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УВоДЗІНЫ 

ВЫСоКАЯ КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ –  
АДНА З УМоЎ ПРАФЕСІЙНАЙ ПАС ПЯ хо ВАС цІ

У назве вучэбна-метадычнага дапаможніка выкарыстана словазлу-
чэнне «прафесійнае маў лен не». Да па чат ку ХХ ст. лінгвісты не ўжы ва-
лі тэрмін «маўленне», па няц ці «мова» і «маўленне» не раз мя жоў ва лі ся. 
Упер шыню на іх ад роз нен не звярнуў увагу швей цар с кі лінгвіст Фер-
ды нанд дэ Сасюр. У наш час мовай называюць пэў ны код, сістэму зна-
каў і пра віл іх ужывання, маў лен нем – пра цэс выяўлення думкі сродка-
мі мовы, працэс прак тыч на га вы ка рыс тан ня мовы з мэтай каму ні ка цыі.

Мова і маўленне адрозніваюцца паводле шэрагу ха рак та рыс тык:

Мова Маўленне
адзін са сродкаў зносін адзін з відаў дзейнасці
асноўная адзінка  – слова (сло-
вазлучэнне, сказ)

асноўная адзінка – выказванне 

ідэальная (пачуццёва не ўспры-
маецца) 

матэрыяльнае (можа быць рэалі-
заваным у  гуках, словах, слова-
злу чэннях, сказах, тэкстах)

сацыяльная (прызначана для со-
цыуму і рэалізуецца ў ім)

індывідуальнае (належыць кан-
крэтнаму індывідууму  – носьбі-
ту мовы)

аб’ектыўнасць існавання (неза-
лежнасць ад моўцы)

суб’ектыўнасць існавання (маў-
лен не без мовы не існуе)

абмежаванасць (уключае пэўны 
набор адзінак: строгую колькасць 
літар, формаў)

бясконцасць (колькасць выказ-
ванняў, тэкстаў немагчыма злі-
чыць)

адносна стабільная (у пэўны пе-
рыяд існавання) 

дынамічнае (набор адзінак вар’і-
руецца ў залежнасці ад мэты вы-
казвання)

наяўнасць узроўневай структу-
ры (фанетычны, лексічны, мар-
фалагічны, сінтаксічны ўзроўні)

лінейная структура, якая разгорт-
ваецца ў часе і прасторы

непрымяняльнасць якаснай ацэн-
кі (характарыстыкі мовы не за-
лежаць ад валодання ёю кары-
стальнікамі)

магчымасць якаснай ацэнкі (маў-
ленне можа быць правільным 
або няправільным, вобразным, 
бедным)
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Аднак мова і маўленне – гэта «не розныя з’явы, а розныя ба кі ад-
ной з’явы» [20, с. 60]. Як немагчыма ажыццявіць маўленне без мовы, 
так і мо ва здольная рэ а лі за вац ца толькі ў маўленні.

Што ж такое прафесійнае маўленне? Ёсць некалькі аз на чэн няў гэ-
та га па няц ця. Паводле слоўніка лінгвістычных тэр мі наў Т. В. Жара-
біла гэ та «спецыяльная фун к цы я на ль ная раз на від насць, што абслу-
гоўвае пра фе сій ную сферу зносін» [35, с. 292]. Пра фе сій ная сфера 
юрыста ўключае на ву ко вую, на ву ча ль ную, правапрымяняльную дзей-
насць. Прафесійнае маў лен не рэ а лі зу ец ца ў пісьмовай і вуснай форме. 
Складанне за ко нап ра ек таў, растлумачэнне нормаў права, прадухілен-
не пра ва па ру шэн няў, аба ро на правоў грамадзян і іншыя віды юры-
дычнай дзей нас ці ажыц цяў ля юц ца з дапамогай мо вы. Каб паспяхова 
вы кон ваць свае прафесійныя аба вяз кі, юрыст павінен дасканала ва ло-
даць мовай. Парушэнне ім моўных нор маў можа выклікаць ад моў ную 
рэакцыю або недавер з боку слухачоў (чытачоў), страту да яго павагі, 
ня ўпэўненасць у пра фе сі я на ліз ме. Не дак лад нас ці ў маўленні могуць 
прывесці да недакладнага тлумачэння за ко на [15, с. 15]. Культура 
маўлення – важны кампанент агульнай пра фе сій най ку ль ту ры.

У нашай краіне статус дзяржаўнай належыць беларускай і рус-
кай мо вам, што за ма ца ва на артыкулам 17 Канстытуцыі (Асноўнага 
Закона) Рэс пуб лі кі Беларусь. У су вя зі з гэтым па він на быць абавяз-
ковым правіла аб прыняцці (выданні) нар ма тыў ных прававых ак-
таў на дзвюх дзяр жаў ных мовах [6, с. 150]. Абедз ве мовы павінны 
вы ка рыс тоў вац ца і ў іншых сфе рах юры дыч най практыкі – судавод-
стве, пра ку рор с кім наглядзе. Для рэ а лі за цыі гэтай канстытуцыйнай 
нормы беларускія юрысты па він ны дасканала валодаць абедзвюма 
дзяр жаў ны мі мовамі.

ЮРЫДЫчНАЕ МАЎЛЕННЕ  
Ў ФУНКцЫЯНАЛЬНА-СТЫ ЛІС ТЫч НАЙ  
СІС Тэ МЕ МоВЫ

Агульнапрызнаная класіфікацыя функцыянальных стыляў мо вы 
ад но сіць лі та ра тур нае юрыдычнае маўленне да афіцыйна-спра ва вод-
ча га сты лю – адной з най больш важных раз на від нас цей нацыянальнай 
лі та ра тур най мовы. У агульным рэ чыш чы афі цый на-справаводчага 
стылю пра ва мер на вылучыць тры пад с ты лі: юры дычны, дып ла ма-
тыч ны і ад мі ніс т ра цый ны.
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Кожны з названых падстыляў афіцыйна-справаводчага стылю мо-
жа быць пад вер г ну ты далейшай стратыфікацыі ў ад па вед нас ці з па-
дзелам пэў най функцыянальнай сфе ры дзейнасці на больш вузкія.

У межах юрыдычнага падстылю лагічнай выглядае трох кам па-
нен т ная ды фе рэн цы я цыя паводле сфер права, у  якіх юры дыч нае 
маўленне вы ка рыс тоў ва ец ца як сро дак заканадаўчай, пра вап ры мя-
ня ль най дзейнасці і юрыдычнай навукі.

Грунтуючыся на  тэорыі функцыянальных стыляў, струк ту ру 
і месца юры дыч на га падстылю ў агульнай сістэме афіцыйна-спра-
ва вод ча га сты лю літаратурнай мовы мож на паказаць з да па мо гай 
наступнай схемы:

ПАНЯццЕ МоЎНАЙ НоРМЫ

Юрыдычнае маўленне павінна адпавядаць не толькі пра ва вым, 
але і лін г віс тыч ным нормам. Нарматыўнасць з’яўляецца ас ноў ным 
кры тэ ры ем культуры маў лен ня. Моўныя нормы – гэ та агульнапры-
нятыя і за ма ца ва ныя ў маўленчай практыцы пра ві лы ўзорнага ўжы-
вання элементаў мо вы (слоў, сло ваз лу чэн няў, сказаў).

Да асаблівасцей моўных нормаў, акрамя агу ль наў жы ва ль нас ці 
і аба вяз ко вас ці, за ліч ва юць і такую характарыстыку, як ад нос ная 
ўстой лі васць. Аднак варта ра зу мець, што нормы – з’я ва гістарычная. 
З цягам ча су яны змяняюцца. Тое, што раней лі чы ла ся нормай, праз 
некалькі дзе ся ці год дзяў можа ква лі фі ка вац ца як адхіленне ад яе. На-
прыклад, да рэ фор мы 1933 г. на пі сан ні кшталту сьледчы, зьмены, ра
шэньне лі чы лі ся пра ві ль ны мі. У наш час перадача асіміляцыйнай мяк-
касці зычных адпавядае ар фа э піч най, але не арфаграфічнай норме.

Моўныя нормы зафіксаваныя ў  граматыках і  слоўніках. Кож ная 
мо ва мае свае ад мет ныя рысы, сваю гісторыю фар мі ра ван ня і фун к-
цы я на ван ня. Гэта абумоўлівае ад роз нен не нормаў усіх (нават блізка-

Афіцыйна-справаводчы стыль

Юрыдычны
падстыль

Дыпламатычны
падстыль

Адміністрацыйны
падстыль

Мова
заканадаўства 

Мова
судаводства 

Мова  
юрыдычнай

навукі
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роднасных) моў. Сучасная беларуская мова, у па раў нан ні, напрыклад, 
з сучаснай рус кай, з прычыны асаб лі вас цей гістарычнага развіцця па-
ча ла фарміравацца на дыялектнай, а не на кніжнай аснове. У выніку 
пэўныя нар ма тыў ныя для бе ла рус кай мовы з’явы ў рускай ацэньваюц-
ца як няправільныя. Нап рык лад, ужыванне выразу издеваться с жи
вотного – ад хі лен не ад нор мы, а здзеквацца з жы вё лі ны – літаратурная 
норма. Пра ві лы адной мовы не падпарадкоўваюцца нор мам іншай. 
Моў ная норма – гэта адзін з кам па нен таў нацыянальнай ку ль ту ры.

