндэнцыя за-
хавалася і ў выданні 1940 г. А вось у Крымінальным кодэксе, выдадзеным у 
1957 г., колькасць такіх замен істотна скарацілася – з 42 да 27. Прывядзём для 
параўнання некалькі прыкладаў:

дзеяньне, якое фармальна падпадае пад прыметы таго ці іншага артыкулу 
гэтага Кодэксу (КК-28, 12) – дзеянне, якое фармальна падпадае пад прыметы 
таго ці іншага артыкула гэтага Кодэкса (КК-40, 12) – дзеянне, фармальна 
падпадаючае пад адзнакі таго ці іншага артыкула гэтага Кодэкса (КК-57, 12); 

камуністычнай сістэмы, што прыходзіць на зьмену сістэмы капіталі-
стычнай (КК-28, 66) – камуністычнай сістэмы, што прыходзіць на змену 
сістэмы капіталістычнай (КК-40, 66) – комуністычнай сістэмы, прыходзя-
чай на змену капіталістычнай сістэме (КК-57, 66). 



Затое атрымалі пашырэнне звароты з дзеепрыметнікамі практычна ўсіх 
формаў: маёмасці, належачай асабіста асуджанаму (КК-57, 43); суда, 
вынесшага прыгавор (КК-57, 32), тайны, спецыяльна ахоўваемай (КК-57, 
68б). Адзначаны нават выпадкі ўжывання канструкцый са зваротнай формай 
дзеепрыметніка на месцы даданай азначальнай часткі ў ранейшых выданнях: 
аказанне дапамогі знаходзячымся пад уплывам гэтай буржуазіі грамадскім 
групам (КК-57, 66); неданясенне аб дакладна вядомым рыхтуючымся контр-
рэволюцыйным злачынстве (КК-57, 73).

Можна выказаць меркаванне, што пашырэннне такіх формаў дзеепры-
метнікаў у названых беларускіх тэкстах было вынікам кардынальнай зме-
ны напрамку развіцця літаратурнай мовы. Нельга цалкам выключаць і 
суб’ектыўны фактар – недастатковую кваліфікаванасць перакладчыкаў. 

Характэрна, што лінгвістычныя прыярытэты перакладчыкаў УК-57 не 
атрымалі падтрымкі пры перакладзе УК-61. У гэтай рэдакцыі Крымінальнага 
кодэкса БССР увогуле не сустракаюцца дзеепрыметнікавыя канструкцыі 
са зваротнымі формамі. Выразную колькасную перавагу маюць формы про-
шлага часу залежнага стану, што ілюструе табл. 16.

Табліца 16 
Колькасць дзеепрыметнікавых зваротаў  

на 100 сказаў у тэксце КК-61

№ раздзелаў кодэкса І–ІІІ IV–VI XI–XV

Колькасць дзеепрыметнікавых  
зваротаў на 100 сказаў 40 53 51

Суфіксы

-ен- 12 16 22
-ан-/-н- 22 30 9

-т- 2 2 1
-ем-/-ім- 2 2 6
-уч-/-юч- 2 1 3
-ач-/-яч- – – 1
-ўш-/-ш- – 2 9

Назіранні за ўжываннем ускладняльных дзеепрыметнікавых зваротаў 
у заканадаўчых тэкстах паказваюць, што іх стылістычная актыўнасць 
у беларускамоўных заканадаўчых тэкстах амаль у тры разы ніжэйшая, чым 
у паралельных рускамоўных. Выкарыстанне такіх канструкцый або замяш-
чэнне на сінанімічныя сродкі на працягу найноўшай гісторыі заканадаўчага 
стылю беларускай мовы было абумоўлена стаўленнем да граматычных харак-
тарыстык дзеепрыметніка. 
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Разд з е л  7

ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ СРОДКІ СТАНДАРТЫЗАЦЫІ 
ЗАКАНАДАЎЧЫХ ТЭКСТАЎ

Для перадачы зместу заканадаўчых дакументаў выкарыстоўваюць гатовыя 
ўстойлівыя выразы. Дадатны бок стандартызаванасці бачаць у тым, што яна 
забяспечвае дакладнасць мовы права [133]. Прычына стандартызаванасці – 
не толькі патрабаванне дакладнасці, але і імкненне да ўніфікацыі, да 
стылістычнай устойлівасці маўлення. «Стандарт, уніфікаванасць у афіцыйных 
дакументах уяўляецца нормай, абумоўленай патрэбамі самой мовы, патрэбамі 
чалавечых зносін» [324, с. 6].

Ужыванне гатовых устойлівых выразаў характэрнае для размоўнага, 
навуковага, публіцыстычнага стыляў. Для афіцыйных зносін наяўнасць 
маўленчых стандартаў з’яўляецца асноўнай стылеўтваральнай рысай. 
Ва ўсёй сукупнасці іх склад уключае адзінкі розных моўных узроўняў: 
лексічныя стандарты ў выглядзе састаўных тэрмінаў (абвінаваўчае заклю-
чэнне, давераная асоба, калектыўны працоўны дагавор) і найменняў разна-
стайных акалічнасцей (у прысутнасці панятых, у касацыйным парадку, у 
буйных памерах), устойлівыя прэдыкатыўныя адзінкі (прэтэнзіі задавальня-
юцца, штраф накладаецца, грамадзянін абавязаны), сінтаксічныя іменныя 
(вынясенне прыгавору, права на працу, месца зняволення), атрыбутыўна-
іменныя (карыслівыя матывы, крымінальная справа, прыватнае вызначэнне) 
і дзеяслоўна-іменныя канструкцыі (накіраваць спагнанне, узбудзіць справу, 
выявіць парушэнні).

Устойлівыя юрыдычныя формулы – абавязковы атрыбут заканадаўчай 
тэхнікі. Юрысты валодаюць шырокім наборам адпаведных трафарэтных 
выразаў, умеюць дарэчы іх прымяняць. Традыцыя выкарыстання юрыдыч-
ных клішэ вядзецца ад старажытнасці. Ужыванне рэгулярна ўзнаўляльных 
маўленчых формул было абавязковым пры складанні афіцыйных папер, на-
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ват больш за тое – у судовай практыцы па характары афармлення ўдавалася 
адрозніць сапраўдны дакумент ад падробленага, які «не подлугъ бегу 
канъцлѧре’ского писанъ» [123, с. 39].

7.1. ТЭРМІНЫ КАНЦЫЛЯРЫЗМ, КЛІШЭ, ШТАМП

 Стандартныя слоўныя наборы звычайна называюць канцылярызмамі, 
штампамі, клішэ. Пры гэтым у лінгвістычнай літаратуры адсутнічае адзінства 
ў вызначэнні гэтых паняццяў і іх ацэнцы. Нярэдка яны ўспрымаюцца як то-
есныя, незалежна ад сферы выкарыстання. 

Пры фармулёўцы дэфініцыі тэрміна канцылярызм выразна выяўляюцца 
два падыходы. 

Адны даследчыкі канцылярызмамі называюць «словы і звароты, спецы-
фічныя для рознага роду справаводчай перапіскі і дакументацыі», адзначаючы 
іх заканамернасць і дарэчнасць у адпаведным кантэксце і дапускаючы выка-
рыстанне такіх слоў і зваротаў па-за афіцыйна-справаводчым стылем толькі 
з пэўнай матывацыяй – іроніі, пародыі, маўленчай характарыстыкі [136, с. 7; 
21, с. 37; 314, с. 19]. 

Другія ж канцылярызмамі лічаць гатовыя, узнаўляльныя словы і выразы, 
ужытыя ў жывым маўленні або ў мастацкай літаратуры без спецыяльнага 
стылістычнага задання [УС, с. 100; 257, с. 28, 182; 301, с. 61]. Паводле та-
кога меркавання тэрмін канцылярызм дарэчны толькі адносна стандарты-
заваных паўтаральных устойлівых выразаў, ужытых за межамі афіцыйна-
справаводчага функцыянальнага стылю. 

Адносна азначэння іншых тэрмінаў, якімі называюцца гатовыя ўзнаў-
ляльныя адзінкі (штамп, клішэ, стэрэатып і да т. п.), і ацэнкі іх выкарыстан-
ня можна вылучыць такія падыходы:

1. Тэрміны не дыферэнцыруюцца, ацэнка адмоўная.
Такі падыход адлюстраваны, напрыклад, у «Слоўніку лінгвістычных 

тэрмінаў» В. С. Ахманавай: «Клішэ (штамп) – збіты, шаблонны, стэрэатыпны 
выраз, які механічна ўзнаўляецца або ў тыповых маўленчых і бытавых кантэк-
стах, або ў пэўным літаратурным напрамку, дыялекце і да т. п.» [СЛТ-05, с. 197].

2. Тэрміны не дыферэнцыруюцца, ацэнка станоўчая адносна ўжывання ў 
афіцыйна-справаводчым стылі, адмоўная – адносна іншых сфер іх прымянення.

Гэта меркаванне адзначана, напрыклад, у артыкуле Л. І. Скварцова «Аб 
канцылярызмах і штампах»: «...аб’ектыўна штампы выступаюць у дзвюх роз-
ных функцыях. У першай з іх – гэта неабходны элемент маўлення, там, дзе 
яго галоўнай асаблівасцю з’яўляецца паўтарэнне некаторых слоўных клішэ, 
якія забяспечваюць дакладнасць і адназначнасць разумення, традыцыйнасць 
ужывання. Гэта адносіцца, напрыклад, да галіны афіцыйных зносін – да 
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канцылярскага, дзелавога маўлення, да юрыдычнай сферы... У другой сваёй 
функцыі або ролі штампы выступаюць як з’ява стылістычнай дэфектнасці. 
[Штампы. – Г. К.] ...выходзячы за межы свайго афіцыйнага ўжытку, успры-
маюцца як недарэчныя...» [301, с. 60–61]. 

3. Тэрміны не дыферэнцыруюцца, ацэньваюцца як функцыянальна 
абумоўлены сродак. 

Такі погляд адлюстраваны ў многіх публікацыях: «Маўленчыя штампы 
дзелавога стылю... – вынік заканамернага развіцця, аб’ектыўная маўленчая 
неабходнасць» [38, с. 33]; «...штампы і стэрэатыпы ў пэўных галінах чалавечай 
працы і чалавечых адносін не могуць быць нічым замененыя» [86, с. 204]; 
«Афіцыйны стыль вызначаецца вялікай колькасцю стандартных сродкаў – 
канцылярскіх штампаў, гэта значыць устойлівых зваротаў, якія паўтараюцца 
пры апісанні аднолькавых сітуацый, абазначэнні пашыраных паняццяў...» [151, 
с. 12]; «...працэс стандартызацыі мовы... выяўляецца ў шырокім выкарыстанні 
гатовых, трывала замацаваных у мове лексічных адзінак, штампаў» [284, с. 37].

У апошні час усё больш выразна акрэсліваецца тэндэнцыя да 
ўпарадкавання гэтых тэрмінаў, якая выявілася не толькі ва ўдакладненні 
сфер прымянення гатовых маўленчых адзінак, але і ў дыферэнцыяцыі саміх 
назваў гэтых адзінак і ў іх сэнсавым напаўненні. За матывавана ўжыванымі 
ўстойлівымі адзінкамі, якія з’яўляюцца канструктыўнымі тэкставымі 
элементамі, замацаваліся тэрміны клішэ, моўныя стандарты. М. Я. Цікоцкі 
ў «Стылістыцы беларускай мовы» падкрэсліў: «Ад моўных штампаў варта 
адрозніваць моўныя стандарты. Моўнымі стандартамі (клішэ) называюцца 
гатовыя выразы, што ўзнаўляюцца ў маўленні, падобна фразеалагізмам, і 
выкарыстоўваюцца ў многіх функцыянальных стылях (навуковым, афіцыйна-
дзелавым, часткова ў публіцыстычным)» [347, с. 85]. Падобныя азначэнні 
стандартызаваных моўных адзінак дадзены Н. С. Васільевай [60, с. 159], 
Н. Н. Івакінай [130, с. 27], Т. В. Мацвеевай [УС, с. 400–401] і інш.

