
682 
 

ПРАБЛЕМЫ  ПЕРАКЛАДУ ПРАВАЗНАЎЧЫХ ТЭКСТАЎ 

TRANSLATION PROBLEMS OF JURISPRUDENTIAL TEXT 

Смольская Таццяна Міхайлаўна 

Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Ключевые слова: правоведческий текст, юридическая терминология, 

проблемы перевода. 

Резюме. В статье затрыгиваются проблемы перевода юридических тек-

стов, которые возникают при изучении белорусского языка студентами юри-

дических специальностей. 
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Summary. The article addresses the problems of translation of legal texts, which 

arose in the study of the Belarusian language by the students of legal specialties. 

Зацверджаны Міністэрствам адукацыі план для ВНУ прадугледжвае вы-

кладанне курса ―Беларуская мова (прафесійная лексіка)‖ на ўсіх факультэтах. 

Сама назва  падказвае, што асноўны акцэнт павінен быць зроблены на засва-

енні лексікі тэрміналагічнага характару. Абумоўлена гэтае патрабаванне, ў 

першую чаргу, заканадаўча замацаваным палажэннем аб дзвюх  дзяржаўных  

мовах у Беларусі, па-другое, план падрыхтоўкі мае на мэце, што вывучэнне 

дадзенага  курса дапаможа маладым спецыялістам выпрацаваць уменне 

правільна ўспрымаць прафесійныя тэксты, любую інфармацыю на беларус-

кай мове, а таксама дакладна і поўна выказаць любую думку; дапаможа 

пашырыць і ўзбагаціць прафесійны слоўнікавы запас і выпрацуе ўменне 

практычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па абранай 

спецыяльнасці. 

Абапіраючыся на міністэрскую праграму, выкладчык адпаведна складае 

рабочыя планы для працы ў студэнцкай аўдыторыі. У лекцыйнай частцы 

імкнемся даць навучэнцам найбольш падрабязную інфармацыю аб 

тэрмінасістэмах у беларускай мове, дэталѐва разглядаем пытанні паходжання 

тэрмінаў і  спосабы іх ўтварэння, значную частку вучэбнага часу адводзім на 

працу са спецыяльнымі тэкстамі. 

У сувязі з тым, што  ў выніку хочам развіць у навучэнцаў навыкі свабод-

нага, актыўнага валодання беларускай мовай,  значную ўвагу надаем перак-

ладу тэкстаў па спецыяльнасці. Пры правядзенні такога віду працы з тэкстам 

ўзнікаюць пэўныя праблемы. 

1. Як паказвае шматгадовая практыка, студэнты, за рэдкім выключэннем, 

дрэнна валодаюць беларускай мовай, а некаторыя не ведаюць яе зусім. Зада-

ча выкладчыка  як мага хутчэй запоўніць гэты прабел, таму распрацоўваем 

шэраг практыкаванняў і заданняў, якія даюць магчымасць  слухачам за ка-

роткі тэрмін значна павялічыць свой беларускамоўны лексічны запас, у тым 

ліку і ў частцы засваення спецыяльнай лексікі. 

2. Вопыт выкладання паказвае, што, на жаль, многія студэнты слаба 

арыентуюцца ў пытанні несупадзення родавай прыналежнасці назоўнікаў у 

беларускай і рускай мовах. Магчыма, прычына тут у недапрацоўцы гэтага 
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матэрыялу ў школьнай практыцы, магчыма, у некаторых выпадках, і нежад-

анне  слухачоў у гэтую праблему ўнікаць. Да прыкладу названное исковое 

заявление (ср.р) — названая іскавая заява (ж.р.); движимое имущество 

(ср.р.) — рухомая маѐмасць(ж.р.); современный источник (м.р.) права — 

сучасная крыніца (ж.р.) права;  отзыв (м.р.) судьи — адкліканне (н.р.) суд-

дзі.  Для трывалага замацавання ўзгаданага пытання прапануем выкананне 

шэрагу практыкаванняў: выправіць памылкі пры вызначэнні роду назоўнікаў, 

вызначыць род беларускіх назоўнікаў-тэрмінаў, паставіць у правільнай фор-

ме прыметнік-азначэнне да назоўніка-тэрміна. 

3. Юрыдычная тэрміналогія багатая на тэрміны, што з‘яўляюцца 

назоўнікамі агульнага роду: абвінаваўца, сведка, злачынца, забойца, аба-

ронца, дарадца і да т.п. Гэты факт для многіх стаў адкрыццем. У сувязі з 

гэтым, што ў спецыяльных тэкстах дакладнасць, лагічнасць, чысціня маўлен-

ня — патрабаванні неаспрэчныя, выкладчык вымушаны траціць час на тое, 

каб і дадзены ―прабел‖ у падрыхтоўцы будучых спецыялістаўў быў ліквіда-

ваны. Прапануем складаць словазлучэнні, сказы, кароткія паведамленні па 

заданых тэмах з выкарыстаннем назоўнікаў агульнага роду. 

4. Практыка паказвае, што навучэнцы вельмі дрэнна спраўляюцца з за-

даннямі, у якіх выкарыстоўваюцца лічэбнікі. Найбольшая колькасць памылак 

прыпадае на сітуацыі, калі трэба паставіць лічэбнік у патрэбнай  склонавай 

форме. Прычым, калі гэта простыя лічэбнікі, то справа яшчэ вырашальная, а 

калі трэба напісаць ці сказаць з 256 юрыстамі, аб 324 адвакатах, перад 793 

правазнаўцамі, то ў такіх сітуацыях большасць аўдыторыі выглядае проста 

бездапаможнай.       