З паняццем моўнай нормы звязана паняцце узусу (ад лац. usus – 
‘прымяненне, звы чай, правіла’), пад якім звычайна ра зу ме юць агу ль-
нап ры ня тае носьбітамі пэўнай мо вы ўжыванне моў ных адзінак (слоў, 
фор маў, сінтаксічных канструкцый). Узу сам на зы ва юць таксама і так 
званыя пры ват ныя нормы. У гэ тым сэнсе ўжыванне пэўных вы ра заў, 
кан с т рук цый у мове пра ва, якія не супадаюць з агульналітаратурнымі 
(кшталту ква лі фі ка ва нае злачынства, неналежны бок, адбыванне паз
баўлення во лі, ві на ва тыя дзеянні), можна назваць юрыдычным узусам.

Лінгвістычныя патрабаванні да мовы нарматыўных пра ва вых 
ак таў сфар му ля ва ны ў Законе Рэспублікі Беларусь «О нор мат и в ных 
пра во вых актах». Артыкул 31 гэ та га закона абвяшчае, што «текст 
нор мат и в но го правового акта излагается ла кон и ч но, прос тым и яс-
ным языком, иск лю ча ющим различное толкование норм, с соб лю-
ден ием официально-де ло во го стиля лите ра тур но го языка и юриди-
ческой тер м и но логии». А артыкул 34 удакладняе, што «в тексте нор-
ма тив ного правового акта не до пус ка ет ся упот реб лен ие: просторе-
чий и экспрессивных форм разговорной речи; в одном и том же 
смысле разных понятий, терминов; ино я зыч ных заи м с т во ваний 
при наличии равнозначных слов и тер м и нов в бе ло рус ском или рус-
ском языке; нечетких сло во со че таний, обобщенных рас суж дений, 
восклицаний и призывов, об раз ных срав нений, эпитетов, ме та фор; 
аббревиатур, кроме об щеи з вес т ных; ненормативной лексики»1.

Адрозніваюць нормы вуснага маўлення (арфаэпічныя, ак цэн-
та ла гіч ныя) і нор мы пісьмовага маўлення (нормы ар фаг ра фіі, пун-
ктуацыі). Агу ль ны мі для пісьмовага і вуснага маўлення з’яў ля юц ца 
лексічныя, гра ма тыч ныя (словаўтваральныя, мар фа ла гіч ныя, сін-
таксічныя), сты ліс тыч ныя нормы.

1 О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З // Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0= 
h10000361  (дата обращения: 26.06.2019).





Беларускае права мае даўнюю гісторыю. Канцылярскаюры
дыч нае пі сь мен с т ва займала галоўнае месца ў сістэме сты ляў 
старабеларускай лі та ра тур най мовы, а та кія яго ўзоры, як 
ста ту ты, Трыбунал абывацелям Вя лі ка га Княства Літоўска
га, Мет ры ка ВКЛ, сталі не проста шы ро ка вя до мы мі юрыдыч
нымі пом ні ка мі, але сво е а саб лі вы мі ўзорамі для пад рых тоў кі 
нар ма тыў ных прававых актаў у іншых краінах. Аднак у выніку 
стра ты беларускай мовай у канцы XVII ст. дзяржаўнага ста
тусу яна бы ла вы цес не на з афіцыйнага ўжытку. Традыцыя вы
працоўкі спе цы фіч ных для такіх мэт лін г віс тыч ных сродкаў 
была на доў гі час перапынена і мэ та на кі ра ва на ўзнавілася то ль
кі ў пачатку ХХ ст.

У БССР, ды і ў паслясавецкай Беларусі, законы ствараліся 
парус ку, пэў ная іх час т ка публікавалася ў перакладзе на бе ла
рус кую мову. Су час ная беларуская мова ва ло дае грунтоўным лек
січ ным і гра ма тычным па тэн цы я лам для абслугоўвання пра ва
вой сферы, аднак ва ўмо вах нез ба лан са ва на га беларускарус ка га 
двухмоўя, якое ўста ля ва ла ся з канца 1930х гг., гэты па тэн цы
ял прававая сфера выкарыстоўвае ў аб ме жа ва най ме ры.

Рэалізацыю парытэтнага білінгвізму ў галіне юрыс п ру дэн
цыі асаб лі ва стрым лі вае апошнім часам альтэрнатыўны па
радак вы ка рыс тан ня дзяр жаў ных моў пры ства рэн ні і выданні 
за ка на даў чых актаў, за ма ца ва ны зменамі ў  ранейшыя рэдак
цыі за ко наў і асобнымі законамі, пры ня ты мі ў канцы 1990х гг. 
Ад сут насць нар ма тыў ных прававых актаў на бе ла рус кай мове 
ў  сваю чар гу тармозіць выкарыстанне на цы я на ль най мовы 
ў та кіх сфе рах, як судаводства, пракурорскі нагляд.

Функцыянальнае прызначэнне дзяржаўнай мовы не па він на 
ста віц ца ў за леж насць ад яе пашыранасці. Устанаўленню лінг
віс тыч на га ба лан су ў  юрыдычнай сферы па він на дзейсна па  
с п ры яць заканадаўчае зац вяр д жэн не абавязковасці афі цый на га 
апуб лі ка ван ня прававых актаў на  бе ла рус кай і  рускай мовах. 
Важ най акалічнасцю для замацавання мовы ты ту ль най нацыі 
ў га лі не юрыспрудэнцыі з’яўляецца і пад рых тоў ка ў ВНУ ад па
вед ных спецыялістаў – юрыстаў, якія дасканала валодаюць бе
ла рус кай мовай.



Тэма 1

КАРоТКІЯ ЗВЕСТКІ  
З ГІСТоРЫІ ВЫКАРЫСТАННЯ  
БЕ ЛА РУС КАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ Мо ВЫ 
Ў ГАЛІНЕ ПРАВА

Пачаткам фарміравання беларускай літаратурнай мовы гіс то ры-
кі на зы ва юць XIV стагоддзе. Аднак спецыфічныя бе ла рус ка моў ныя 
рысы (г. зн. адметныя ад іншых сла вян с кіх моў) вы яў ле ны ў больш 
ранніх пі сь мо вых тэкстах. Першым дакладна да та ва ным пісьмовым 
помнікам, які ад люс т ра ваў адметнасць бе ла рус кай мовы, лі чыц ца 
Смаленская грамата 1229 г. – дамова аб умо вах гандлю з Рыгай і Гоц-
кім берагам (Готланд – вос т раў у Бал тый с кім моры).

1.1. СТАТУС БЕЛАРУСКАЙ МоВЫ  
Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТоЎСКІМ

Ад ХІІІ ст. беларускія землі ўваходзілі ў склад по лі эт ніч най дзяр-
жа вы Вялікае Княства Літоўскае. На працягу ХIV–XV стст. бе ла рус-
кая літаратурная мо ва сфарміравалася ў ас ноў ных сваіх рысах і вы-
раз на адрознівалася ад літаратурнай мо вы Маскоўскай дзяржавы.  
Яе росквіту і ўдасканаленню спрыяў афіцыйны статус: бе ла рус кая 
мова вы кон ва ла фун к цыі адзінай дзяржаўнай мовы ў ВКЛ.

Чаму ж функцыі дзяржаўнай выконвала беларуская мова, а  
не лі тоў с кая або рас паў сюд жа ная ў той час ва ўсходніх сла вян 
цар коў нас ла вян с кая? Гісторыкі тлу ма чаць гэта некалькімі ака ліч-
нас ця мі.

Па-першае, літоўцы на час узнікнення ВКЛ (сярэдзіна ХІІІ ст.) 
яш чэ не мелі сва ёй пісьмовай мовы. Іх пісьменства ўзнікла ў XVІ ст. 
на ас но ве лацінскай графікі. Вы то кі пісьмовай мовы лі тоў цаў звяз-
ваюць з Ус ход няй Прусіяй, дзе ў 1547 г. у Кё ніг с бер гу Марцінас 
Мажвідас (1510–1563), літоўскі пісьменнік, па чы на ль нік лі тоў с ка га 
пісьменства, над ру ка ваў першую лі тоў с кую кнігу «Простыя словы 
катэхізіса», якая, акрамя ка тэ хі зі са, ук лю ча ла буквар, некалькі 
песнапенняў рэлігійнага ха рак та ру, вер ша ва ную прадмову Маж-
відаса пра становішча тагачаснага лі тоў с ка га ся лян с т ва. Кнігі свец-
кага зместу на літоўскай мове з’я ві лі ся яшчэ паз ней.
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Па-другое, набыццю старабеларускай мовай статусу дзяр жаў-
най спры я ла і агу ль ная перавага прадстаўнікоў з беларускіх зем-
ляў у  най важ ней шых сферах па лі тыч на га і  эканамічнага жыц - 
ця ВКЛ.

Беларускія землі складалі аснову эканамічнай магутнасці Княс-
т ва. Бо ль шасць пас лоў (дэпутатаў), якія павінны былі пры маць удзел 
у па сяд жэн нях Сейма, якраз былі з бе ла рус кіх земляў, таму на ту раль-
на, што для гэтага цэнтральнага заканадаўчага ор гана ВКЛ най лепш 
па ды ходзі ла беларуская мова [14, с. 35–36].