Тэрмінам штамп усё часцей у лінгвістычнай літаратуры абазначаецца 
не любы ўстойлівы выраз, а толькі той, які страціў пачатковы сэнсавы змест 
у выніку частага ўжывання. Штампамі лічаць слоўнае выяўленне беднасці 
мыслення, няўмення дакладна выказваць свае думкі [136, с. 7–9]. Ужыванне 
такіх устойлівых маўленчых адзінак атрымлівае негатыўную ацэнку. 

Некаторыя даследчыкі звяртаюць увагу на хісткасць і няпэўнасць межаў 
паміж паняццямі штамп і клішэ. Часам нават адны і тыя ж (або вельмі 
блізкія па структуры) рэгулярна ўжывальныя ўстойлівыя формулы адны 
даследчыкі адносяць да штампаў, называючы іх «казённымі зваротамі» [256, 
с. 15–16], а другія – да стандартызаваных адзінак, якія выконваюць пэўныя 
камунікатыўныя функцыі ў тэксце [252, с. 72]. 

Для ўдакладнення паняційных межаў гэтых тэрмінаў можна на падста-
ве разнастайных азначэнняў, якія прыводзяцца ў лінгвістычнай літаратуры, 
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супаставіць характарыстыкі клішэ і штампа па такіх параметрах, як дакладнасць, 
функцыянальнасць, стылістычная маркіраванасць, роля ў маўленні, ацэнка адра-
сата. Адрозненні паміж гэтымі маўленчымі з’явамі прадстаўлены ў табл. 17.

Табліца 17
Супастаўленне характарыстык клішэ і штампа

Асноўныя параметры Клішэ Штамп
Дакладнасць Лаканічнае, дакладнае, ад-

назначнае выказванне думкі
Шматслоўнае, недаклад-
нае выказванне думкі

Функцыянальнасць Наяўнасць 
функцыянальнасці (неабход-
ны канструктыўны элемент)

Страта камунікатыўных 
функцый

Роля ў маўленні Эканомнае выяўленне 
думкі, паскарэнне 
інфармацыйнага абмену 

Зацямненне сэнсу  
выказвання;
засмечванне маўлення

Стылістычная 
маркіраванасць

Стылістычна нейтральны 
маўленчы сродак

Стылістычна афарбаваны 
маўленчы сродак

Адносіны  
адрасата

Не выклікае негатыўных 
адносін адрасата

Выклікае негатыўныя 
адносіны

Прычыны 
ўзнікнення

Высокая частотнасць 
аднатыпных маўленчых 
сітуацый

Нізкая маўленчая  
культура

Штампаванае маўленне часцей за ўсё сустракаецца ў сродках масавай 
інфармацыі. Штампы пранікаюць і ў афіцыйна-справаводчую сферу. Аднак 
тут гэта з’ява больш рэдкая. Яны могуць з’явіцца, напрыклад, у прафесійным 
маўленні юрыстаў як вынік ужывання збыткоўных элементаў. Даследчыца 
Н. М. Івакіна юрыдычнымі штампамі лічыць словазлучэнні накшталт уго-
ловное дело по обвинению, дзе слова по обвинению лішняе, бо ёсць слова 
уголовное: крымінальная справа заўсёды абвінавачвае [130, с. 28]. 

Агульнымі рысамі як для клішэ, так і для штампаў з’яўляюцца іх 
паўтаральнасць і ўзнаўляльнасць, аднак гэтыя рысы маюць рознае выяўленне. 

У адносінах да афіцыйна-справаводчага стылю справядлівым уяўляецца 
выказванне, што «клішэ – гэта памочнік таго, хто складае і чытае дакумент; 
штамп жа – шкоднік для таго, хто піша і гаворыць» [130, с. 27]. 

Як сінанімічныя да тэрміна клішэ ў літаратуры ўжываюцца і назвы дзе-
лавыя стандарты [38], моўныя стандарты [347; 383], стандартызаваныя 
адзінкі [252], стандартныя маўленчыя звароты [314]. 

У некаторых даследаваннях устойлівыя звароты афіцыйна-справаводчага 
стылю называюць фразеалагізмамі на падставе агульнай уласцівасці 
фразеалагізмаў абазначаць штосьці цэласнае па сэнсе. Пры гэтым робіцца  
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агаворка пра адсутнасць вобразнасці, экспрэсіўнасці такіх адзінак у параўнанні 
з фразеалагізмамі мастацкай літаратуры і публіцыстыкі [274, с. 59–60]. 

На наш погляд, адносна ўстойлівых узнаўляльных адзінак у мове за-
ка на даўства мэтазгодна выкарыстоўваць тэрмін юрыдычныя клішэ. Як 
сінанімічныя да гэтага тэрміна ўспрымаюцца намі назвы стандартызава-
ныя маўленчыя адзінкі (звароты, сродкі), устойлівыя юрыдычныя формулы.

Юрыдычныя клішэ як лінгвістычны феномен – малавывучаная з’ява. 
Акрамя таго, што няма адзінства поглядаў у вызначэнні паняцця, недастаткова 
распрацавана тэрміналогія, адсутнічае і навукова абгрунтаваная методыка дас-
ледавання. У беларускім мовазнаўстве клішэ афіцыйна-справаводчага стылю 
разглядаюцца пераважна ў агульным плане ў навучальных дапаможніках па 
стылістыцы.

Выявіць у заканадаўчых тэкстах клішыраваныя, або стандартызава-
ныя, адзінкі дапамагаюць такія іх асноўныя катэгарыяльныя прыкметы, як 
узнаўляльнасць і ўстойлівасць. Пад узнаўляльнасцю разумеем рэгулярнае 
(частотнае) выкарыстанне ў маўленні ў выглядзе гатовых моўных адзінак. 
Устойлівасць праяўляецца ў адназначнай адпаведнасці маўленчай адзінкі і 
абазначанай ёй рэаліі [110, с. 115–116].

7.2. ПРАБЛЕМА КЛАСІФІКАЦЫІ  
СТАНДАРТЫЗАВАНЫХ МОЎНЫХ СРОДКАЎ

Удакладніць паняційную сферу тэрміна маўленчыя клішэ мож-
на, параўнаўшы класіфікацыі гэтых стандартызаваных моўных сродкаў. 
У лінгвістычнай літаратуры існуюць розныя класіфікацыйныя падыхо-
ды. Пры групоўцы паводле сферы ўжывання выдзяляюцца клішэ, зама-
цаваныя за пэўным стылем або жанрам: газетныя, навуковыя, размоўныя, 
афіцыйна-справаводчыя [УС, с. 400–401]. Клішэ пэўнага стылю ў сваю 
чаргу класіфікуюць паводле іх функцыі ў тэксце, лексіка-граматычнай 
суаднесенасці, тэматычнай прыналежнасці.

Разгорнутая функцыянальная класіфікацыя стандартызаваных моўных 
сродкаў навуковых тэкстаў прыводзіцца Н. Н. Пярчаткінай, якая аб’ядноўвае 
клішэ ў чатыры асноўныя групы: з функцыяй намінацыі, канкрэтызацыі, 
сувязі і ацэнкі. Да клішэ з функцыяй намінацыі даследчыца залічвае адзінкі 
тэрміналагічнага характару як аднаслоўныя, так і складаныя (компьютер, 
энергия взаимодействия частиц). Кожную з астатніх трох груп стандарты-
заваных адзінак нетэрміналагічнага характару Н. Н. Пярчаткіна дзеліць на 
падгрупы ў залежнасці ад другарадных функцый, або субфункцый. Напры-
клад, сярод клішэ з функцыяй канкрэтызацыі вылучае пятнаццаць падгруп: 
1) тлумачэнне (в смысле, в том числе); 2) азначэнне (так называемый, ука-
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занный); 3) час (в настоящий момент) і г. д. [252, с. 70–73]. На нашу думку, 
не ўсе прыведзеныя прыклады можна залічваць да стандартызаваных адзінак. 
Не зразумела, у чым выявілася стандартызаванасць, напрыклад, намінацыі 
камп’ютар. У цэлым жа класіфікацыя адметная поглядам на тэрміны як на 
стандартызаваныя моўныя адзінкі.

В. М. Багуслаўскі выдзяляе пяць асноўных разнавіднасцей тыповых 
узнаўляльных адзінак афіцыйнага стылю: 1) словы, якія абазначаюць чалавека 
або ўстанову паводле ролі ці функцыі, якую яны выконваюць у афіцыйных 
зносінах (работодатель, разработчик); 2) словы, ужываныя ў спецыфічным 
значэнні (дело – ‘падборка дакументаў’); 3) словы, што з’яўляюцца «стро-
евыми» для дзелавога маўлення (с целью, в связи); 4) тыповыя звароты 
афіцыйнага маўлення (показатель качества); 5) тыповыя формулы (имея 
в виду). Даследчык робіць агаворку, што прыведзеная ім класіфікацыя не 
з’яўляецца вычарпальнай [38, с. 35]. 

Н. М. Івакіна ў склад клішэ ў юрыдычным маўленні ўключае: устойлівыя 
прэдыкатыўныя адзінкі (расследованием установлено), сінтаксічныя 
дзеяслоўна-іменныя канструкцыі (признать потерпевшим), лексічныя стан-
дарты. У складзе лексічных стандартаў выдзяляюцца складаныя тэрміны (уго-
ловное дело) і фіксаваныя іменныя канструкцыі (в присутствии, с участием). 
Даследчыца групуе клішэ і паводле іх камунікатыўных функцый у тэксце 
працэсуальнага акта, вылучаючы адзінкі, якія: называюць асобаў, што склалі 
дакумент і ўдзельнічалі ў працэсуальных дзеяннях (народный суд в составе); 
указваюць прычыны працэсуальных дзеянняў (в соответствии с требовани-
ями статьи); называюць працэсуальныя дзеянні (провел обыск); матывуюць 
складанне пэўнага акта (руководствуясь статьей) і інш. [130, с. 27–28].

Н. У. Алонцава, аналізуючы мову дыпламатычных тэкстаў, вылучае 
тры групы стандартызаваных адзінак, называючы іх лексіка-граматычнымі 
разрадамі (ЛГР): іменныя, вербальныя і фразавыя. У склад іменных уклю-
чаюцца словазлучэнні: а) «назоўнік + назоўнік» (ликвидация дискрими-
нации); б) «назоўнік + прыназоўнік + назоўнік» (акт о присоединении); 
в) «прыметнік + назоўнік» (основные свободы). У вербальныя ЛГР, паводле 
гэтай класіфікацыі, уваходзяць словазлучэнні з дзеясловам у якасці апорнага 
кампанента (делать оговорки) [4, с. 11–12]. Мяркуючы па прыкладах, у фразавыя 
ЛГР даследчыца ўключыла як словазлучэнні (согласились о нижеследующем), 
так і прэдыкатыўныя адзінкі (настоящая Конвенция вступает в силу), не падзя-
ляючы іх на асобныя падгрупы. Напэўна, словазлучэнні накшталт согласились о 
нижеследующем можна было б аднесці да вербальных ЛГР, а стандартызаваныя 
лінгвістычныя сродкі на ўзроўні сказа вылучыць у асобны разрад. 

Як вынікае з разгледжаных вышэй класіфікацый, адны даследчыкі 
моўнымі стандартамі лічаць толькі звышслоўныя адзінкі, называючы іх 
гатовымі выразамі [383, с. 58]; гатовымі ўстойлівымі зваротамі [130, с. 27]; 
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гатовымі выразамі, што ўзнаўляюцца ў маўленні, падобна фразеалагізмам 
[347, с. 85]; устойлівымі зваротамі, якія часта ўзнаўляюцца ў пэўных тыповых 
умовах [УС, с. 103].

Іншыя – уключаюць у іх склад і асобныя лексемы [38; 252; 4]. Н. Н. Пярча-
ткіна, напрыклад, залічвае да стандартызаваных адзінак тэрміналагічнага 
характару навуковага стылю такія, як речь, язык, система, опыт, количе-
ство, температура, вещество [252]. На нашу думку, да стандартызаваных 
тэрміналагічных адзінак варта адносіць не аднаслоўныя, а толькі склада-
ныя ўстойлівыя тэрміны тыпу крымінальная адказнасць, іскавая заява, су-
довая спрэчка. Стандартызаванасць такіх тэрмінаў якраз і абумоўлена тым, 
што назоўнікі ў гэтых спалучэннях набываюць монасемічнасць, дзякуючы 
менавіта іх спалучэнню толькі з пэўнымі адпаведнымі ўдакладняльнымі 
прыметнікамі. Такія тэрміны становяцца непадзельнымі, устойлівымі. А 
гэта абумоўлівае іх выкарыстанне не ў любой, як можна было б ужываць без 
азначэнняў словы адказнасць, заява, спрэчка, а толькі ў тыповай, стандартнай 
маўленчай сітуацыі.