Мала хто са студэнтаў памятае са школьнай праграмы, што ѐсць 

лічэбнікі зборныя, асаблівасці выкарыстання якіх таксама патрабуюць увагі. 

Памылкамі ў гэтым плане ―грашаць‖ і спрактыкаваныя юрысты: Трое 

жанчын  выступілі сведкамі ў судзе. Пяцѐра дзяўчынак былі прыведзены ў 

міліцыю. Двое дзяўчынак трапілі ў аварыю.  Пералік такіх прыкладаў мож-

на працягваць, тлумачачы пры гэтым, што зборныя лічэбнікі не ўжываюцца з 

назоўнікамі жаночага роду, таму правільным будзе: тры жанчыны, пяць 

дзяўчынак, дзве дзяўчынкі.    
Разглядаючы  асаблівасці функцыянавання лічэбнікаў у правазнаўчых 

тэкстах, неабходна звярнуць  увагу на даволі значную колькасць памылак 

пры ўжыванні 2,3,4 у адпаведным склоне. Рускамоўныя варыянты: два су-

дебных заседания; три законодательных акта; четыре главных статьи  

будуць адпавядаць наступным  беларускамоўным: два судовыя пасяджэнні; 

тры заканадаўчыя акты; чатыры галоўныя артыкулы. З практыкі выкла-

дання адзначым, што дадзеныя моманты  чамусьці выклікаюць значныя 

складанасці пры засваенні. 

5. Для правазнаўчых тэкстаў характэрна вялікая колькасць дзеепрымет-

нікаў незалежнага стану цяперашняга часу: принимающий решение судья, 

выступающий докладчик, защищающий подсудимого адвокат, зачиты-

вающий приговор судья, заверяющий документы нотариус. Паслоўны пе-
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раклад  прыведзеных прыкладаў на беларускую мову немагчымы, таму што ў 

такіх выпадках дзеепрыметныя формы беларускамоўнай варыяцыі супадаюць 

з формамі дзеепрыслоўяў. Прадэманструем  наступныя моманты: подписы-

вающий решение суда судья пры даслоўным перакладзе — падпісваючы 

рашэнне суда суддзя і судья, подписывая решение суда, был сосредоточен  
пры перакладзе — суддзя, падпісваючы рашэнне суда, быў засяроджаны. 

Яшчэ варыяцыя: отвечающий на вопросы прокурор — адказваючы на пы-

танні пракурор і  прокурор, отвечая на вопросы граждан, был  внимате-

лен — пракурор, адказваючы на пытанні грамадзян, быў уважлівым.   

Як бачым з прыведзеных  прыкладаў, абсалютна розныя дзве руска-

моўныя граматычныя канструкцыі  становяцца аманімічнымі ў беларуска-

моўнай варыяцыі. У многіх выпадках такія сітуацыі могуць прывесці да 

сур‘ѐзных непаразуменняў. Пастаянна пры працы з тэкстамі па спецыяль-

насці мы звяртаем увагу на дакладнасць,  трапнасць, абсалютную адпаведна-

сць арыгінала і перакладу. У гэтай  сувязі распрацоўваем  значную колькасць 

заданняў і практыкаванняў на  замацаванне прыведзеных рэалій, тлумачачы, 

што, як правіла, падобныя спалучэнні перакладаюцца канструкцыяй з дада-

нымі сказамі: человек, отвечающий на вопросы судьи —  чалавек, які адка-

звае на пытанні суддзі; судья, зачитывающий приговор — суддзя, які 

зачытвае прыгавор; нотариус, работающий с клиентом  — натарыус, 

што працуе з кліентам; решающий вопрос юристконсульт — юрысткон-

сульт, што вырашае пытанне.         

Можна сказаць , што тэарэтычна навучэнцам усѐ зразумела і практыч-

ныя заданні імі выконваюцца з веданнем  справы, але, на жаль, памылкі тако-

го роду сустракаюцца і ў працах спрактыкаваных юрыстаў.  

6. Правазнаўчая тэрміналогія апеліруе вялікай кольксцю зваротных дзе-

епрыметнікаў:  улучшившиеся условия труда; подготовившийся к вы-

ступлению обвинитель; собравшиеся на слушание судьи; проводящиеся 

социологические исследования і шмат  іншых  прыкладаў. У якасці варыя-

цыі для перакладу найбольш прадуктыўныя наступныя: умовы працы, якія 

палепшыліся або  палепшаныя ўмовы працы; абвінаваўца, што падрых-

таваўся да выступлення або падрыхтаваны да выступлення абвінаваўца.              
Прыкладаў недакладнасці перакладу вышэйназваных канструкцый мож-

на прывесці шмат, але наша задача  прыкласці ўсе намаганні, каб  іх коль-

касць змяншалася.  

Пытанні, што ўзнікаюць пры перакладзе спецыяльных тэкстаў, даволі 

сур‘ѐныя, значныя  і важныя. Зразумела, што ўсе намаганні выкладчыка 

скіраваны на глыбокае, трывалае, дасканалае засваенне студэнтамі вывучае-

мага матэрыялу. Як добра засвоілі слухачы тэорыю, пакажа жыццѐ і іх пра-

фесійная дзейнасць. 

  

 

  