Па-трэцяе, кніжная, царкоўнаславянская мова не магла вы кон-
ваць фун к цыі афі цый най па наступных прычынах:

1) на той час для большасці нашых продкаў яна была ма лаз ра зу-
ме лай, па ко ль кі пасля ўваходжання беларускіх земляў у склад ВКЛ 
ад бы ло ся аслабленне, а потым і спыненне сувязей з ус ход ні мі рус-
кімі зем ля мі, праз якія прыйшла цар коў нас ла вян с кая мова;

2) у ВКЛ моцна было развіта мясцовае самакіраванне. Гэта пры-
му ша ла звяр нуць увагу на мову народа як правадніка на род ных ін-
тарэсаў. Мо ва богаслужбовых кніг па сваім складзе не па ды ходзі ла 
для сеймаў і ра туш [14, с. 115].

Функцыі дзяржаўнай мовы старабеларуская выконвала да кан ца 
XVІІ ст., да ра шэн ня Варшаўскага сейма 1696 г. Яна, хоць і называ-
лася ў той час рускай, у су час ным разуменні гэтага сло ва такой не 
была. Калі б яна была такой, як і тагачасная мо ва Мас коў с кай дзяр-
жавы, то не было б пат рэ бы рабіць пераклад Ста ту та ВКЛ 1588 г. для 
Маскоўскай дзяржавы. А пераклад такі быў зроблены [24].

На думку даследчыкаў, моўная сітуацыя ў ВКЛ ха рак та ры за ва ла-
ся по лі лін г віз мам, ва ўмовах якога царкоўнаславянская і ста ра бе ла-
рус кая мо вы функцыянальна да паў ня лі адна адну. Та кое меркаван-
не выказаў, у пры ват нас ці, Пол Вэкслер у ма наг ра фіі «Гістарычная 
фаналогія бе ла рус кае мовы» [7, с. 33].

ХV–XVІ стст. – час росквіту беларускай літаратурнай мо вы. Ме-
на ві та афі цый ная сфера тады была галоўнай у яе вы ка рыс тан ні. Каб 
гэта пац вер дзіць, дастаткова наз ваць наступныя тэк с ты, напісаныя 
на ста ра бе ла рус кай мове:

•	статуты ВКЛ – зводы законаў феадальнага права. Тры рэ дак-
цыі: 1529, 1566, 1588 гг.;

•	Трыбунал абывацелям Вялікага Княства Літоўскага  – ста тут 
най вы шэй ша га дзяржаўнага суда ВКЛ, быў выдадзены ў  Ві ль ні 
ў 1586 г.;
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•	Метрыка ВКЛ (ад лац. matricula – ‘канцылярская кніга; спіс’) – 
збор ма тэ ры я лаў (сшыткаў, кніг) велікакняжацкай кан цы ля рыі ХV–
XVІ ІІ стст. (каля 600 та моў) з копіямі дакументаў, якія выдаваліся 
ад імя вя лі ка га князя, Рады ВКЛ, сеймаў і пад ля га лі не абмежавана-
му ў часе за ха ван ню. Пераважная бо ль шасць – на бе ла рус кай мове, 
частка – на по ль с кай, некаторыя – на лацінскай.

Аднак ужо з канца ХVІ ст. умовы для функцыянавання бе ла-
рус кай лі та ра тур най мовы пагоршыліся. Чым гэта было вык лі ка на? 
У 1569 г. бы ла заключана Люб лін с кая унія – вай с ко ва-палітычнае 
пагадненне ВКЛ з Польскім Каралеўствам. У  но вай дзяр жа ве  – 
Рэчы Паспалітай  – ад бы ло ся паступовае вы цяс нен не беларускай 
мовы з афі цый на га ўжытку. Пра цэс праг рэ сі ра ваў, і ў канчатковым 
выніку Варшаўскі сейм 1696 г. адзі най дзяр жаў най мовай абвясціў 
польскую мову.

1.2. САцЫЯЛЬНЫ СТАТУС  
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МоВЫ  
Ў НоВЫ (cУчАСНЫ) ПЕ РЫ ЯД

Гісторыя сучаснай беларускай літаратурнай мовы па чы на ец ца з 
ХІХ ст. Аднак ста тус дзяржаўнай мовы быў вернуты то ль кі ў 1918 г. 
пас та но вай Народнага сак ра та ры я та БНР. Пазней ён быў прызнаны 
і са вец кай уладай.

Выкарыстанне беларускай мовы ў сферы заканадаўства ў  гэ ты 
час ілюс т ру юць нас туп ныя прыклады. У 1918 г. была пры ня та «Кон-
ституция РСФСР»  – першая са вец кая канстытуцыя. У  гэ тым жа 
годзе з мэтай па пу ля ры за цыі ідэй сацыялізму яна бы ла перакладзе-
на на беларускую мову і асобным выданнем над ру ка ва на ў Маскве. 
Пе рак лад, падрыхтоўка да дру ку і апуб лі ка ван не ажыццяўляліся з 
ініцыятывы Бе ла рус ка га на цы я на ль на га камісарыята (Белнацкам), 
што існаваў у якасці аддзела На род на га камісарыята па справах на-
цыянальнасцей РСФСР з лю та га 1918 да са ка ві ка 1919 г. Цікава, што 
Канстытуцыя БССР 1919 г. па-беларуску не выдавалася.

Заканатворчасць у Беларусі савецкага часу пачалася, як адз на ча-
юць гісторыкі пра ва, у 1921 г. Разам з тым на бе ла рус кай тэрыторыі 
пра цяг ва лі карыстацца нар ма тыў ны мі актамі Ра сій с кай Федэрацыі, 
бо фак тыч на БССР разглядалася як частка РСФСР. Для друкавання 
за ка на даў чых актаў з 1922 г. у Мінску па ча ло выходзіць афі цый нае 
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выданне  – «Собрание узаконений и  распоряжений Рабоче-Кре-
стьянского прав и те ль с т ва Соц иал и с т и чес кой Советской Республи-
ки Белоруссии». Законы ства ра лі ся і  друкаваліся на  рускай мове. 
Публікацыю на дзвюх мовах – рус кай і бе ла рус кай – распачалі толь-
кі ў 1925 г.

Цікава, што выданне законаў па-беларуску пачалося ў Мас к ве, 
пры чым на  два га ды раней, чым у  Мінску. Гэта было абу моў ле на 
нас туп ны мі акалічнасцямі.

З утварэннем СССР (1922) з’явіўся шэраг дзяржаўных ор га наў 
агу ль на са юз на га значэння. Прынятыя гэтымі органамі дэк рэ ты 
і пастановы бы лі абавязковымі для ўсіх саюзных рэс пуб лік. Узгад-
няць заканадаўства СССР з патрэбамі Беларусі па він на бы ло Паста-
яннае прадстаўніцтва БССР у Маскве. Гэта ар га ні за цыя была засна-
вана яш чэ ў сакавіку 1921 г. Яе мэтай з’яў ля ла ся адстойванне ін та-
рэсаў Беларусі ў РСФСР.

Паводле арт. 34 першай Канстытуцыі СССР (1924), праект якой 
быў прыняты дру гой сесіяй ЦВК СССР у ліпені 1923 г. і ад ра зу ж 
ус ту піў у  сілу, дэкрэты і  пас та но вы найвышэйшых дзяр жаў ных 
устаноў па він ны былі друкавацца на  мовах, агу ль наў жы ва ль ных 
у саюзных рэс пуб лі ках (руская, украінская, бе ла рус кая, грузінская, 
ар мян с кая, цюрка-та тар с кая). У сувязі з гэ тым паўстала задача пе-
ракладу саюзных за ко наў на пе ра лі ча ныя мовы. Публікацыя зака-
надаўчых актаў урада СССР на ўсіх наз ва ных мовах была распача-
та з ліпеня 1923 г. у «Вестнике ЦИК, СНК и СТО СССР». Вось так 
атрымалася, што ў  Маскве па ча лі выдаваць за ко ны па-беларуску 
на два га ды раней, чым у Мін с ку [18, с. 27–28].

Перакладам законаў на  беларускую мову і  падрыхтоўкай іх да 
дру ку займаліся суп ра цоў ні кі Пастпрэдства БССР у Мас к ве, адказ-
ным сак ра та ром якога на працягу 1922–1925 гг. пра ца ваў пісьменнік 
Уладзімір Ду боў ка. Яму была прапанавана і па са да рэдактара бела-
рускай часткі «Вестника...».

Пачынаючы ад 1925  г. практычна ўсе афіцыйныя тэксты, што 
вы ходзі лі ў  БССР на  рускай мове, перакладаліся на  бе ла рус кую.  
З най больш важных, вы дадзе ных на беларускай мове за 1920-я гг., 
можна наз ваць такія: Канстытуцыя (Асноўны За кон) БССР (1927), 
Водна-ме лі я ра цый ны кодэкс (1927), Кодэкс за ко наў аб шлюбе, сям’i 
i апецы (1927), Пап раў ча-працоўны кодэкс (1927), Крымінальны 
кодэкс (1928), Зя ме ль ны кодэкс (1929), Ко дэкс аб працы (1930), Гра-
мадзянскі працэсуальны ко дэкс (1930).



13Тэма 1. Кароткія звесткі з гісторыі выкарыстання бе ла рус кай літаратурнай мо вы

Наяўнасць беларускамоўных тэкстаў у такіх разнастайных га лі-
нах за ка на даў с т ва дае падставу сцвярджаць, што за першае дзе ся-
ці год дзе вы ка рыс тан ня беларускай мо вы ў афіцыйнай сфе ры юры-
дычная тэр мі на ло гія ў асноўным сфарміравалася як сіс тэ ма.