7.3. ЮРЫДЫЧНЫЯ КЛІШЭ  
Ў ЗАКАНАДАЎЧЫХ ТЭКСТАХ ХХ ст.

Улічваючы вопыт даследчыкаў у сістэматызацыі стандартызаваных 
моўных сродкаў розных стыляў, а таксама спецыфіку даследаванага намі 
лінгвістычнага матэрыялу, лічым мэтазгодным згрупаваць выяўленыя юры-
дычныя клішэ наступным чынам.

1. Устойлівыя прэдыкатыўныя адзінкі: асоба... мае права прасіць (КЗаШС-27,  
32), зацікаўленая старана мае права патрабаваць (КЗаШС-27, 34), пастанова 
суда належыць выпаўненьню (СЗіЗ, № 29, с. 3), правы і абавязкі грунтуюцца 
(на) (КЗаШС-27, 37), правы і абавязкі... рэгулююцца (КЗаШС-27, 21), пытань-
не вырашаецца (у агульнаіскавым парадку) (КЗаШС-27, 58), справа паднята 
(КЗаШС-27, 14), судзьдзя робіць пастанову (СЗіЗ, № 29, с. 9) і інш.

 2. Устойлівыя словазлучэнні:
2.1) дзеяслоўна-іменныя: 
а) беспрыназоўнікавыя: абавязвацца парукаю (КЗаШС-27, 127), абскар-

дзіць пастанову (КЗаШС-27, 110), апратэстоўваць угоды (КЗаШС-27, 
125), браць шлюб (КЗаШС-27, 4), даводзіць права (ЧЗ, с. 3), дастаць дазвол 
(КЗаШС-27, 124), дасягнуць шлюбнага веку (КЗаШС-27, 12а), зацьвердзіць 
палажэньне (СЗіЗ, № 29, с. 9), ужыць амністыю (ЧЗ, с. 9) і інш.;

б) прыназоўнікавыя: вызваліць ад адбываньня кары (ЧЗ, с. 17), назіраць 
за выпаўненьнем (СЗіЗ, № 31, с. 21), знаходзіцца пад ведамам (ЧЗ, с. 16), 
належаць да кампетэнцыі (К-27, 45), падаць на зацверджаньне (ЧЗ, с. 4), 
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прызнаць за абавязак (К-27, 13), уваходзіць у (дагаворна-маёмасныя) адносіны 
(КЗаШС-27, 24), увесьці ў сілу (КЗаШС-27, 1) і інш.

2.2) іменныя: 
а) беспрыназоўнікавыя: адбываньне кары (ЧЗ, с. 9), браньне шлюбу 

(КЗаШС-27, 30), вырашэньне спрэчкі (КЗаШС-27, 36), дача водпускаў (СЗіЗ, 
№ 29, с. 2), заверка зьдзелак (СЗіЗ-25, № 31, с. 15), неправадзейнасьць шлюбу 
(КЗаШС-27, 12), падняцьце спраў (КЗаШС-27, 94), права ўласнасьці (ЧЗ, с. 12), 
скасаваньне шлюбу (КЗаШС-27, 29), тэрмін кары (ЧЗ, с. 9), устанаўленьне 
бацькоўства (КЗаШС-27, 46), учыненьне расьследаванняў (СЗіЗ-25, № 31, 
с. 15) і інш.;

б) прыназоўнікавыя: выдаткі на ўтрыманьне (КЗаШС-27, 116), заява аб 
бацькоўстве (КЗаШС-27, 47), згоды паміж супругамі (КЗаШС-27, 24), перашко-
да да шлюбу (КЗаШС-27, 7), права на (вольны) выхад (К-27, арт. 4), права на пад-
няцьце спраў (КЗаШС-27, 59), права на ўтрыманьне (КЗаШС-27, 25), сплата за 
шкоду (КЗаШС-27, 135), угоды па адчужэньні маёмасьці (КЗаШС-27, 125) і інш.

2.3) атрыбутыўна-іменныя: абавязковая пастанова (СЗіЗ, № 31, с. 6), асоб-
ны закон (КЗаШС-27, 49), асобны погляд (КЗаШС-27, 13), асабовыя інтарэсы 
(КЗаШС-27, 52), асабовая перапіска (КЗаШС-27, 23), выбіральная камісія 
(СЗіЗ, № 31, с. 11), дзеяздольная асоба (КЗаШС-27, 107), дысцыплінарныя 
ўзысканьні (СЗіЗ, № 31, с. 14), законная сіла (КЗаШС-27, 16), народны суд 
(КЗаШС-27, 15), неадкладнае выпаўненьне (СЗіЗ, № 29, с. 4), праўныя гарантыі 
(ЧЗ, с. 12), службовая асоба (КЗаШС-27, 1), супружныя адносіны (КЗаШС-27, 
23), трэцяя асоба (КЗаШС-27, 24), шлюбны век (КЗаШС-27, 4), юрыдычная 
асоба (СЗіЗ, № 31, с. 15), юрыдычнае значэньне (КЗаШС-27, 23) і інш.

Значная частка такіх устойлівых спалучэнняў з прычыны монасемічнасці 
і наяўнасці дэфініцыі мае тэрміналагічны характар.

3. Устойлівыя канструкцыі з адыменнымі прыназоўнікамі: за выклю-
чэньнем (КЗаШС-27, 93), на асновах (супольнае ўласнасці) (КЗаШС-27, 
21), на грунце (пастановы) (СЗіЗ, № 29, с. 2), на падставе (палажэньня)  
(К-27, 4), на разьвіцьцё (пастановы) (ЧЗ, с. 7), у адпаведнасьці з (К-27, 15), па 
патрабаваньні (К-27, 36), у адносінах да (КЗаШС-27, 24), у выпадку (патрэбы) 
(КЗаШС-27, 134), у парадку (выдачы загаду) (КЗаШС-27, 34) і інш. 

Пералічаныя юрыдычныя формулы былі, па сутнасці, першай спробай іх 
утварэння ў заканадаўчых тэкстах новага перыяду. Выдадзены ў 1926 г. пера-
кладны руска-беларускі слоўнік «Тэрміны права» правазнаўчую фразеалогію 
не ўключаў, што ў свой час спецыялісты-правазнаўцы характарызавалі як 
недахоп выпуску [240, с. 194]. Спецыфічныя для мовы закона ўстойлівыя вы-
разы паступова выпрацоўваліся ў працэсе стварэння беларускіх заканадаўчых 
дакументаў. Галоўная роля ў апрацоўцы беларускага тэксту законаў, павод-
ле слоў беларускага юрыста М. Гуткоўскага, належала Камісіі заканадаўчых 
праектаў пры Савеце народных камісараў. «Гэта камісія не толькі займаецца 
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перакладамі на беларускую мову законаў, прынятых на расійскай мове, не 
толькі рэдагаваннем паданых на разгляд беларускіх перакладаў, але і самастой-
на пачынае складаць праекты законаў адразу на беларускай мове» [105, с. 88].

Параўнанне паралельных беларуска- і рускамоўнага заканадаўчых тэкстаў 
паказвае, што складальнікі беларускага варыянта не імкнуліся да банальнага 
калькавання рускага арыгінала (што напэўна спрасціла б працу), а стараліся 
даступна для разумення непадрыхтаванага карыстальніка разам з тым даклад-
на, недвухсэнсоўна і лаканічна перадаць змест дакумента. 

Адным са спосабаў больш проста перадаць змест заканадаўчых 
дакументаў па-беларуску з’яўлялася сегментацыя выказвання:

При Под’отделе Государственного 
Обеспечения под председатель-
ством Заведывающего Отделом 
Социального Обеспечения или За-
ведывающего П/отделом Государ-
ственного Обеспечения действует 
Междуведомственная Комиссия 
по назначению пенсий и пособий из 
представителей от военного ведом-
ства, Окружного Финансового От-
дела, Окружного Бюро Профсоюзов 
и Комитета Взаимопомощи  
(СЗиР, № 30, с. 15).

Пры пад’аддзеле дзяржаўнай 
забясьпекі дзейнічае 
міжустаноўная камісія па 
вызначэньні пэнсій і дапамог. 
Камісія гэта складаецца з 
прадстаўнікоў ад вайсковага  
ведамства, акружнога грашовага 
аддзелу, акружнога бюро про-
фэсыянальных саюзаў і Комітэту 
ўзаемнай дапамогі. Старшы-
нёю камісіі з’яўляецца загадчык 
пад’аддзелу дзяржаўнай забясьпекі  
(СЗіЗ, № 30, с. 15).

Тут адной прэдыкатыўнай адзінцы рускага варыянта (комиссия действу-
ет) адпавядаюць тры ў беларускім (камісія дзейнічае, камісія складаецца, 
загадчык з’яўляецца старшынёю). Паўтарэнне асобных элементаў выказвання 
не павялічыла памер артыкула, а толькі ўдакладніла яго змест. Сутнасць арты-
кула сфармулявана з лагічнай паслядоўнасцю, што можна лічыць прыкладам 
імкнення да дасканаласці выкладу.

Аднак не заўсёды такі спосаб быў апраўданы, пра што сведчыць наступны 
прыклад:

Заявление о расторжении брака 
делается в органах ЗАГС в пись-
менной или устной форме по месту 
жительства одного из супругов 
(СЗиР, № 29, с. 7).

Заявы аб скасаваньні шлюбаў 
падаюцца ў ворганы запісу актаў 
грамадзянскага становішча па мес-
цы пражываньня аднаго з супругаў. 
Заявы аб гэтым можна падаваць 
у пісьмовай або славеснай форме 
(СЗіЗ, № 29, с. 7).



247

У гэтым артыкуле выдзеленая безасабовая канструкцыя з’яўляецца 
залішняй. Яна не мае сэнсавай нагрузкі, яе ўключэнне вядзе да страты 
лаканічнасці.

Як адзначаецца ў шмат якіх публікацыях, у 20-я гг. ХХ ст. перад 
заканатворцамі ставілася задача выкладаць законы зразумелай для працоўных 
мас мовай. З гэтай мэтай нават прымаліся спецыяльныя ўрадавыя пастановы, 
таму спрашчэнне выкладання законаў у беларускамоўным варыянце цалкам 
адпавядала патрабаванням часу. Аднак часцей за ўсё такія трансфармацыі 
адбываліся не на ўзроўні тэкставых фрагментаў (артыкула або пункта арты-
кула ў дакуменце), а на ўзроўні словазлучэнняў.

Напрыклад, арт. 3 пастановы Прэзідыума ЦВК БССР за 17 ліпеня 1922 г. 
сфармуляваны так:

Не обращенные к исполнению при-
говоры судебных учреждений и 
постановления административных 
органов, по коим наказание было 
определено – лишение свободы или 
принудительные работы до одного 
года в исполнение не приводить 
(ДЗ, с. 18).

Ня выконваць тыя прысуды 
судовых устаноў і пастановы 
адміністрацыйных органаў, па якіх 
былі вызначаны кары пазбаўленьне 
волі або прымусовыя работы да 
аднаго году, і якія не пачалі яшчэ 
выконвацца (ЧЗ, с. 18).

Звернем увагу на аднолькава выдзеленыя канструкцыі. Да спецыяльна-
га ўстойлівага выразу не обращенные к исполнению приговоры падабраны 
агульназразумелы адпаведнік прысуды… якія не пачалі яшчэ выконвацца. 
Робіць лягчэйшым разуменне артыкула і больш выразна акрэслівае яго 
сутнасць перанясенне з канца ў пачатак сэнсавызначальнай фармулёўкі 
з адначасовым яе спрашчэннем: в исполнение не приводить – ня выкон-
ваць. Аднак немагчыма не заўважыць, што такое спрашчэнне мела вынікам 
«разбурэнне» ўстойлівых фармулёвак, ужываных у рускім тэксце. Ра дзей 
за ўсё трансфармаваліся прэдыкатыўныя канструкцыі і атрыбутыўна-
іменныя словазлучэнні. Найбольш часта «разбураліся» стандартызаваныя 
канструкцыі з адыменнымі прыназоўнікамі. Напрыклад, паэлементнае су-
падзенне ў беларускім і рускім тэкстах адзначана для 59 канструкцый з 83 
выяўленых у тэксце Кодэкса законаў аб шлюбе, сям’і і апецы БССР (1927): 
при рассмотрении вопросов – пры разглядзе пытаньняў (КЗаШС-27, 53), 
при злостном уклонении – пры злосным ухіленьні (КЗаШС-27, 71), в случае 
необходимости – у выпадку патрэбы (КЗаШС-27, 134), на основании реше-
ния – на падставе пастановы (КЗаШС-27, 44) і інш. Для 24 стандартыза-
ваных канструкцый, або амаль для 30 %, у беларускім тэксце выкарыстаны 
адпаведнікі іншай структуры.
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Часцей за ўсё рускія ўстойлівыя канструкцыі з адыменнымі пры-
назоўнікамі замяняліся ў беларускім тэксце на даданыя акалічнасныя  
сказы: 

даданыя мэты: в ознаменование дня – каб адзначыць дзень (ЧЗ, с. 9); в 
целях установления – каб устанавіць (ЧЗ, с. 12); под страхом утраты – каб 
ня страціць (ЧЗ, с. 22);

даданыя умовы: в случае несогласия коллегии – калі калегія ня згодна 
(К-27, 49); в случае необходимости – калі гэта патрэбна (КЗаШС-27, 103), 
в случае надобности – калі патрэбна (КЗаШС-27, 137); при наличии юриди-
ческого владельца – калі ёсць юрыдычны уладар (ЧЗ, с. 3), при неисполнении 
обязательств – калі абавязкі не выконваюцца (КЗаШС-27, 34); при отсут-
ствии соглашения – калі няма згоды (КЗаШС-27, 30); при наличии особого 
мнения – калі ёсьць асобны погляд (КЗаШС-27, 2, 12);

даданыя часу: по истечении срока – калі міне тэрмін (СЗіЗ, № 29, с. 3).
Даданымі сказамі замяняліся і некаторыя ўстойлівыя словазлучэнні. Дада-

ны азначальны – замест атрыбутыўна-іменных словазлучэнняў: подотчетных 
учреждений – устаноў, якія даюць справаздачы, неподотчетных учрежде-
ний – устаноў, якія справаздач не даюць (СЗіЗ, № 31, с. 15).

Дзеяслоўна-іменныя клішэ замянялі на даданы дапаўняльны сказ:
наблюдает за сохранением заработка – назірае за тым, каб захоўваўся 

заработак (СЗіЗ, № 31, с. 21).
Аднак часцей, чым сказ, да словазлучэння падбіраўся ў беларускім тэксце 

аднаслоўны адпаведнік. 
Да дзеяслоўна-іменнага – дзеяслоў: ведет борьбу – змагаецца (СЗіЗ, № 31, 

с. 30), иметь целью – імкнуцца (СзіЗ, № 31, с. 27), оказывает содействие – 
дапамагае (СЗіЗ, № 31, с. 20; КЗаШС-27, 96), подвергнуть аресту – арыш-
таваць (СЗіЗ, № 31, с. 25), подвергнуть немедленному аресту – неадкладна 
заарыштаваць (СЗіЗ, № 31, с. 25), не приводить в исполнение – не выконваць 
(ЧЗ, с. 18), проводит/ведет учет – падлічае (СЗіЗ, № 31, с. 18), производить 
выборку – выбіраць (ЧЗ, с. 11). 

Да іменнага – назоўнік: лишение свободы – зьняволеньне (СЗіЗ, № 29, 
с. 2), оказание содействия – дапамога (СЗіЗ, № 31, с. 16), приведение в ис-
полнение – выпаўненьне (СЗіЗ, № 31, с. 16), выкананьне (ЧЗ, с. 9, 18), осу-
ществление избирательного права – удзельнічаньне ў выбарах (СЗіЗ, № 31, 
с. 21), производство наблюдения – нагляданьне (КЗаШС-27, 2), производство 
публикации – публікацыя (КЗаШС-27, 21). 

Ці страчвалі беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты каларыт стан-
дартызацыі з-за «разбурэння» часткі клішыраваных выразаў пры іх перакла-
дзе з рускай мовы? Гэтага не адбывалася, паколькі традыцыйныя маўленчыя 
сродкі, трапляючы ў заканадаўчы кантэкст, атрымлівалі неабходную стылёвую 
маркіраванасць. Створаныя на беларускамоўнай глебе канструкцыі, назы-
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ваючы тыповыя паўтаральныя сітуацыі, узнаўляліся як гатовыя маўленчыя 
адзінкі. Гэта значыць, што такія канструкцыі адпавядалі патрабаванням да 
стандартызаваных маўленчых сродкаў. Яны толькі набывалі новую форму, 
захоўваючы змест. 

Іншая справа, што ў заканадаўчых тэкстах 20-х гг. ХХ ст. даволі па-
шыранай з’явай была варыянтнасць юрыдычных фармулёвак. Напрыклад, 
дзеяслоўна-іменнаму словазлучэнню карается штрафом адпавядалі караецца 
штрафам і накладаецца штраф:

Хулиганство карается штрафом 
(СЗиР, № 29, с. 17);

Хуліганства караецца штрафам 
(СЗіЗ, № 29, с. 17);

Хранение неклейменых изделий из 
благородных металлов карается 
штрафом (СЗиР, № 29, с. 18);

За хаванне неклеймаваных вырабаў 
з каштоўных мэталяў накладаецца 
штраф (СЗіЗ, № 29, с. 18);

Нарушение правил карается штра-
фом (СЗиР, № 29, с. 15).

За невыпаўненьне правіл накладаец-
ца штраф (СЗіЗ, № 29, с. 15).

Некалькі варыянтаў адзначана і для слова ве́дение ў выразе находиться в 
ведении/подлежать ведению/оставаться в ведении :

Лесные участки находятся в исклю-
чительном ведении (ДЗ, с. 21);
Луговые угодия находятся в ведении 
(ДЗ, с. 21);
Мельницы остаются в ведении  
(ДЗ, с. 21);
Ведению Всебелорусского Съезда 
Советов подлежат (К-27, 25).

Лясныя ўчасткі знаходзяцца ў вы-
ключным веданьні (ЧЗ, с. 21);
Лугавыя ўгодзьдзі знаходзяцца пад 
ведамам (ЧЗ, с.21);
Млыны застаюцца пад загадам  
(ЧЗ, с. 1);
Да кампетэнцыі Усебеларускага 
Зьезду Саветаў належаць (К-27, 25).

Розныя беларускія адпаведнікі мела і атрыбутыўна-іменнае словазлучэнне 
судебная защита:

Договоры пользуются судебной за-
щитой (ДЗ, с. 13);
Право на судебную защиту  
(ДЗ, с. 14).

Дагаворы абараняюцца судом  
(ЧЗ, с. 13);
Права на судовую абарону  
(ЧЗ, с. 14).

Яшчэ некалькі прыкладаў варыянтнасці юрыдычных клішэ ў беларускіх 
заканадаўчых тэкстах:
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Рус. вправе требовать – бел. мае права дамагацца/мае права патраба-
ваць:

заинтересованная сторона вправе 
требовать (СЗиР, 29, с. 9);

зацікаўленая старана мае права 
дамагацца (СЗіЗ, № 29, с. 9);

заинтересованная сторона вправе 
требовать (КЗоБС-27, 34).

зацікаўленая старана мае права 
патрабаваць (КЗаШС-27, 34).

Рус. в общеисковом порядке – бел. праз суд/у агульным іскавым парадку/у 
агульнаіскавым парадку:

Все вопросы разрешаются в обще-
исковом порядке (КЗоБС-27, 35);

Усе пытанні вырашаюцца праз суд 
(КЗаШС-27, 35);

Вопрос разрешается в общеисковом 
порядке (СЗиР, 29, с. 9);
Все споры разрешаются в общеис-
ковом порядке (КЗоБС-27, 69).

Пытаньне вырашаецца ў агульным 
іскавым парадку (СЗіЗ, № 29, с. 9);
Усе спрэчкі вырашаюцца ў агуль-
наіскавым парадку (КЗаШС-27, 69).

Асабліва вызначаліся варыянтнасцю канструкцыі з адыменнымі пры-
назоўнікамі:

В случае надобности (КЗоБС-27, 137) – калі патрэбна (КЗаШС-27, 137); 
в случае необходимости (КЗоБС-27, 134) – у выпадку патрэбы (КЗаШС-27, 
134). 

За исключением президиумов городских советов (КЗоБС-27, 93а) – за вы-
ключэньнем прэзідыумаў гарадзкіх саветаў (КЗаШС-27, 93а); за исключением 
случаев (КЗоБС-27, 106а) – апроч выпадкаў (КЗаШС-27, 106а) і інш.

Дакладнасць мовы заканадаўчых дакументаў патрабуе, «каб адна і тая 
ж думка заўсёды выказвалася пры дапамозе адных і тых жа радоў слоў, раз-
мешчаных адным і тым жа спосабам» [256, с. 14]. Натуральна, што варыянт-
насць фармулёвак супярэчыць стандартызацыі маўлення, яго ўніфікаванасці. 
А лінгвістычныя заганы ў мове закона могуць прывесці да памылак пры яго 
прымяненні.

На працягу ХХ ст. для эвалюцыі стандартызаваных лінгвістычных сродкаў 
заканадаўчых тэкстаў розных узроўняў (састаўных тэрмінаў, устойлівых 
прэдыкатыўных адзінак, сінтаксічных іменных, атрыбутыўна-іменных 
і дзеяслоўна-іменных канструкцый) былі характэрныя тыя ж тэндэнцыі, што 
і для фразеалагічна не звязаных. 

Выяўлены лінгвістычны матэрыял адлюстроўвае пошукі найбольш адэк-
ватнага для юрыдычнага кантэксту моўнага выяўлення пэўнага паняцця, з’явы, 
дзеяння, працэсу: иностранные граждане – чужаземныя грамадзяне (КК-28) – 
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нительный лист – выканальны ліст (ГПК-30) – выканаўчы ліст (ГПК-36) –  
выканаўчы ліст (ГПК-65); неповиновение законам – непакорнасць законам 
(КК-28) – непадпарадкаванасць законам (КК-40) – непадпарадкаванне законам 
(КК-61); общественно опасные последствия – небяспечныя для грамады вынікі 
(КК-28) – небяспечныя для грамадства вынікі (КК-40) – грамадска небяспечныя 
вынікі (КК-57; КК-61); прекращение брака – скасаваньне шлюбу (КЗаШС-27) – 
скасаваньне шлюбу (КЗаШС-35) – спыненне шлюбу (КЗаШС-69); публичное 
оскорбление представителей власти – публічнае абражэньне прадстаўнікоў 
улады (КК-28) – публічная абраза прадстаўнікоў улады (КК-40) – публічная 
знявага прадстаўнікоў улады (КК-57; КК-61).

Як сведчыць пашпартызацыя фактычнага матэрыялу, для пераважнай 
большасці адзінак стабілізацыя іх выкарыстання адбылася прыблізна ў 
сярэдзіне або на пачатку другой палавіны ХХ ст. Для асобных стандарты-
заваных адзінак неўсталяванасць, полінайменнасць застаецца не пераадо-
ленай: прызнанне грамадзяніна бязведамна адсутным (ГПК-64)/прызнанне 
грамадзяніна бяз вестак адсутным (ГК-64), стан поўнай адсутнасці памяці 
(КПК-61)/стан неўмяняльнасці (КаАП-84), гвалтоўныя дзеянні/насільныя 
дзеянні (КК-61), залог маёмасці/утрыманне закладзенай маёмасці (ГК-64).