Частотнасць перавыдання кодэксаў на працягу ХХ ст. не ад но ль ка-
вая. Нап рык лад, Крымінальны кодэкс выдаваўся па-бе ла рус ку ў 1928, 
1940, 1957, 1961 гг. (першыя тры выданні ў рэ дак цыі 1928 г.), Гра ма-
дзян с кі  – у 1932, 1937, 1965 і 1996 гг.

У 1960-я гг. па-беларуску асобнымі выданнямі выйшлі: Кры мі-
на ль ны кодэкс Бе ла рус кай ССР (Мінск: Дзярж. выд-ва БССР, 1961); 
Кры мі на ль на-працэсуальны ко дэкс Беларускай ССР (Мінск: Дзярж. 
выд-ва БССР, 1961); Грамадзянскі кодэкс Бе ла рус кай ССР / Граждан-
ский кодекс Бе ло рус ской ССР (Мінск: Беларусь, 1965); Гра мадзян с кі 
працэсуальны ко дэкс БССР (Мінск: Беларусь, 1965).

У 1970-я гг. – Зямельны кодэкс Беларускай ССР / Земельный ко-
декс Бе ло рус ской ССР (Мінск: Беларусь, 1971); Папраўча-пра цоў ны 
кодэкс Бе ла рус кай ССР (Мінск: Бе ла русь, 1971); Кодэкс законаў аб 
працы Бе ла рус кай ССР (Мінск: Бе ла русь, 1972).

У 1980-я гг. – Лясны кодэкс Беларускай ССР (Мінск: Бе ла русь, 
1980); Жыл лё вы ко дэкс Беларускай ССР (Мінск: Беларусь, 1984); Ко-
дэкс Бе ла рус кай ССР аб ад мі ніс т ра цый ных пра ва па ру шэн нях (Мінск: 
Беларусь, 1985). Усе названыя выданні з’яў ля юц ца афіцыйнымі. 

Некаторыя кодэксы ў другой палавіне ХХ ст. па-беларуску не вы-
да ва лі ся. Нап рык лад, апошні беларускамоўны тэкст Кры мі на ль на-
пра цэ су а ль на га кодэкса да ту ец ца 1961 годам.

Такім чынам, на працягу ХХ ст. амаль усе кодэксы вы ходзі лі па-
ра ле ль на на  бе ла рус кай і  рускай мовах. Апошні ко дэкс, афіцыйна 
вы дадзе ны па-беларуску і  па-рус ку,  – Выбарчы ко дэкс Рэспублікі 
Беларусь 2000 г.

1.3. УжЫВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МоВЫ 
Ў ЮРЫДЫчНАЙ СФЕРЫ Ў ххІ ст.

Да 2012  г. функцыю органа афіцыйнага апублікавання за ка на-
даў чых актаў на бе ла рус кай мове выконвала газета «Звязда», на рус-
кай мове – «Советская Бе ло рус сия». У  да лей шым гэтая функцыя 
была перададзена На цы я на ль на му цэнтру пра ва вой ін фар ма цыі Рэс-
публікі Беларусь. 
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З таго моманту на беларускай мове афіцыйна апуб лі ка ва ны 
толькі адзін кодэкс – Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб ку ль ту ры (2016). 
Канстытуцыі выдаюцца на абедзвюх дзяржаўных мовах. Бе ла рус ка-
моў ныя вер сіі астатніх кодэксаў, апублікаваных на пар та ле, выкана-
ны з дапамогай ма шын на га перакладу і не з’яў ля юц ца афіцыйнымі 
тэкстамі. На ват для Выбарчага кодэкса, які вы дадзе ны ў 2000 г. у па-
пяровай версіі афі цый на1, размешчаны ма шын ны пераклад. Якасць 
такога перакладу не выт рым лі вае ні я кай крытыкі, што можна па-
цвердзіць нас туп ны мі прык ла да мі:

Статья 18. Порядок образования 
учас т ков для голосования.
Статья 32. Порядок образования 
Центральной комиссии.

Артыкул  18.  Парадак адукацыі 
ўчасткаў для галасавання.
Артыкул  32.  Парадак адукацыі 
Цэнтральнай камісіі.

Варта дадаць, што Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Рэс-
пуб лі кі Беларусь pravo.by мае толькі рускамоўную і  ан г ла моў ную 
версіі, бе ла рус ка моў ная на момант на пі сан ня вучэбна-ме та дыч на га 
дапаможніка ад сут ні ча ла.

Навуковая і грамадская супольнасць не пакідае па-за ўва гай вы-
цяс нен не бе ла рус кай мовы з юрыдычнай сферы. 21 лю та га 2017 г. 
(якраз у  Між на род ны дзень род най мовы) у  Ін с ты ту це мовазнаў-
ства імя Якуба Ко ла са Нацыянальнай акадэміі на вук Бе ла ру сі быў 
праведзены круглы стол «Мова ў адукацыі, на ву цы, заканадаўстве». 
Асаб лі вую ўвагу яго ўдзе ль ні кі надалі пы тан ню выкарыстання бе-
ларускай мовы ў за ка на даў чай і спра ва вод чай практыцы. «Своеаса-
блівым рэзюмэ па дадзенай праб ле ме ста ла выступленне А. А. Лука-
шанца. Ён адзначыў, што да вы ра шэн ня гэтага пытання мы строга 
павінны падыходзіць з улі кам палажэнняў Ас ноў на га Закона Рэспу-
блікі Бе ла русь і прын цы паў дзяржаўнага двух моўя» [1].

Амаль праз год, 5 красавіка 2018 г., у Палаце прад с таў ні коў ад-
быў ся круглы стол па пытаннях беларускамоўнага за ка на даў с т ва. 
У  яго ра бо це прынялі ўдзел за гад чык кафедры кан с ты ту цый на га 
права Бе ла рус ка га дзяржаўнага ўніверсітэта Р. А. Ва сі ле віч, дэпутат 
І. А. Марзалюк, пер шы намеснік дырэктара Цэн т ра даследаванняў бе-
ла рус кай культуры, мо вы і літаратуры На цы я на ль най акадэміі навук 
А. А. Лукашанец. Гаворка ішла пра тое, ці трэба (а калі трэба, то як) 
па шы рыць ужы ван не бе ла рус кай мовы ў працэсе заканатворчасці. 

1 Выбарчы кодэкс Рэспублікі Беларусь : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 студз. 
2000 г. : адобр. Саветам Рэсп. 31 студз. 2000 г. Мінск : Беларусь, 2000.
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Варта адзначыць, што ніхто з удзельнікаў круглага стала не вы-
ка заў ся суп раць пашырэння беларускай мовы ў за ка на даў чай сфе-
ры, та му дыскусія вялася на тэ му, як менавіта гэта ра біць: прымаць 
законы на ад ной мове, а потым перакладаць на дру гую; прымаць 
іх адразу на  дзвюх дзяр жаў ных мовах; знайсці ней кі іншы шлях 
на дан ня роўных правоў бе ла рус кай мове з рус кай у  галіне зака-
надаўства. А.  А. Лу ка ша нец зак лі каў пры маць законы на  дзвюх 
дзяржаўных мовах. Акадэмік выказаў ці ка вую прапанову: калі 
няма грошай на  беларускамоўны пе рак лад, давайце пі саць за ко-
ны па-беларуску і паглядзім, ці зной дуц ца грошы на рус ка моў ны 
пераклад [21].

Пытанні

1. Назавіце час узнікнення беларускай літаратурнай мовы.
2. Якія акалічнасці паспрыялі наданню беларускай мове ста ту су 

дзяр жаў най у Вя лі кім Княстве Літоўскім?
3. Да якога часу беларуская мова выконвала функцыі дзяр жаў най?
4. Які факт можна выкарыстаць для пацвярджэння ад роз нен ня 

дзяр жаў най мо вы ВКЛ ад тагачаснай мовы Маскоўскай дзяр жа вы?
5. Назавіце асноўныя юрыдычныя дакументы, напісаныя на ста-

ра бе ла рус кай мо ве.
6. Які сацыяльны статус мела беларуская мова ў ХІХ ст.; у па чат-

ку ХХ ст.?
7. З якога часу ў ХХ ст. пачалося стварэнне і апуб лі ка ван не за ка-

на даў чых тэк с таў па-беларуску ў Мінску; у Маскве?
8. Назавіце найбольш важныя заканадаўчыя дакументы, вы-

дадзе ныя на бе ла рус кай мове ў 1920-я гг.
9. Якое перыядычнае выданне з’яўлялася органам афі цый на га 

апуб лі ка ван ня бе ла рус ка моў ных заканадаўчых актаў у ХХ ст.?
10. Параўнайце колькасць выдадзеных па-беларуску най важ ней-

шых за ка на даў чых актаў у ХХ ст. і ў пачатку ХХІ ст.
11. Параўнайце беларускамоўны (арыгінальны) і  рус ка моў ны 

(перакладны) тэк с ты Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб ку ль ту ры, раз-
меш ча ныя на  інтэрнэт-партале pravo.by. Як можна аца ніць якасць 
машыннага пе рак ла ду на рускую мову гэтага ко дэк са?

12. Як ставіцца да выцяснення беларускай мовы з прававой сфе-
ры бе ла рус кая на ву ко вая супольнасць ХХІ ст.? Пацвердзіце свой ад-
каз прык ла да мі.



Тэма 2

БЕЛАРУСКАЯ ЮРЫДЫчНАЯ 
ЛЕКСІКАГРАФІЯ

2.1. СЛоЎНІКІ XIX ст.

Першыя лексікаграфічныя працы новага перыяду, якія ад люс т-
ра ва лі юры дыч ную лек сі ку, з’явіліся ў ХІХ ст., хоць у той час бела-
руская мова ў афі цый най сферы не ўжы ва ла ся. Дасканала рас п ра ца-
ва ная за папярэднія ста год дзі старабеларуская юры дыч ная лек сі ка 
і фразеалогія не вы ка рыс тоў ва ла ся і не развівалася.

Нягледзячы на  такую сітуацыю, XIX стагоддзе адметнае тым, 
што ста ла пад рых тоў чым этапам для выпрацоўкі лін г віс тыч ных 
срод каў су час на га беларускамоўнага за ка на даў с т ва. Пас п ры я ла гэ-
таму імкненне ўрада Ра сій с кай імперыі сцвердзіць сваё ба чан не гіс-
то рыі Вялікага Княства Лі тоў с ка га і Рэчы Паспалітай.

З сярэдзіны ХІХ ст. пачала актыўна вывучацца гісторыя бе ла рус-
кіх і ўкра ін с кіх земляў, уключаных у склад Расійскай ім пе рыі. Рас-
пачалося вы дан не шматлікіх гіс та рыч ных дакументаў ВКЛ і  Рэчы 
Паспалітай. У  вы дадзе ных матэрыялах сустракалася ня ма ла слоў 
і  выразаў, незразумелых но сь бі там рускай мовы. Гэ та вымушала 
членаў ка мі сій, якія займаліся пуб лі ка цы яй ста ра жыт ных дакумен-
таў, рыхтаваць і друкаваць ад па вед ныя лек сі каг ра фіч ныя даведнікі. 
Яны выдаваліся ў дзвюх формах:

•	алфавітных паказальнікаў да ўзноўленых старажытных да ку-
мен таў;

•	слоўнікаў актавай (г.  зн. выкарыстанай у  выдадзеных ак тах) 
лек сі кі.

Найбольш грунтоўны і кваліфікавана створаны слоўнік – «Сло-
варь древ не го ак то во го языка северо-западного края и  Цар с т ва 
Польского», складзе ны Мікітам Іва на ві чам Гар ба чэў с кім, архівары-
усам (дырэктар, за гад чык архіва) Віленскага цэн т ра ль на га архіва 
(Вільня, 1874). Ён ук лю чае, паводле звестак ад на го з рэцэнзентаў 
гэтай лек сі каг ра фіч най працы пра фе са ра Вар шаў с ка га ўніверсітэта 
М. П. Барсава, звыш 5000 рэ ес т ра вых слоў, з якіх не больш за 380 –  
з «уласна заходнярускай мовы» [4, с. 42].

З упэўненасцю можна сцвярджаць, што колькасць ста ра бе ла-
рус кіх тэр мі наў знач на большая, чым налічыў М. П. Барсаў. Мож на 
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меркаваць, што да «заходнярускіх» залічаны толькі сло вы, напіса-
ныя кірыліцай. Нап рык лад, такі пры ведзе ны ў слоў ні ку тэрмін, як 
юргельт, хутчэй за ўсё, не ўключаны М. П. Бар са вым у ста ра бе ла-
рус кія: «Jurgielt, годовая пла та, назначаемая иног да королем. Vol. leg. 
а. 1647 v. IV f. 119» [34, с. 168]. Аднак гэ ты тэрмін прыводзіць І. І. На-
совіч у «Слоўніку бе ла рус кай мо вы», нават без спецыяльнай паметы 
юрыд., што гаворыць аб яго ко ліш няй агульнаўжывальнасці: «Юр
гельт (Нѣм. Gelt – деньги). Пла тежъ, взимаемый по ус лов ию за со-
держаніе каких-либо угодьевъ от Юрь е ва до Юрьева дня. За про
шлый годъ еще юр ге ль ту не выплацивъ. Сло во нынѣ рѣдко уже упо-
требляемое» [39, с. 725]. 

«Справочный словарь юридических терминов древнего ак то во-
го язы ка юго-за пад ной России», складзены ўраджэнцам Кі еў с кай 
губерні, эт ног ра фам і гісторыкам, аў та рам шматлікіх пуб лі ка цый па 
гісторыі, эт наг ра фіі, статыстыцы Іванам Пят ро ві чам Навіцкім, быў 
апублікаваны ў кі еў с кіх «Университетских извес т иях» у восьмым 
вы пус ку за 1871 г. [37] і ў трэ цім выпуску за 1872 г. [38]. Хоць у яго 
загалоўку ўказ ва ец ца на «паўднёва-заходнюю Расію», г. зн. частку 
Украіны, якая ў ХІХ ст. (калі рых та ваў ся і друкаваўся слоўнік) ува-
ходзіла ў склад Ра сій с кай імперыі, слоў нік, па сут нас ці, змяшчае 
ста ра бе ла рус кую юрыдычную лексіку. Гэ та пацвярджаецца і тым, 
што ў прад мо ве ўкладальнік ужывае тэрміны «заходнярускае права» 
(«...по  собий к оз на ком лен ию с западнорусским (так на зы ва е мым ли-
тов ским) и польским правом на рус ском языке весьма ма ло») і «за-
ходнярускія акты», ды і самім складам рэестравай час т кі слоў ні ка.

У «Справочном словаре... » змешчана строга спецыяльная лек сі-
ка – ка ля 600 (582) рэестравых слоў, якімі «обозначались раз но го 
рода пра во вые учреждения, от но шен ия, акты, дол ж нос т ные лица 
и т. под., а равно и так ие слова об ще у пот реб и те ль но го тогда языка, 
которые в актах имеют осо бый юридический от те нок» [37, c. І]. Пры-
ведзе ны старабеларускія, по ль с кія і ла цін с кія тэрміны. Размешчаны 
яны ў парадку кі ры ліч на га ал фа ві та: «Делница – удѣлъ, часть именія, 
приходящаяся на долю одного изъ участников» [37, c. 8]; «Dzierżawca – 
владѣлец, арендатор име ніе, лицо, во вла де ніи котораго имѣніе на-
ходится в данное вре мя» [37, c. 8]; «Dimissio – уступка» [37, c. 8]. 
Нярэдка тэр мі ны ўказаны на дзвюх або трох мовах: «Баниція, 
banitio, banicya – приговоръ къ лишенію правъ» [37, c. 3].

Тлумачэнні некаторых тэрмінаў вельмі сціслыя, нават ад нас лоў-
ныя: «Зложити рокъ – назначить срокъ» [37, c. 11]; «Злоч и н ца – прес-
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тупникъ» [37, c. 11]. Сус т ра ка юц ца і вельмі пад ра бяз ныя тлумачэнні, 
з апі сан нем разнастайных юры дыч ных тон кас цей: «Дѣтскій (дѣц
кій)  – урядник, имѣвшій попреимуществу власть испол н и те ль ную; 
онъ по сы лал ся за отвѣтчикомъ, если тотъ не являлся на позовъ, ему 
по ру ча лось иног да взысканіе нѣко то рыхъ сборовъ и наблюденіе за 
правильнымъ от бы ва ні ем пов ин нос тей. Вознагражденіе въ его поль-
зу, взыскивавшееся съ винов на го, на зы ва лось дѣцкованьемъ. Дѣтскіе 
исчезли од нов ре мен но съ замѣною вижей воз ными» [37, c. 9].

Значэнне лексікаграфічных выданняў ХІХ ст. заключаецца 
ў тым, што яны не то ль кі паслужылі дапамогай у разуменні сэнсу 
ста ра жыт ных тэк с таў, але і з’явіліся ў па чат ку ХХ ст. адной з кры ніц 
стварэння бе ла рус ка га юрыдычнага лексікону. Для су час ных тэрмі-
нолагаў і тэрмінографаў збо ры лексікі ХІХ ст. пра цяг ва юць заста-
вацца важ ным рэсурсам лін г віс тыч най інфармацыі. Аб іх актуаль-
насці аўтар дзясятага выпуску «Бе ла рус кай навуковай тэр мі на ло гіі» 
«Тэрміналогія права» юрыст М. Гуткоўскі пі саў так: «Калі мы раз-
гледзім толькі “Указатель” да І тома Літоўскай Мет ры кі, то можам 
без па мыл кі сказаць, што 25 прац. змешчаных там слоў жы вуць і да 
гэтага часу ў народзе» [11, с. 85].

Матэрыял слоўнікаў ХІХ ст. дае магчымасць прасачыць, як мя ня-
ец ца се ман ты ка слова ў беларускай мове, а ў за леж нас ці ад гэтага – 
якія зру хі адбываюцца ў складзе лексікі за ка на даў с т ва. Напрыклад, 
у слоўніку І. П. Навіцкага melioratio тлу ма чыц ца як ‘поправка, ис п рав-
ле ні е’: «...при разбирательствѣ жа лобъ и тяжбъ за ос но ва ніе къ раз б и-
 ра те ль с т ву принимался по зовъ, имѣвшій поэтому значеніе об в и н и-
те ль на го ак та; ман и фес та ціи же и протестаціи могли быть дополня-
емы и исп рав ля е мы, по че му въ концѣ каждой вносилась обычная фор-
мула, что жа лобщикъ оставляетъ за со бой право “поп ра ве ня” или “me-
lioraticіі” своей жа ло бы» [38, c. 16]. У наш жа час ме лі я ра цыя не спалу-
чаецца са словам скар га і не з’яўляецца юры дыч ным тэрмінам, па ко ль-
кі мае значэнне ‘сістэма мерапрыемстваў, на кі ра ва ных на паляп шэн-
не зямель шля хам асу шэн ня або ара шэн ня’ [42, с. 341].