Некаторыя клішыраваныя выразы патрабуюць удакладнення сэнса-
вай адпаведнасці паняццю: несапраўдная здзелка (ГК-65); лінгвістычнай 
карэкціроўкі: абцяжваючыя акалічнасці (КК-61); разгалашэнне даных па-
пярэдняга следства (КК-61); перадаць на папячэнне (КК-61); спроба на пабег 
(КПК-61).
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

Гісторыя сучаснага беларускамоўнага заканадаўства пачалася ў 20-я гг. 
ХХ ст. Аднак падрыхтоўчым этапам выпрацоўкі адпаведных лінгвістычных 
сродкаў з поўным правам можна лічыць папярэдняе стагоддзе. Ажыццёўленае 
ў ХІХ ст. перавыданне старабеларускіх юрыдычных дакументаў выклікала 
неабходнасць стварэння і апублікавання алфавітных паказальнікаў і слоўнікаў 
малазразумелай (пераважна для рускамоўнага карыстальніка) старабеларускай 
лексікі. З цягам часу гэтыя лексікаграфічныя даведнікі набылі большае, чым 
ім першапачаткова адводзілася, значэнне – быць дапаможнымі слоўнікамі 
для разумення старой актавай мовы. У 20-я гг. ХХ ст. яны ўспрымаліся як 
важная крыніца папаўнення юрыдычнай лексікі, як арыенцір у дакладнасці 
словаўжывання. Слоўнікі актавай мовы і дагэтуль не страчваюць вартасці для 
даследчыкаў беларускай лексікі.

Юрыдычная лексікаграфія пасля выхаду ў 1920–30-я гг. руска-беларускага 
слоўніка «Беларуская навуковая тэрміналогія. Выпуск дзесяты. Тэрміналогія 
права» (1926) і руска-ідыш-беларускага «Юрыдычная тэрміналогія» (1926) 
зведала даволі значны перапынак – да 1990-х гг. Выдадзеныя ў канцы 
ХХ – пачатку ХХІ ст. слоўнікі, безумоўна, адыгрываюць станоўчую ролю ў 
пашырэнні і ўнармаванні беларускай юрыдычнай тэрміналогіі. Аднак яны 
з прычыны іх невялікага аб’ёму, няўзгодненасці прынцыпаў адбору лексікі, 
некаторых лінгвістычных недахопаў не могуць рэальна адлюстраваць патэн-
цыял сучаснай беларускай юрыдычнай тэрміналогіі, а значыць – і поўнасцю 
задаволіць патрэбы карыстальнікаў. Наспела пільная неабходнасць стварэння 
грунтоўнага слоўніка беларускіх юрыдычных тэрмінаў. Рэалізацыі гэтай за-
дачы спрыяе наяўнасць дастатковай колькасці афіцыйных беларускамоўных 
тэкстаў, якія могуць стаць крыніцай тэрміналагічнага матэрыялу.

Спецыфічныя для заканадаўчай разнавіднасці афіцыйна-справаводчага 
стылю беларускай мовы вербальныя сродкі, зарадзіўшыся ў мове перыядыч-
нага друку, удасканальваліся і шліфаваліся ў практыцы перакладу адпаведных 
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тэкстаў з рускай мовы. Адносна ажыццяўлення такой практыкі газетай «Наша 
Ніва» можна гаварыць аб уплыве на выпрацоўку гэтых сродкаў пераважна 
рускай мовы. 

За 1920-я гг. была створана даволі значная колькасць заканадаўчых 
тэкстаў на беларускай мове, якія ў далейшым з’явіліся асновай для работы 
па ўніфікацыі і стандартызацыі лінгвістычных сродкаў для прававой сфе-
ры. Складванне і развіццё беларускіх тэрмінаў заканадаўства адбывалася на 
базе паняційнага апарату іншамоўнай тэрміналагічнай сістэмы: у пераважнай 
большасці законы не ствараліся па-беларуску, а перакладаліся з рускай мовы. 
У такой сітуацыі іншамоўная тэрміналагічная сістэма можа выступаць матэ-
рыялам альбо для адштурхоўвання, альбо для запазычвання. На пачатковым 
этапе (1920-я – першая палавіна 1930-х гг.) тэрмінатворчая праца вялася з 
улікам асаблівасцей жывой мовы і, у некаторай меры, традыцый старабе-
ларускага канцылярска-юрыдычнага пісьменства. Адсутнасць грунтоўнага 
перакладнога слоўніка мела вынікам даволі пашыраную полінайменнасць 
беларускіх тэрмінаў. З аднаго боку, гэта можна ацаніць як натуральную 
з’яву для пачатковага этапу фарміравання тэрміналогіі, калі адбор найбольш 
адэкватнага тэрміна з некалькіх магчымых варыянтаў яшчэ не завяршыўся. 
Але з другога боку, непаслядоўнасць ва ўжыванні тэрмінаў прыводзіла да 
разыходжанняў у беларускіх і рускіх заканадаўчых тэкстах, якія з’яўляліся 
раўнапраўнымі і афіцыйнымі. У сувязі з гэтым у юрыдычнай практыцы 
ўзнікла пытанне аб аўтэнтычнасці тэксту закона пры раўнапраўнасці дзвюх 
моў: які тэкст у выпадку разыходжанняў павінен карыстацца перавагай – 
беларускі ці рускі.

Прычынай полінайменнасці, якая магла выклікаць калізіі паміж тэкстамі 
законаў на беларускай і рускай мовах, з’явілася, акрамя тагачаснай агуль-
най неўпарадкаванасці і неўнармаванасці тэрміналагічнай лексікі белару-
скай мовы, адсутнасць адзінага каардынацыйнага цэнтра заканатворчай 
працы. Мяркуючы па бібліяграфічных даных, пераклад і выданне кодэксаў 
ажыццяўлася рознымі калектывамі. Напрыклад, Кодэкс законаў аб шлюбе, 
сям’і і апецы (1927) – выдавецтвам Саветаў Народных Камісараў БССР, Зя-
мельны кодэкс (1929) – выдавецтвам Наркамзема, Грамадзянскі працэсу-
альны кодэкс (1930) – Народнага Камісарыята Юстыцыі. Нявытрыманасць 
у выкарыстанні тэрмінаў (а ў яе выніку і магчымага сутыкнення нормаў 
права), напэўна, можна патлумачыць і адсутнасцю каардынацыі паміж 
перакладчыцкімі калектывамі.

Характар карэкціроўкі структурных элементаў значнай часткі тэрміна-
лагічнай лексікі ў другой палавіне 1930-х – 1950-я гг. паказвае мэтанакіраваную 
арыентацыю на моўныя сродкі зыходных тэкстаў, што выявілася ў пашырэнні 
калькавання і запазычвання рускіх тэрмінаў. Уніфікацыя беларускіх варыянтаў 
паводле стандарту рускіх назваў прывяла, з аднаго боку, да страты спецыфічнага 
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маўленчага ўвасаблення шэрагу тэрмінаадзінак, з другога – да пэўнай 
стабілізацыі тэрмінаўжывання, пачынаючы ад 1960-х гг. Сфарміраваны на гэты 
час корпус юрыдычнай лексікі ў асноўным захоўвае дагэтуль сваё лінгвістычнае 
афармленне. Аднак некаторыя юрыдычныя паняцці ўсё яшчэ не атрымалі ка-
рэктнага, не пазбаўленага полінайменнасці, слоўнага ўвасаблення. 

Пры выпрацоўцы марфалагічных сродкаў, спецыфічных для бела-
рускамоўных заканадаўчых тэкстаў, на пачатковым этапе (1920-я – 
першая палавіна 1930-х гг.) выявілася тэндэнцыя да арыентацыі на 
асаблівасці агульналітаратурнага ўжывання, заснаванага ў значнай меры на 
асаблівасцях жывога маўлення. Яна адлюстравалася ў заменах або пропусках 
аддзеяслоўных назоўнікаў з суфіксамі -нн-/-енн-/-анн-. Унікненне ўжывання 
гэтых назоўнікаў было выклікана не толькі цяжкасцю ўспрымання тэксту, 
насычанага такімі ўтварэннямі, а і неўласцівасцю для маўлення некаторых 
канструкцый, кампанентамі якіх яны з’яўляліся. Варыянтнасць і, у пэўных 
выпадках, штучнасць ужываных беларускіх эквівалентаў з’явілася заканамер-
ным вынікам пошуку найбольш адпаведных сродкаў выяўлення.

З другой палавіны 1930-х гг. выразна намецілася затуханне акрэсленай 
тэндэнцыі. А ў заканадаўчых тэкстах канца 1950-х гг. фіксуюцца толькі 
адзінкавыя перакладчыцкія трансфармацыі канструкцый з даследаванымі 
дэвербатывамі, затое атрымала пашырэнне мэтанакіраваная арыентацыя на 
моўныя сродкі арыгінальных тэкстаў, што выявілася ў калькаванні і, у пэўных 
выпадках, транслітараванні аддзеяслоўных назоўнікаў. Гэта прывяло, з ад-
наго боку, да ўніфікацыі імёнаў дзеяння, з другога – да страты некаторых 
спецыфічных граматычных асаблівасцей, да ўкаранення і пашырэння ў пе-
ракладных тэкстах неўласцівых для беларускага літаратурнага маўлення кан-
струкцый. Разам з тым менавіта ў канцы 1950-х – у 1960-я гг. былі створаны 
найбольш адэкватныя беларускія эквіваленты да ўжываных раней недаклад-
ных і штучных утварэнняў. Выкарыстанне асобных неўласцівых для белару-
скай мовы аддзеяслоўных назоўнікаў, пашыраных у сучасных заканадаўчых 
дакументах, патрабуе лінгвістычнай карэкціроўкі. 

Назіранні за выкарыстаннем у заканадаўчых тэкстах ХХ ст. прыметнікаў 
з мадальным значэннем дазваляюць зрабіць наступныя высновы. Кароткія 
прыметнікі рускіх заканадаўчых тэкстаў 1920–30-х гг. амаль паслядоўна 
перакладаліся кароткімі ж формамі. Поўныя прыметнікі выкарыстоўваліся пе-
раважна з аб’ектыўных прычын: немагчымасці ўтварэння ў беларускай мове 
кароткай формы. У асобных выпадках замест іменных формаў прыметніка ў 
беларускім тэксце ўжываліся іншыя часціны мовы (дзеяслоў, прэдыкатыўнае 
прыслоўе), што было абумоўлена перакладчыцкімі трансфармацыямі тэксту. 
Пра абсалютна паслядоўную адпаведнасць перакладу праз кароткія формы 
можна гаварыць толькі адносна прыметнікаў должен і обязан. Да сярэдзіны 
1930-х гг. абодва мелі адзін беларускі эквівалент – павінен, што, магчыма, 
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было абумоўлена працяглай традыцыяй яго выкарыстання ў афіцыйным 
ужытку і больш значным семантычным аб’ёмам у параўнанні з абавязан.

Павелічэнне колькасці поўных прыметнікаў у якасці эквівалентаў рускім 
кароткім намецілася ў 1950-я гг. Пашырэнне займенных формаў прыметнікаў 
у заканадаўчых тэкстах супадае з аналагічнай з’явай у агульналітаратурнай 
мове. Тэндэнцыя да перакладу поўнымі формамі паступова ахоплівала ўсе 
прыметнікі са значэннем мадальнасці, акрамя павінен і абавязан. Тэксты 1960–
70-х гг. ілюструюць замацаванне тэндэнцыі, што пацвярджае павелічэнне ў іх 
колькасці ўжыванняў поўных формаў (у тым ліку і прыметніка абавязаны). 
На гэтым фоне не можа быць незаўважнай варыянтнасць формаўжывання, ха-
рактэрная для беларускамоўнага заканадаўства 1980-х гг. У тэкстах 1990-х гг.  
выкарыстанне поўных формаў у параўнанні з кароткімі значна пераважае. 

Частотнасць кароткіх прыметнікаў не з’яўляецца пастаяннай велічынёй і 
залежыць ад тыпу тэксту. Стылеўтваральную функцыю прыметнікаў са зна-
чэннем мадальнасці абумоўлівае не іх форма, а семантычнае напаўненне, якое 
забяспечвае ўздзеянне на свядомасць і паводзіны адрасата. Выкарыстанне 
поўнай формы ў афіцыйным ужытку адпавядае нормам літаратурнай мовы, 
дазваляе пазбегнуць непажаданай аманіміі.