2.2. СЛоЎНІКІ хх ст.

Пачынаючы з 1918  г. беларуская мова пасля працяглага пе ра-
пын ку зноў вы кон вае функцыі афіцыйнай, ужываецца ў сферы за-
ка на даў с т ва. Гэ ты статус абавязвае мець рас п ра ца ва ную на  ад па-
вед ным узроўні і ў не аб ход ным аб’ёме тэрміналогію. Паводле да ных 
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каталога Нацыянальнай біб лі я тэ кі Беларусі за 1920–30-я гг. вый ш лі 
два слоўнікі юры дыч най тэр мі на ло гіі: «Тэрміналогія пра ва» – дзяся-
ты выпуск серыі «Беларуская на ву ко вая тэр мі на ло гія» (БНТ-10) [31] 
і  трохмоўны руска-ідыш-беларускі слоўнік «Юрыдычная тэрміна-
логія» (ЮТ) [45].

Укладаннем першага слоўніка займаўся вядомы беларускі юрыст 
Мі ка лай Ма ка ра віч Гуткоўскі. Метады стварэння тэр мі на ла гіч ных 
слоў ні каў па ўсіх галінах навукі ў той час былі вып ра ца ва ны Навукова-
тэр мі на ла гіч най камісіяй, сфарміраванай пры На род ным камісарыя-
це асветы БССР. Аднак М. Гуткоўскаму давялося іх дас та соў ваць да 
спецыфікі юры дыч най навукі і практыкі. У выпрацаваных камісіяй 
прын цы пах ук ла дан ня тэрміналогіі найважнейшай яе крыніцай была 
за яў ле на жывая мо ва на ро да. Асноўная тэндэнцыя тэрмінаграфічнай 
прак ты кі 1920-х гг. – паз бя гаць па маг чы мас ці ўжывання ін ша моў най 
лексікі, ствараць тэр мі на ло гію пераважна на ўласнай моў най базе.

З жывой мовы можна было ўзяць словы для абазначэння юры дыч-
ных па няц цяў, якія «добра вядомы народу ў яго штодзён ным жыць ці 
і ўжы ва юц ца ім з даўніх пор» [11, с. 84]. Та кім чынам у БНТ-10 былі 
пе рак ладзе ны, напр.: вы мо га тель – зьдзір ца, запирательство – ад ра
ка нь не, изуродовать – аш пэ ціць, под с т ре ка те ль с т во – пад бух тор
ва нь не, попытка – спро ба, приданное – пасаг, расхищение – рас к ра да нь
не, сла бо ум ие – прыдуркаватасьць, соучастник – супольнік, увечье – 
ка лец т ва, умал и шен ный – вар’ят, уловка – выкрут, эмиграция – вы
ся ле нь не. Пры немагчымасці ад шу каць у  жывой мове ад нас лоў ны 
адпаведнік вы ка рыс тоў ваў ся апісальны пе рак лад: ка дастр – зямель
ны перапіс, нарочный – наўмысны пасланец, су тя жес т во – ця га ні на  
па су дох, нет ру дос по соб ность – няз до ль насьць да працы, опечатка – 
дру кар с кая памылка, пов ин ная – прыз на нь не віны.

Варта адзначыць, што правазнаўцы, у адрозненне ад лін г віс таў, 
бы лі супраць за ме ны міжнародных тэрмінаў на  бе ла рус кія словы 
і даволі ка тэ га рыч на наконт гэ та га выказваліся: «Тэрміны, выпра-
цаваныя на ву каю і  ўжываныя ва ўсіх эў ра пей с кіх мо вах, павінны 
быць пакінуты без пе рак ла ду... Захаваньне гэ та га прынцыпу дасьць 
маж лі васьць не ламаць га ла вы над пры дум ва нь нем беларускіх слоў 
і  над іх пе рак ла дам, калі іх час та і  перакласьці нельга» [11, с.  89]. 
Такое стаўленне тлу ма чы ла ся дзвю ма акалічнасцямі. Па-першае, 
тым, што «большасьць юры дыч ных ін с ты ту таў, аз на ча ных гэтымі 
тэрмінамі, не спа ты ка юц ца ў  жыцьці се ля ні на ці рабочага, і  таму 
ня ма адпаведных бе ла рус кіх тэрмінаў» [8, с. 25], а па-другое, прапа-
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наваныя бе ла рус кія словы не з’яўляліся поўнымі эк ві ва лен та мі да 
між на род ных тэрмінаў у юры дыч ным значэнні.

У пераважнай большасці выпадкаў у БНТ-10 побач з бе ла рус кім 
сло вам пры водзі ла ся іншамоўнае, адпаведна афор м ле нае: дезорга
низация – разлад, дэ зар га ні за цыя; консультация – па ра да, кансуль
тацыя; кол ли з ия – стычнасьць, калізія.

Пэўная частка з прыведзеных у  БНТ-10 тэрмінаў была ўзя тая 
са ста ра жыт на га кан цы ляр с ка-юрыдычнага пісьменства: зла чы нец, 
мыт ні ца, позва, сьведка, тэс та мант. Была вы ка рыс та на і  шмат-
лікая спрад веч на беларуская агульнаўжывальная лек сі ка, якая ў ста-
рабеларускай мове тэр мі на ла гі за ва ла ся, на быў шы юрыдычнае зна-
чэн не. Яна адлюстравана ў ста ра жыт ных юры дыч ных дакументах: 
вчынок, выз во ле нье, вырок, га нь ба, дав ность, дар, держава, довод, 
згвалтаванье, змова, кривда, лист, обо ро на, ображэнье, оселость, 
перэсуд, складанье, спра ва, рада, радити, учы нок, цягненье і інш.

Адначасова з БНТ-10 быў выдадзены падрыхтаваны яў рэй с кім 
ад дзе лам Ін с ты ту та беларускай культуры трохмоўны рус ка-ідыш-
беларускі слоў нік юрыдычнай тэр мі на ло гіі [45]. Ён змяш чаў звыш 
500 тэрмінаў. ЮТ адлюстраваў, па сутнасці, тыя ж падыходы да вы-
працоўкі бе ла рус кай 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

Гэты слоўнік вылучаецца тым, што змяшчае не толькі ад нас лоў-
ныя тэр мі ны, але і большую, чым БНТ-10, колькасць спе цы я ль ных 
ус той лі вых выразаў, не аб ход ных у юрыдычнай прак ты цы: адмена ме
ры пра ся чэн ня (отмена меры пресечения), бес ста ро нь ні разгляд спра вы 
(беспристрастное рассмотрение де ла), наданьне пры га во ру законных 
пра воў, узаконеньне пры га во ру (вступление приговора в законную 
силу), прад мет пры ват на га звароту (предмет частного оборота), пе
рапынак у спра ва водз т ве (приостановление производства), ухіленьне 
ад прыйму па вес т кі (уклонение от вручения повестки), што трымае 
на сва ім спа жыт ку (содержащий на сво ем иждивении) і інш.

Пасля выхаду ў  1920–30-я  гг. двух невялікіх слоўнікаў бе ла-
рус кіх юры дыч ных тэр мі наў да 1990-х гг. у Беларусі ў юры дыч най 
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лек сі каг ра фіі назіраўся перыяд поў на га застою. Больш чым праз 
паўстагоддзя ад вы ха ду першых збораў лексікі права, у 1992 г., быў 
падрыхтаваны ка лек ты вам аўтараў і  выдадзены «Юрыдычны эн-
цык ла пе дыч ны слоўнік» [46]. Гэ ты слоўнік вы раз на адрозніваец-
ца ад выданняў 1920-х гг. не то ль кі аб ’ ё мам, але, як відаць з назвы, 
і  тыпам. Не з’яўляючыся лінгвістычным, ён апіс вае рэаліі, паняц-
ці. У канцы выдання змешчаны толькі не вя лі кі пе рак лад ны рус ка-
беларускі слоўнік тэрмінаў.

Разам з тым энцыклапедычны слоўнік з’яўляецца важнай кры-
ні цай, па вод ле якой можна меркаваць аб зменах і асноўных тэн дэн-
цы ях у раз віц ці галіновай тэр мі на ло гіі. У прыватнасці, у слоў ні ку 
зроблена спроба ад на віць у навуковым і прак тыч ным ужыт ку афі-
цыйна не прызнаваныя тэр мі ны з кампанентамі цы ві ль ны (цывіль
нае пра ва, цывільная справа, цы ві ль ны іск, цы ві ль ны кодэкс, цывіль
ны працэс), мытны (мытнае права, мыт ны ко дэкс, мытны саюз), 
даверчы (даверчая грамата). Ук ла да ль ні кі слоў ні ка палічылі больш 
адпаведным сутнасці прававога па няц ця тэрмін ста ра на, а не па шы-
раны ў сучаснай юрыдычнай тэр мі на ло гіі бок, спас лаў шы ся на тра-
ды цыю яго выкарыстання ў статутах ВКЛ (старана пак рыў д жа ная 
‘пацярпелы’, ста ра на паз ва ная ‘адказчык’).

Названыя прыклады сведчаць аб імкненні аўтараў хоць у ней-
кай ме ры пад т ры маць пераемнасць былой і цяперашняй тэр мі на ло-
гіі, а так са ма захаваць яе на цы я на ль нае моўнае аблічча. Ра зам з тым 
заўважана не пас ля доў насць у адлюстраванні спе цы фі кі беларускай 
мовы, што вы я ві ла ся ў выкарыстанні такіх тэр мі наў, як, нап рык лад, 
выхавацель фак тыч ны, форма праў лен ня, прэзідэнцкае праўленне.

2.3. СЛоЎНІКІ ПАчАТКУ ххІ ст.

У пачатку ХХІ ст. з’явіліся аўтарскія перакладныя слоў ні кі юры-
дыч най лек сі кі, прызначаныя для мэт навучання сту дэн таў. Часцей 
за ўсё іх апублікаванне дык та ва ла ся за пат ра ба ва нас цю пры вы-
вучэнні дыс цып лі ны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», якая 
пачала выкладацца для студэнтаў усіх спецыяльнасцей вы шэй шых 
навучальных устаноў Бе ла ру сі, у тым ліку юрыдычных. 

Прыкладам такога слоўніка можа быць «Краткий русско-бе ло-
русский словарь юр и д и ческих и социально-экономических тер м и-
нов» Т. В. Кузьмянковай, пад рых та ва ны ў Міжнародным гу ма ні тар-
на-эка на міч ным інстытуце [36]. З прадмовы вынікае, што слоўнік 
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выдадзены, каб да па маг чы студэнтам ВНУ, якім выкладаецца курс 
«Беларуская мова (прафесійная лек сі ка)», перакладаць спецыяль-
ныя тэксты на бе ла рус кую мо ву.

Аўтар адзначае, што ўся юрыдычная тэрміналогія была ўзя тая  
з бе ла рус ка моў ных і рускамоўных тэкстаў – Канстытуцыі Рэс пуб лі-
кі Беларусь, ко дэк саў Рэспублікі Бе ла русь, іншых юры дыч ных даку-
ментаў. Як вя до ма, у тэкстах юрыдычнага зместу, ак ра мя спецы-
яльных тэрмінаў, даволі шмат агульнаўжывальнай лек сі кі, таму 
няма ні чо га дзіўнага, што яна ўклю ча на і ў слоўнік: про должить, 
проезжий, прожигатель жизни, прож и га те ль н и ца жизни, прожи
гать жизнь, прозвище. Зафіксаваныя ў ім на ват неўласцівыя зака на-
даў чым тэкстам няпэўныя прыслоўі ког далибо, когданибудь, ког
дато і інш. Улічваючы гэтую ака ліч насць, лагічна бы ло б назваць 
выданне слоў ні кам юрыдычнай і са цы я ль на-эканамічнай лек сі кі, 
а не тэрмінаў, тым больш што для некаторых рускіх по лі се ман тыч-
ных адзінак беларускі ад па вед нік, які ўжы ва ец ца як юрыдычны 
тэр  мін, якраз прапушчаны.

Напрыклад, не ўлічана юрыдычнае значэнне слова прои з вод с т
во. У слоў ні ку на пі са на: производство – вытворчасць; (изготовле-
ние) выраб; (повышение в чин) уз вядзен не ў чын, на дан не (надаванне) 
чыну. Між тым у працэсуальным за ка на даў с т ве ня рэд ка сустрака-
юцца састаўныя тэр мі ны: заочное прои з вод с т во, приказное прои з
вод с т во, производство дел в  кас сац ион ном порядке, производство 
дел в суде надзор ной инстанции, прои з вод с т во по пересмотру судеб
ных постановлений і да т. п. Сту дэн ты, якім адрасаваны слоўнік, не 
знойдуць у ім падказку, як перакласці наз ва ныя тэр мі ны. Прыведзе-
ны варыянт выт вор часць не адпавядае пра ва вой сферы. Юры дыч-
нае значэнне мо жа перадавацца ў залежнасці ад кантэксту тэрмінам 
вядзенне (справы, следства) або кампазітам спра ва вядзен не.

Для навучальных мэт прызначаны і «Краткий русско-бе ло русский 
сло варь юр и д и чес кой лексики», складзены вык лад чы ка мі Беларускай 
дзяр жаў най се ль с ка гас па дар чай акадэміі Т.  І.  Скікевіч, Г.  І. Ма ль ко 
і С. П. Дабіжы. Слоўнік існуе і ў электронным варыянце1. Як і ўказ ва-
ец ца ў назве, слоў нік невялікі, аб’ём яго складае 48 старонак [41].

Практычнае прызначэнне мае таксама слоўнік Н. А. Ганчаро-
вай і М. Г. Антанюк «Юридические термины и афор и з мы: латинско-

1 Скикевич Т. И., Малько А. И., Добижи С. П. Краткий русско-белорусский 
словарь юридической лексики [Электронный ресурс]. URL: http://elib.baa.by/jspui/
handle/123456789/536 (дата обращения: 29.04.2019).
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русско-бе ло русский сло варь» [33]. Ад ра са ва ны ён юрыстам і гі сто-
рыкам, сту дэн там, якія вывучаюць пра ва, лацінскую мову, спе-
цыяльную лексіку бе ла рус кай і рускай моў, а таксама шы ро ка му 
колу чытачоў. Як вядома, тэр мі на ла гіч ны арсенал юрыспрудэнцыі 
ў значнай ме ры сфарміраваны з ла цін с кіх каранёў. Карыстальнікам 
названага слоў ніка аўтары да лі маг чы масць суадносіць лацінскія 
тэрміны не толькі з рус кі мі, але і з бе ла рус кі мі ад па вед ні ка мі. Гэта 
папулярызуе бе ла рус кую юрыдычную тэр мі на ло гію і можа ста ноў-
ча паўплываць на яе ўпарадкаванне. Напрыклад, уяў ля ец ца мэта-
згоднай замена неў лас ці вых беларускай мове ўтварэнняў, ужы ван-
не якіх рас хіс т вае яе нор мы, на тэр мі ны лацінскага паходжання: 
ку ра тар (замест папячыцель), куратарства (папячыцельства), тас
та мент (завяшчанне), тэстатар (завяшчацель) і інш., тым больш 
што шмат якія тэрміны права лацінскага паходжання маюць пра-
цяг лую гіс то рыю ўжывання ў старабеларускім канцылярска-юры-
дыч ным пі сь мен с т ве.

Сярод аўтарскіх слоўнікаў вылучаецца «Руска-беларускі юры-
дыч ны слоўнік» Іга ра Буяльскага [32]. Адметны ён па не ка ль кіх па-
казчыках. Па-першае, аўтар (у ад роз нен не ад вы шэй наз ва ных аўта-
раў-філолагаў) – юрыст па адукацыі, выпускнік юры дыч на га факуль-
тэта БДУ. Па-другое, у слоўніку адлюстраваны яго пог ляд на тое, 
якой павінна быць бе ла рус кая юрыдычная тэр мі на ло гія, а не зафік-
савана тэр мі на ло гія, што ўжы ва ец ца на прак ты цы.

Своеасаблівасць уяўлення аб беларускай юры дыч най тэр мі на-
ло гіі пра я ві ла ся, напрыклад, у тым, што ў бе ла рус кую частку слоў-
ні ка ўключаны аўтарскія на ват во ры і тэр мі ны са старабеларускага 
кан цы ляр с ка-юрыдычнага пісьменства за мест часткі традыцыйных 
тэр мі наў, некарэктных, на мер ка ван не І. Буяльскага, і неў лас ці вых 
бе ла рус кай мове. На  мэ таз год нас ці іх увядзення ў  склад беларус-
кай юры дыч най тэр мі на ло гіі аўтар засяроджвае ўвагу ў  прадмове 
да слоўніка на  прык ладзе пра па на ва на га ім тэрміна недатрымка 
замест пашыранага няў с той ка: «Слова “няўстойка” паходзіць ад 
дзеяслова “не ус то ял”, а кан к рэт на “не устоял в испол нении обяза-
тельства, до го во ра”. У беларускай мо ве гэтаму значэнню слова “не 
ус то ял” ад па вя дае дзеяслоў “не дат ры маў”, ад “датрымаць”, што зна-
чыць “исполнить обе щан ное или то, в чем обя зал ся, об обе щании, 
слове, договоре, сроках”» [32, с.  4]. Тут жа І.  Буяльскі пры водзіць 
прыклады ўжывання дзеяслова датрымаць у тво рах вя до мых бела-
рускіх пісьменнікаў (Якуба Коласа, Ф. Алях но ві ча) і да дае: «Ад дзе я-
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с ло ва “не датрымаць” можна ўтварыць на зоў нік “недатрымка”» [32, 
с. 4]. Замест калькі з рускай адказнік укладальнік слоў ні ка прапануе 
тэрмін са Статута Вя лі ка га Княства Літоўскага 1588 г. пазваны, па
званая ста ра на [32, с. 5].

«Руска-беларускі юрыдычны слоўнік» І. Буяльскага выз на ча ец-
ца са лід ным аб ’ ё мам: рэестравая частка ўключае 11 000 рус кіх слоў 
і ўстой лі вых выразаў.