Важным функцыянальным сродкам мовы закона з’яўляюцца прана-
мінатывы. Іх замяшчальныя ўласцівасці даюць магчымасць лаканічна фарму-
ляваць выказванне. Асаблівая роля ўказальных займеннікаў у заканадаўчых 
тэкстах абумоўлена іх ідэнтыфікуючай і анафарычнай функцыямі, актуалізацыя 
якіх забяспечвае дакладнасць і адназначнасць маўлення. 

Звязаныя з ужываннем займеннікаў перакладчыцкія трансфармацыі, ад-
значаныя ў беларускамоўных тэкстах 1920–30-х гг., ілюструюць імкненне 
выкарыстаць адпаведнік, максімальна блізкі па сваім семантычным аб’ёме 
да значэння назоўніка, ідэнтыфікуемага займеннікам. Асабліва выразна гэта 
выявілася пры падборы эквіваленту да пранамінатыва тот. Для актуалізацыі 
ўказальнага кампанента яго семантыкі ўжываўся адпаведнік той, а азначаль-
нага – адпаведнік такі. Улічваўся таксама такі кампанент семантычнай струк-
туры, як ступень аддаленасці ад антэцэдэнта, што выявілася ў перакладзе 
тот праз гэты для ўказання на першую ступень аддаленасці. Сістэматычны 
характар такіх трансфармацый засведчаны ў частотных устойлівых формулах. 
З другой палавіны 1930-х гг. аднастайнасць перадачы займенніка тот з улікам 
адценняў значэння была парушана. Варыянтнасць у перадачы займенніка пры-
вяла да варыянтнасці клішыраваных выразаў, якія ўключалі яго адпаведнікі. 
Уніфікацыя варыянтных ужыванняў адбылася ў сярэдзіне ХХ ст. 

У 1920–40-я гг. не было адзінага спосабу перадачы і архаізма таковой. 
Праблема варыянтнасці яго адпаведнікаў не запатрабавала вырашэння: 
з 50-х гг. ХХ ст. у рускамоўных заканадаўчых тэкстах гэты займеннік не 
выкарыстоўваецца.
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Прычына неаднастайнасці перакладу пранамінатыва данный, што адлю-
стравана і ў лексікаграфічных крыніцах, бачыцца ў неаднолькавым разуменні 
яго матывацыі. Гісторыя функцыянавання яго беларускіх эквівалентаў у 
афіцыйным стылі яскрава пацвярджае, што нарматыўнасць ужывання ў спе-
цыяльным маўленні залежыць ад ступені ўнармаванасці агульналітаратурнай 
мовы.

Іменны характар граматычных сродкаў заканадаўчых тэкстаў мае вынікам 
значна меншую ў іх колькасць дзеясловаў, чым назоўнікаў. Разам з тым у 
беларускамоўных тэкстах законаў колькасць дзесловаў большая, чым у па-
ралельных рускамоўных. Гэта абумоўлена спецыфікай граматычных сродкаў 
нацыянальнай мовы. На працягу ХХ ст. разрыў у колькасці змяншаўся (сярэд-
няя колькасць на 1000 словаўжыванняў у тэкстах 1920-х – першай палавіны 
1930-х гг. – 79, у тэкстах 1960–70-х гг. – 71, 1980–90-х гг. – 67), што сведчыць 
аб паступовым нівеліраванні пэўных граматычных рысаў беларускамоўных 
заканадаўчых тэкстаў. У прыватнасці, у мове заканадаўства за кошт зніжэння 
частотнасці дзесловаў атрымалі пашырэнне суфіксальныя аддзеяслоўныя 
назоўнікі з абстрактным значэннем і канструкцыі з вытворнымі, перш за ўсё 
адыменнымі, прыназоўнікамі. Пранікненне і замацаванне ў заканадаўчых 
тэкстах малаўласцівых для беларускай мовы марфалагічных формаў мела 
вынікам дэфармацыю сінтаксічных канструкцый, у склад якіх уваходзілі такія 
формы.

Пачатковы этап фарміравання лінгвістычных сродкаў беларускамоўнага 
заканадаўства вызначаецца даволі паслядоўным спрашчэннем грувасткіх 
сінтаксічных канструкцый. У працэсе перакладу шматкампанентныя 
ўтварэнні арыгінальных тэкстаў (словазлучэнні з нанізваннем назоўнікаў 
(асабліва аддзеяслоўных у форме аднолькавага склону); атрыбутыўна-іменныя 
словазлучэнні, у якіх ролю азначэння адыгрываў дзеепрыметнік з аслабленай 
сэнсавай нагрузкай; прэдыкатыўныя адзінкі з «расшчэпленымі» выказнікамі) 
падвяргаліся кампрэсіі. Пры гэтым кампрэсіўныя (спрошчаныя) структу-
ры захоўвалі значэнне арыгінальных фармулёвак закона, паколькі выклю-
чаныя элементы не столькі служылі дэталізацыі выкладу дзеля дасягнен-
ня зразумеласці, колькі выступалі ў рускамоўных тэкстах як абавязковыя 
стылістычныя маркеры. З другой палавіны 1950-х гг. замацавалася тэндэнцыя 
да адмаўлення ад граматычных трансфармацый пры перакладзе, вынікам 
якой сталася поўная кампанентная ідэнтычнасць адпаведным рускім кан-
струкцыям. 

Для мовы законаў характэрная перавага простых ускладненых сказаў над 
складанымі. Асаблівасцю сінтаксісу беларускамоўных тэкстаў з’яўляецца 
большая колькасць, чым у рускамоўных, складаных сказаў. Трансфармацыя 
простых рускіх сказаў у беларускія складаныя ў 1920-я – першай палавіне 
1930-х гг. адбывалася за кошт пераўтварэння канструкцый з аддзеяслоўнымі 
назоўнікамі, вытворнымі прыназоўнікамі і неўласцівымі для беларускай мовы 



формамі дзеепрыметнікаў у даданыя часткі; у другой палавіне 50-х гг. ХХ ст. – 
толькі за кошт дзеепрыметнікавых зваротаў.

Юрыдычныя клішэ з’яўляюцца функцыянальна абумоўленымі кампа-
нентамі заканадаўчых тэкстаў. Яны спрыяюць адназначнай фармулёўцы 
палажэнняў закона, спрашчаюць іх успрыманне. Беларускія юрыдычныя 
клішэ пачалі выпрацоўвацца ў 20-я гг. ХХ ст. Разнастайныя трансфармацыі, 
якія зведвалі ў працэсе перакладу арыгінальныя юрыдычныя формулы, не 
пазбаўлялі іх беларускія адпаведнікі каларыту стандартызаванасці. Разам 
з тым істотным недахопам пачатковага этапу стварэння юрыдычных клішэ 
з’яўлялася іх варыянтнасць.

На працягу ХХ ст. назапашана значная колькасць беларускамоўных 
тэкстаў юрыдычнага зместу. Паколькі заканадаўчыя дакументы публікаваліся 
як асобнымі выданнямі, прызначанымі ў асноўным для спецыялістаў, 
так і змяшчаліся для шырокага азнаямлення ў афіцыйных перыядыч-
ных выданнях (у прыватнасці, у газеце «Звязда»), можна сцвярджаць што 
афіцыйна-справаводчае маўленне побач – хоць і не нароўні – з мастацкім 
і публіцыстычным з’яўлялася сферай выпрацоўкі нормаў беларускай 
літаратурнай мовы. Параўнанне паралельных заканадаўчых тэкстаў дае пад-
ставу меркаваць не толькі аб неаднолькавым месцы адных і тых жа маркераў 
у іерархіі стылеўтваральных сродкаў розных, хоць і блізкароднасных моў, але 
і неаднолькавым іх наборы. 
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ДАДАТАК

ДЫЯХРАНІЧНЫ СЛОЎНІК  
ЛЕКСІКІ ЮРЫДЫЧНАГА ЗМЕСТУ1

1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

безвестно отсут-
ствующий

невядома дзе ад-
сутны / невядома 
адсутная асоба 
(ГПК-30)

невядома дзе ад-
сутны (ГПК-36)

бязведамна адсут-
ны (ГПК-65)/ без 
вестак адсутны 
(ГК-65)

безвозмездное от-
чуждение

бясплатнае ада-
бранне (КК-28)

бясплатнае ада-
бранне (КК-40)

бязвыплатнае ад-
чужэнне (КК-57)

беспомощное со-
стояние

бяспомачны стан 
(КК-28)

бездапаможны 
стан (КК-40)

бездапаможны 
стан (КК-61)

бесчинство бусаванне (КК-28) бясчынства  
(КК-40)

–

более мягкая мера 
социальной за-
щиты

больш лёгкая мера 
сацыяльнай абаро-
ны (КК-28)

больш лёгкая мера 
сацыяльнай абаро-
ны (КК-40) 

больш мяккая мера 
сацыяльнай абаро-
ны (КК-57)

1 Асноўныя этапы фарміравання лінгвістычных сродкаў беларускамоўнага 
заканадаўства ХХ ст. вылучаны з улікам характару адпаведнасці перакладных тэкстаў 
арыгінальным.

1920-я – I пал. 1930-х гг. Для гэтага этапу характэрны трансфармацыйны перак лад, 
які выявіўся ў незахаванні структурнага і граматычнага паралелізму арыгінальных 
і перакладных тэкстаў. Граматычныя і лексічныя трансфармацыі былі абумоўлены 
не толькі імкненнем да зразумеласці юрыдычных фармулёвак для працоўных, што 
адпавядала патрабаванням часу, але (у адрозненне ад рускай мовы) і спецыфікай 
выпрацоўкі літаратурных нормаў на аснове жывога маўлення. 

II пал. 1930-х – I пал. 1950-х гг. Этап паслоўна-трансфармацыйнага перакладу. Па-
ступовы пераход да літаральнай перадачы арыгінальнага тэксту меў вынікам адступлен-
не ад захавання адметных рысаў беларускай мовы. Апагеем гэтага адступлення з’явілася 
выкарыстанне ў тэкстах законаў транслітараванай лексікі (залогавыя абрамяненні  
(ГК-37), з прычыны слабавумія (КЗаШС-35), неўмяняемы стан (КПК-35) і да т. п.).

II пал. 1950-х – 1990-я гг. Этап паслоўнага перакладу. Такі від перакладу запа-
трабаваў і граматычнага прыпадабнення. Дзеля дасягнення аднастайнасці сродкаў 
выяўлення захоўваліся не толькі семантычныя, але і фармальныя асаблівасці арыгіна-
ла. Пры гэтым асобныя сінтаксічныя канструкцыі рускай мовы, змешваючыся з 
беларускамоўнымі, паступова засвойваліся і перасталі ўспрымацца як чужыя. У той 
жа час была адкарэкціравана ўжываная раней транслітараваная лексіка.
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

болезненное со-
стояние

хваравітасьць 
(КЗаШС-27)

хваравіты стан 
(КЗаШС-35)

хваравіты стан 
(КК-61, 11)

брачный возраст шлюбны век 
(КЗаШС-27)

шлюбны ўзрост 
(КЗаШС-35)

шлюбны ўзрост 
(КЗаШС-69)

в целях охраны для аховы (КК-28) для аховы (КК-40) у мэтах аховы 
(КК-57)

взимание процен-
тов по займу

бранне процантаў 
за пазычкі (КК-28)

узыманне 
процантаў за 
пазычкі (КК-40)

спагнанне 
працэнтаў па 
пазыцы (КК-57)

взрывчатое веще-
ство

узрыўная матэрыя 
(КК-28)

узрыўчатыя вяшчэ-
ствы (КК-40)

выбуховае рэчыва 
(КК-57)

взыскатель спагнальнік  
(ГПК-30)

спагнальнік  
(ГПК-36)

спаганяльнік  
(ГПК-65)

взыскание денеж-
ной суммы

спагнаньне грашо-
вай сумы (КК-28)

спагнанне грашо-
вай сумы (КК-40)

спагнанне гра-
шовай сумы/
дысцыплінарнае 
спагнанне (КК-57; 
КК-61)

взыскание дисци-
плинарное

дысцыплинарная 
мера (КК-28)

дысцыплинарная 
мера (КК-40)

взятка хабар (КК-28) узятка (КК-40) хабар (КК-61)
владелец уладар (ГПК-30) уладальнік  

(ГПК-36)
уладальнік  
(ГПК-65)

вменяемость под-
судимого

прытомнасьць 
падсуднага (КПК-
32)

умяняемасць пад-
суднага (КПК-35)

прысутнасць 
поўнай памяці ў пад-
суднага (КПК-61)

военнообязанный вайсковапавінны 
(КК-28)

ваеннаабавязаны 
(КК-40)

ваеннаабавязаны 
(КК-61; КПК-61)

военнослужащий вайсковец (КК-28) ваеннаслужачы 
(КК-40)

ваеннаслужачы 
(КК-57; КК-61)

возбуждение дела падняцце справы 
(ППК-27)

узбуджэнне справы 
(КПК-35); 
узбуджэнне нацыя-
нальнай варожасці 
(КК-28)

узбуджэнне справы 
(ГПК-65; КПК-61)
узбуджэнне нацыя-
нальнай варожасці 
(КК-61)

возбуждение наци-
ональной вражды

узбуджэнне нацыя-
нальнай варожасці 
(КК-28)

возбудить дело распачаць справу 
(КК-28)

распачаць справу 
(КК-40)

узбудзіць справу 
(КПК-61)

возвращение (про-
данного имуще-
ства)

зьвярненьне 
(прададзенай 
маёмасьці) (ГК-32) 

зварот (праданай 
маёмасці) (ГК-37)

вяртанне 
(дзяржаўнай 
пошліны) (ГПК-65)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

возместить ущерб сплаціць шкоду 
(ГК-32)

узмясціць ушчэрб 
(ГК-37)

пакрыць страты 
(ГПК-65)

возмещение убыт-
ков

сплата страт 
(ГПК-30)

узмяшчэнне 
ўбыткаў (ГК-37)

пакрыццё страт 
(КК-61, 37)

войти с ходатай-
ством

хадайнічаць  
(КК-28)

хадайнічаць  
(КК-40)

увайсці з хадай-
ніцтвам (КК-57)

в состоянии необ-
ходимой обороны

як канечна па-
трэбная абарона 
(КК-28)

як неабходная аба-
рона (КК-40)

у стане неабходнай 
абароны (КК-61)

в состоянии опья-
нения

будучы п’янымі 
(КК-28)

будучы п’янымі 
(КК-40)

у стане ап’янення 
(КК-61)

вступление в брак браньне шлюбу 
(КЗаШС-27)

уступленне ў шлюб 
(КЗаШС-35) 

уступленне ў шлюб 
(КЗаШС-69)

вступление в закон-
ную силу

уваход у законную 
сілу (ГПК-30)

уваход у законную 
сілу (ГПК-36)

уваходжанне ў закон-
ную сілу (КК-61, 47) 

входить в круг 
ведения/ведению 
подлежать

належаць да кам-
петэнцыі (К-27)

веданню падлягаць 
(К-37)

знаходзіцца ў 
веданні (КК-61, 91)

двойное страхо-
вание

падвойнае страха-
ваньне (ГК-32)

падвойнае страха-
ванне (ГК-37)

–

держатель (цен-
ных бумаг)

трымаўца  
(ГПК-30)

трымацель  
(ГПК-36)

трымальнік  
(ГПК-65; ГК-96)

для устранения 
опасности

каб адхіліць небя-
спеку (КК-28, 11)

каб устараніць не-
бяспеку (КК-40, 11)

для ўстаранення 
небяспекі (КК-57, 
11)

до вынесения при-
говора

раней прысуду 
(КК-28)

да вынясення пры-
гавара (КК-40)

да вынясення пры-
гавору (КК-61)

договор займа/об-
лигации государ-
ственного займа

дагавор пазычкі 
(ГПК-30, 220; 
ГК-32)

дагавор пазыкі 
(ГПК-36)

аблігацыі 
дзяржаўнай пазыкі 
(КПК-61)

договор найма дагавор найманьня 
(ГК-32)

дагавор найму 
(ГК-37)

дагавор найму 
(ГК-65)

договор поручи-
тельства

дагавор парукі 
(ГК-32)

дагавор паручы-
цельства (ГК-37)

дагавор паручы-
цельства (ГК-65)

доля имущества 
родившегося

доля маёмасьці на-
раджэнца (ГК-32)

доля маёмасці 
радзіўшагася  
(ГК-32)

–

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

за исключением 
преступлений, 
указанных в

апроч злачынстваў, 
паказаных у  
(КК-28)

апрача 
злачынстваў, ука-
заных у (КК-40)

за выключэннем 
злачынстваў, ука-
заных у (КК-57)

завещание (до-
кумент)

адказанне 
(КЗаШС-27) / тэ-
стамент (ГК-32)

завяшчанне (ГК-37) завяшчанне  
(ГК-65)

завещание имуще-
ства

адказ маёмасці 
(КК-28, 122)

завяшчанне 
маёмасці (КК-40, 
122)

завяшчанне 
маёмасці (КК-57)

займодатель пазычкадавец 
(ГК-32)

пазыкадацель 
(ГК-37)

пазыкадаўца  
(ГК-96)

заключение зьняволеньне  
(КК-28)

месца заключэння / 
па адбыцці зневаль-
нення (КК-40)

месца зняволення/
пасля адбыцця зня-
волення (КК-57)

залог возникает в 
силу договора

застава ўзьнікае 
ў сілу дагавору 
(ГК-32)

залог узнікае ў сілу 
дагавора (ГК-37)

залог узнікае ў сілу 
дагавору або за-
кону (ГК-65)

залоговое право/
залоговый акт

застаўнае права /
застаўны акт 
(ГК-32)

залогавае права/
залогавы акт  
(ГК-37)

права залогу /
дагавор аб залогу 
(ГК-65)

заложенное иму-
щество

застаўленая маё-
масьць (ГК-32)

заложаная маё-
масць (ГК-37)

закладзеная маё-
масць (ГК-65)

залогодатель заставадавец 
(ГК-32)

залогадацель  
(ГК-37)

залогадавальнік 
(ГК-65)

залогодержатель заставатрымаль- 
нік (ГПК-30;  
ГК-32)

залогатрымальнік 
(ГПК-36; ГК-37)

залогатрымальнік 
ГПК-65; ГК-65)

затруднительность 
доставить в суд

цяжкасьць 
даставіць у суд 
(ГПК-30)

затрудняльнасць 
даставіць у суд 
(ГПК-36)                                     

пры цяжкасці 
даставіць у суд 
(ГПК-65)

заявитель заяўнік (ГПК-30) заявіцель (ГПК-36) заяўнік (ГПК-65)/
заяўшчык  
(КПК-61)

изобретатель вынаходца  
(ГПК-30)

вынаходца  
(ГПК-36)

вынаходнік  
(ГК-65)

исполнитель выканавец (ГК-32) выканавец (ГК-37) выканаўца (ГК-65)
исполнительный 
лист

выканальны ліст 
(ГПК-30)

выканаўчы ліст 
(ГПК-36)

выканаўчы ліст 
(ГПК-65)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

испытательный 
срок

спробны тэрмін 
(КК-28)

іспытальны 
тэрмін (КК-40)

выпрабавальны 
тэрмін (КК-57)

корыстные мотивы хцівасць (КК-28) карыслівыя маты-
вы (КК-40)

карыслівыя маты-
вы (КК-57; КК-61)

лица, состоящие в 
родстве

кроўныя асобы 
(КЗаШС-27)

асобы, якія са-
стаяць у роднасці 
(КЗаШС-35)

асобы, што зна-
ходзяцца ў сваяцт-
ве (ГПК-65)

лишение 
осужденного зна-
ков отличия

адабранне ад 
асуджанага адзнак 
(КК-28)

адабранне ад 
асуджанага знакаў 
узнагароды (КК-40)

пазбаўленне 
асуджанага знакаў 
узнагароды  
(КК-57)

лишение свободы пазбаўленне волі 
(КК-28)

пазбаўленне свабо-
ды (КК-40)

пазбаўленне волі 
(КК-57; КК-61)

ложные сведения непраўдзівыя 
звесткі /фаль-
шывыя звесткі 
(КК-28)

фальшывыя 
звесткі (КК-40)

ілжывыя звесткі 
(КК-57)

мера пресечения спыняльная мера 
(КК-28)

мера прасячэння 
(КК-40)

мера стрымання 
(КК-57)

мотивированное 
определение суда

матывіраванае 
азначэнне суда 
(КПК-32)

матываванае 
азначэнне суда 
(КПК-35)

матывіраванае вы-
значэнне (ГПК-65)

мошенничество машэнства  
(КК-28)

машэнства  
(КК-40)

махлярства  
(КК-61)

наймодатель наймадавец  
(ГК-32)

наймадацель  
(ГК-37)

наймадаўца  
(ГК-65)

нарушитель парушнік (КК-28; 
ГК-32)

парушыцель  
(КК-40)

парушальнік  
(ГПК-65; ГК-65)

насилие гвалт (КК-28) насілле (КК-40) насілле (КК-61)
насильственное 
действие

гвалтоўнае дзеянне 
(КК-28)

насільніцкае дзеян-
не (КК-40)

гвалтоўныя 
дзеянні/насільныя 
дзеянні (КК-61)

наследник спадчынаем-
ца (ППК-27)/
насьледнік (ГК-32) 

наследнік (ГПК-36) наследнік (ГПК-65)

наследодатель насьледадаўца 
(ГПК-30)

наследадаўца 
(ГПК-36)

спадчынадаўца 
(ГПК-65)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

невменяемость непрытомны стан 
(КПК-32)

неўмяняемы стан 
(КПК-35)

поўная адсутнасць 
памяці (КК-57;  
КК-61, 11)/
неўмяняльнасць 
(КаАП-84)

недействительная 
сделка

неправадзейная 
зьдзелка (ГК-32)

неправадзейная 
здзелка (ГК-37)

несапраўдная 
здзелка (ГК-65)

недоказанность недаведзенасьць 
факту злачынства 
(КПК-32)

недаведзенасць 
факту злачынства 
(КПК-35)

пры недаказанасці 
ўдзелу (КПК-61, 
208)

недонесение о пре-
ступлении

непаведамленне 
аб злачынстве 
(КК-28)

непаведамленне 
аб злачынстве 
(КК-40)

неданясенне аб зла-
чынстве (КК-57; 
КК-61)

неоказание помощи непаданьне 
дапамогі (КК-28)

неаказанне 
дапамогі (КК-40)

неаказанне 
дапамогі  
(КК-61)

неповиновение 
законам

непакорнасць за-
конам (КК-28)

непадпарадкава-
насць законам 
(КК-40)

непадпарадкаван-
не законам (КК-57; 
КК-61)

непринятие мер няўжыцце захадаў 
(КК-28)

непрыняцце мер 
(КК-40)

непрыняцце мер 
(КПК-61)

неявка ответчика нез’яўленне адказ-
чыка (КК-28)

нез’яўленне адказ-
чыка (КК-40)

няяўка адказчыка 
(КК-57;  
КК-61)

низменные побуж-
дения

нізкія матывы 
(КК-28)

нізкія матывы 
(КК-40)

нізкія пабуджэнні 
(КК-57)

обвинитель абвінавайца  
(КПК-32)

абвініцель  
(КПК-35)

абвінаваўца  
(КПК-61)

обвинительный 
приговор

абвінавальны пры-
суд (КК-28)

абвінавачвальны 
прыгавар (КК-40)

абвінаваўчы прыга-
вор (КПК-61)

обвиняемый падвіноўны (КК-28) абвінавачваемы/ 
абвінавачаны  
(КК-40)

абвінавачваны 
(К-78)/абвінавач-
ваемы  
(КПК-61)

обман ашуканства  
(ГК-32)

абман  
(ГК-37)

ашуканства  
(ГК-65)

образование (бес-
платное)

асьвета (К-27) асвета (К-37) адукацыя (К-78)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

обращение взыска-
ния на имущество

спагнанне з 
маёмасьці (ГПК-
30)/зварачваньне 
спагнання на 
маёмасьць (ГПК-
30); накіраваньне 
спагнаньня на маё-
масьць (ГК-32)

накіраванне спаг-
нання на маёмасць 
(ГК-37)

накіраванне спаг-
нання на маёмасць 
(КЗаШС-69;  
ГПК-65)

общественно опас-
ные последствия

небяспечныя для 
грамады вынікі 
(КК-28)

 небяспечныя для 
грамадства вынікі 
(КК-40)

грамадска не-
бяспечныя вынікі 
(КК-57; КК-61)

обязательственное 
право

права па абавяз-
насьцях (ГК-32)

абавязацельстве-
нае права (ГК-37)

абавязацельствен-
нае права (ГК-65)

оглашение данных 
предварительного 
следствия 

абвяшчэньне 
матар’ялаў папя-
рэдняга сьледзтва 
(КК-28)

абвяшчэнне 
матэрыялаў папя-
рэдняга следства 
(КК-40)                           

агалашэнне даных 
папярэдняга след-
ства (КК-57, 138); 
[разглашение] раз-
галашэнне даных 
папярэдняга след-
ства (КК-61, 93)

оказывать помощь падаваць дапамогу 
(КК-28)

аказваць дапамогу 
(КК-40)

аказваць дапамогу 
(КК-57)

ответственность за 
заблуждение

адказнасьць за 
памылку (ГК-32)

адказнасць за за-
блуджэнне (ГК-37)

адказнасць за па-
мылку (ГК-65)

отвечать на осно-
вании настоящего 
Кодекса

адказваць паводле 
гэтага Кодэксу 
(КК-28)

адказваць па гэта-
му Кодэксу (КК-40)

адказваць на 
падставе гэтага 
Кодэкса (КК-57)

отчуждение иму-
щества

адабраньне 
маёмасьці (КК-28)

адабранне 
маёмасці (КК-40)

адчужэнне 
маёмасці (КК-61)

отягчающие обсто-
ятельства

абцяжаючыя 
акалічнасці  
(КК-28)

абцяжаючыя 
акалічнасці (КК-40)

абцяжваючыя 
акалічнасці  
(КК-61)

очная ставка навочныя зводзіны 
(ППК-27)/вочная 
стаўка (КПК-32)

вочная стаўка 
(КПК-35)

вочная стаўка 
(КПК-61)

побег с пути сле-
дования к месту 
поселения 

уцёкі з дарогі да 
месца пасяленьня 
(КК-28)

уцёкі з дарогі да 
месца пасялення 
(КК-40)

пабег са шляху сле-
давання да месца 
пасялення (КК-57)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

по собственному 
побуждению лица

па волі асобы  
(КК-28)

па ўласнаму па-
буджэнню асобы 
(КК-40)

па ўласнаму па-
буджэнню асобы 
(КК-57)

поверенный давераны (ГК-32) давераны (ГК-37) павераны (ГК-65)

подделка докумен-
тов

падрабленьне 
дакумэнтаў  
(КК-28)

падрабленне 
дакументаў  
(КК-40)

падробліванне 
дакументаў  
(КК-57)

под страхом недей-
ствительности

пад страхам 
неправадзейнасці /
каб ня быць непра-
вадзейным (ГК-32)

пад страхам 
неправадзейнасці /
каб ня быць непра-
вадзейным (ГК-37)

–

покушение на 
побег

спроба ўцячы 
(ППК-27)/за-
махнуцца на ўцёк 
(КПК-32)

пакушацца на ўцёк 
(КПК-35)

спроба на пабег 
(КПК-61)

признать несостоя-
тельным

прызнаць немаё-
масным (ГК-32, 
228)

прызнаць немаём-
ным (ГК-37)

прызнаць 
неплацежаздоль-
ным (КПК-61)

примечание (к 
статье закона)

увага (КК-28;  
ГПК-30)

увага (ГПК-36;  
ГК-37; КК-40)

заўвага (КК-57)

подложный до-
кумент

фальшывы даку-
мэнт (ГПК-30)

падложны даку-
мент (ГПК-36)

падложны даку-
мент (ГПК-65)

подчиненный падпарадкаваная 
асоба (КК-28)

падпарадкаваная 
асоба (КК-40)

падначалены  
(КК-61)

половая зрелость палавая сьпеласць 
(КК-28)

палавая спеласць 
(КК-40)

палавая сталасць 
(КК-61)

отдача несовер-
шеннолетнего на 
попечение/
находиться на по-
печении/передать 
на попечение

аддача 
непаўналетняга 
папячыцелям  
(КК-28)

аддача 
няпоўналетняга 
папячыцелям / 
знаходзіцца на 
апекаванні  
(КК-40)

аддача 
непаўналетняга на 
апеку/знаходзіцца 
на апекаванні  
(КК-57); перадаць 
на папячэнне  
(КК-61)

поручитель паручнік (ГК-32) паручыцель (ГК-37) паручыцель (ГК-65; 
КПК-61)

поручительство парука (ГК-32, 129) паручыцельства 
(ГК-37)

паручыцельства 
(КК-61)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

пособник дапамагальнік 
(КК-28)

дапамагальнік 
(КК-40)

памагаты / 
дапамагальнік 
(КК-61)

постоянное жи-
тельство

сталае пражы-
ваньне (ГПК-30)

пастаяннае пра-
жыванне (ГПК-36)

пастаяннае пра-
жываньне (ВК-00)

потерпевший пакрыўджаны  
(КК-28); 
пакрыўджаная 
асоба/пацярпеўшы 
(КПК-32)

пацярпеўшая асо-
ба/ пакрыўджаная 
асоба (КК-40)

пацярпеўшы  
(КК-61)

пошлина государ-
ственная

мыта дзяржаўная 
(ГПК-30)

пошліна 
дзяржаўная  
(ГПК-36)

пошліна 
дзяржаўная  
(ГПК-65)

превышение преде-
лов необходимой 
обороны

перавышэньне 
канечна патрэбнай 
абароны (КК-28)

перавышэнне 
межаў неабходнай 
абароны (КК-40)

перавышэнне 
межаў неабходнай 
абароны (КК-57)

предъявитель паказчык (ГПК-30; 
ГК-32)

прад’явіцель  
(ГПК-36)

прад’яўнік  
(ГПК-65)

предъявление иска паданьне іску 
(ГПК-30)

прад’яўленне іска 
(ГПК-36)

прад’яўленне іску 
(ГПК-65)

прекращение брака скасаваньне шлюбу 
(КЗаШС-27)

скасаваньне шлюбу 
(КЗаШС-35)

спыненне шлюбу 
(КЗаШС-69)

приговор прысуд (КПК-32) прыгавар (КПК-35) прыгавор (КПК-61)

приобретатель набывец (ГК-32) набывец (ГК-37) набыўца (ГК-65)/ 
набытчык (ГК-96)

приобрести в рас-
срочку

набыць на рату 
(ГК-32, 209)

набыць у 
растэрміноўку 
(ГК-37)

з растэрміноўкай 
плацяжу (у крэ-
дыт) (ГК-65)

причинение физи-
ческих страданий

прычыненне 
фізычных мук 
(КК-28)

прычыненне 
фізічных мук  
(КК-40)

прычыненне 
фізічных пакут 
(КК-57; КК-61)

притворная сделка сімуляцыйная 
зьдзелка (ГК-32, 
34)

–   прытворная здзел-
ка (ГК-65)

проживание в дан-
ной местности

жыццё ў данай 
мясцовасьці  
(КК-28)

пражыванне ў 
данай мясцовасці 
(КК-40)

пражыванне ў 
данай мясцовасці 
(КК-57)

Працяг дадатку
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1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

производство дела/
исполнительных 
действий/
производство след-
ственных действий

справавядзенне / 
вядзенне справы 
(ГПК-30); 
вытвар сьледчых 
дзеяньняў  
(КПК-32)

правядзенне 
выканаўчых 
дзеянняў (ГПК-36); 
вытвар следчых 
дзеянняў (КПК-35)

вядзенне справы 
(КПК-61);
вядзенне /
правядзенне 
фатаграфічных 
здымак, дазнання 
(КК-57; КПК-61)

публичное оскор-
бление представи-
летей власти

публічнае 
абражэньне 
прадстаўнікоў 
улады (КК-28)

публічная абраза 
прадстаўнікоў 
улады (КК-40)

публічная знявага 
прадстаўнікоў ула-
ды (КК-57; КК-61)

работник працаўнік (КК-28) работнік (КК-40) работнік  
(КЗаП-72)

развод разлука 
(КЗаШС-27)

развод (КЗаШС-35) развод (КЗаШС-69)

распоряжение загад (КК-28) загад (КК-40) распараджэнне 
(КК-57; КПК-61)

расторжение даго-
вора

парваньне дагавору 
(ГК-32)

растаржэнне дага-
вора (ГК-37)

скасаванне дагаво-
ра (ГПК-65)

расстройство здо-
ровья

папсаваньне 
здароўя (КК-28)

расстройства 
здароўя (КК-40)

расстройства 
здароўя (КК-61)

родство кроўнасць 
(КЗаШС-27)

роднасць 
(КЗаШС-35)

сваяцтва 
(КЗаШС-69)

розничная продажа продаж у раздроб 
(ГК-32)

рознічны продаж 
(ГК-37)

рознічны продаж 
(ГК-65)

с целью возбужде-
ния суеверия

каб выклікаць за-
бабоны (КК-28)

каб выклікаць за-
бабоны (КК-40)

з мэтай узбуджэн-
ня забабонаў 
(КК-57)

сделка угода (ГПК-30)/
зьдзелка (ГК-32)

здзелка (ГК-37) здзелка (ГК-65; 
ГК-96)

слабоумие слабы розум 
(КЗаШС-27)

апека над 
слабавумнымі 
(КЗаШС-35)

прыдуркаватасць 
(КК-61) /слабы 
розум (КаАП-84)

смягчение нака-
зания

палегчаньне пака-
рання (КК-28, 15)

палягчэнне/змяк-
чэнне пакарання 
(КК-40)

змякчэнне пакаран-
ня (КК-57; КК-61)

соглашение згода (КЗаШС-27; 
ГК-32)

згода (КЗаШС-35) пагадненне 
(КЗаШС-69)

Працяг дадатку



1920-я – 
I пал. 1930-х гг.

II пал. 1930-х – 
I пал. 1950-х гг.

II пал. 1950-х –  
1990-я гг.

содолжники садаўжнікі (ГК-32) садаўжнікі (ГК-37) судаўжнікі (ГК-65)
состояние крайней 
нужды

стан бядоты  
(КК-28)

стан бедства 
(КК-40)

стан галечы (КК-
57); стан крайняй 
патрэбы (ГПК-65)

соучастники супольнікі  
(ГПК-30)

саўдзельнікі  
(ГПК-36)

саўдзельнікі  
(ГПК-65)

способствование 
незаконному пере-
ходу государствен-
ных границ

дапамога перайсці 
з парушэнь-
нем законаў 
дзяржаўную 
граніцу (КК-28)

дапамога перайсці 
з парушэнь-
нем законаў 
дзяржаўную 
граніцу (КК-40)

садзейнічанне неза-
коннаму пераходу 
дзяржаўных граніц 
(КК-57)

сторона  старана (ГПК-30) старана (ГПК-36) бок (ГПК-65)
супруг супруг (КЗаШС-27) супруг (КЗаШС-35) муж (КЗаШС-69)
супруги супругі 

(КЗаШС-27)
супругі 
(КЗаШС-35)

муж і жонка 
(КЗаШС-69)

тарифное согла-
шение

тарыфная згода 
(КК-28)

тарыфная згода 
(КК-40)

тарыфнае пагад-
ненне (КК-57)

третейский суд пасрэдніцкі суд 
(ГПК-30)

пасрэдніцкі суд 
(ГПК-36)

трацейскі суд 
(ГК-65)

уважительная при-
чина

важная прычына 
(КК-28)

уважлівая прычы-
на (КК-40)

уважлівая прычы-
на (ГПК-65)

учредитель закладчык (ГК-32) устаноўца (ГК-37) заснавальнік (ГК-96)
шпионаж шпіёнства (КК-28) шпіёнства (КК-40) шпіянаж (КК-57)

Заканчэнне дадатку
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