Важнай і  паказальнай з’явай у  галіне юрыдычнай лек сі каг ра-
фіі стала ства рэн не На цы я на ль ным цэнтрам прававой інфармацыі 
трох моў на га рус ка-беларуска-англійскага ан лайн-слоўніка, змеш-
ча на га на  партале pravo.by пер ша па чат ко ва пад назвай «Много-
язычный словарь юридических тер м и нов», пазней – «Юридический 
словарь» [44]. Гэты слоўнік выразна ад роз ні ва ец ца ад большасці 
папярэдніх тым, што прыз на ча ны выконваць ро лю нар ма тыў на-
га: створаны аўтарытэтнай дзяржаўнай установай, раз меш ча ны 
на  інтэрнэт-партале pravo.by. Акрамя таго, гэта пер шы электрон-
ны ін ша моў на-бе ла рус кі слоўнік юрыдычнай тэр мі на ло гіі, што дае 
яму перавагу пе рад папяровымі ва ры ян та мі як для карыстальнікаў, 
так і  для скла да ль ні каў даведніка: для пер шых  – больш шы ро кай 
даступнасцю, чым папяровы, а для другіх – бесперашкоднай магчы-
масцю пас та ян на га папаўнення і ўдак лад нен ня зместу.

Слоўнік быў выкладзены для агульнага карыстання ў 2012  г. 
Яго аб’ём складаў тады каля 7000 слоў. На 10 верасня 2018 г. слоў нік 
змяшчаў 27 574 тэрміны.

Нягледзячы на тое што слоўнік прэтэндуе на статус нар ма тыў-
на га, пры ка рыс тан ні ім неабходна праяўляць крытычнае стаў лен не 
да змеш ча най інфармацыі, па ко ль кі там сус т ра ка юц ца недакладна-
сці перакладу і па ру шэн ні нормаў беларускай лі та ра тур най мовы. 
Напрыклад, тэрмін по доз ре ва е мый пе рак ла да ец ца як падазроны. 
Лек се ма падазроны за ма ца ва ла ся ў  бе ла рус кім моўным узусе са 
значэннем ‘які выклікае не да вер, сум нен не ў сва ёй добранадзейна-
сці, сумленнасці, дабраякаснасці’, а таксама са зна чэн нем ‘недавер-
лівы, схільны падазраваць’. Падазроны – агу ль наў жы ва ль нае слова, 
ад па вя дае рускаму подозрительный. У вы ні ку падбору не а дэк ват на-
га беларускага эк ві ва лен та ўзнікае не дак лад на арыентуючы тэр мін, 
які стварае няправільнае ўяўленне аб ад па вед ным паняцці. Кан с т-
рук цыя уход за больным членом семьи перакладзена як дог ляд за хво
рым чле нам сям’і, што па ру шае нормы кіравання беларускай лі та ра-
тур най мовы. Па вод ле нормы – догляд хворага члена сям’і.
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У асобных выпадках парушаецца адзінства тэрміналогіі. Так, 
тэр  мін оп ре де лен ие пе рак ла да ец ца як вызначэнне, а  ў сас таў ным 
тэрміне оп ре де лен ие суда слова оп ре де лен ие перакладаецца як пры
суд. У выніку ат рым лі ва ец ца таўталагічны выраз прысуд су да.

Пытанні

1. Якая акалічнасць паспрыяла выданню ў ХІХ ст. слоў ні каў ста-
ра бе ла рус кай юры дыч най лексікі?

2. Назавіце найбольш значныя слоўнікі старабеларускай юры-
дыч най лексікі ХІХ ст.

3. Параўнайце слоўнікі М. І. Гарбачэўскага і І. П. Навіцкага па на-
с туп ных па каз чы ках: 1) аб’ём слоўніка (колькасць рэестравых слоў); 
2) склад рэестравых слоў (наяўнасць толькі спецыяльнай лексікі, спе-
цы я ль най і агу ль наў жы ва ль най лексікі); 3) вы ка рыс та ныя шрыф ты; 
4) наяўнасць ілюс т ра цый на га матэрыялу.

4. Акрэсліце значэнне лексікаграфічных юрыдычных да вед ні каў 
ХІХ ст. для да лей ша га фарміравання і  ўдасканалення бе ла рус кай 
юры дыч най тэрміналогіі.

5. Назавіце слоўнікі юрыдычнай лексікі, выдадзеныя ў 1920-я гг.
6. Ахарактарызуйце аб’ём, рэестравы склад, прынцыпы ўкла дан-

ня слоў ні ка «Тэрміналогія права», падрыхтаванага М. М. Гуткоўскім.
7. Як адрозніваецца «Руска-ідыш-беларускі слоўнік юры дыч най тэр-

мі на ло гіі» ад слоў ні ка М. Гуткоўскага паводле аб’ёму, рэ ес т ра ва га складу?
8. Ахарактарызуйце «Юрыдычны энцыклапедычны слоў нік» 

(1992) па вод ле яго ты пу, аб’ёму, рэестравага складу.
9. У чым выявілася імкненне ўкладальнікаў «Юрыдычнага эн цык-

ла пе дыч на га слоў ні ка» праілюстраваць пераемнасць бы лой і  цяпе-
рашняй тэр мі на ло гіі, падкрэсліць яе нацыянальнае моў нае аблічча?

10. Ахарактарызуйце трохмоўны руска-беларуска-англійскі ан-
лайн-слоў нік «юридический словарь», размешчаны на На цы я на ль-
ным пра ва вым інтэрнэт-партале pravo.by.

11. Назавіце аўтарскія слоўнікі юрыдычнай лексікі пачатку ХХІ 
ст., дай це ім ка рот кую характарыстыку.

12. Выпішыце 10 аднолькавых юрыдычных тэрмінаў з рус ка-бе-
ла рус ка-ан г лій с ка га «Юридического словаря», раз меш ча на га на На-
цы я на ль ным прававым ін тэр нэт-партале pravo.by, і «Руска-беларус-
кага юры дыч на га слоўніка» І.  Буяльскага; па раў най це іх пераклад 
на  беларускую мо ву, дайце ацэнку дак лад нас ці выбару бе ла рус кіх 
адпаведнікаў у адным і другім слоўніку.



Тэма 3

КАМУНІКАТЫЎНЫЯ І ЛІНГВІСТЫчНЫЯ 
АСАБЛІВАСцІ Мо ВЫ ПРАВА

Мова права вызначаецца сваёй адметнасцю. Праблемамі мо вы 
юры дыч ных да ку мен таў займаюцца як лінгвісты, так і юрыс ты, ад-
нак час цей за ўсё да вывучэння і ацэн кі мовы афі цый ных тэкстаў 
яны падыходзяць па-рознаму. Такая выс но ва вынікае з таго, што 
ў  лін г віс тыч ных і  юрыдычных дас ле да ван нях вылучаецца роз ны 
склад асаб лі вас цей тэкстаў пра ва во га зместу і даюцца неаднолька-
выя іх ха рак та рыс ты кі. 

Юрыстаў перш за ўсё цікавіць прававы змест, і пры вы ву чэн ні мо-
вы, нап рык лад, закона яны звяртаюць увагу на за ка на даў чую думку і  
з гэ тай пазіцыі ацэньваюць мо ву заканадаўчага ак та. З-за недастатковай 
ува гі юрыстаў да моўнай формы аналіз тэк с ту зводзіцца імі да агуль-
ных раз ва жан няў аб прастаце, дак лад нас ці, зразумеласці сфар му ля ва-
ных па ла жэн няў. Філолагі ж кі ру юц ца моўнай формай і недастаткова 
ўва гі звяр та юць на за ду му, пазіцыю аўтара, які стварае дакумент.

У выніку адметныя для мовы права рысы (характарыстыкі) ад-
нымі і другімі вы лу ча юц ца паводле розных кры тэ ры яў. У пераваж-
най бо ль шас ці даследаванняў, аў та ра мі якіх з’яўляюцца юрысты, 
называюцца тыя ха рак та рыс ты кі, з да па мо гай якіх рэ а лі зу ец ца ка-
мунікатыўная функцыя мовы. У даследаваннях лінгвістаў ука з ва юц-
ца ў асноўным моў ныя сродкі на ўзроўні лексікі і граматыкі, з дапа-
могай якіх тэкст юры дыч на га зместу мае магчымасць выконваць 
ка му ні ка тыў ную функцыю.

Зыходзячы з адзначанага, уяўляецца лагічным падзяліць ха рак-
та рыс ты кі мовы за ка на даў с т ва на камунікатыўныя і лін г віс тыч ныя. 
Гэтыя ха рак та рыс ты кі ўза е маз вя за ныя і ўза е ма а бу моў ле ныя.

3.1. КАМУНІКАТЫЎНЫЯ хАРАКТАРЫСТЫКІ  
МоВЫ ПРАВА

Адной з галоўных камунікатыўных характарыстык мовы пра ва 
з’яў ля ец ца дак лад насць. Без дакладнасці юрыдычны тэкст страчвае 
сваю пэўнасць, што стварае ўмо вы для су пя рэч лі ва га яго тлумачэн-
ня. У па раў нан ні з іншымі тэкстамі най бо ль шай дакладнасцю вы-
значаецца тэкст закона. Наданню мак сі ма ль най лексічнай дак лад-
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нас ці спрыяе па шы рэн не традыцыі ўклю чэн ня ва ўступную частку 
дэфініцый най больш важ ных вы ка рыс та ных у законе тэрмінаў, аса-
бліва калі гэта шмат з нач ныя сло вы або словы, якія ў юрыспрудэн-
цыі маюць не такое, як у іншых сфе рах, значэнне.

Мова юрыдычных дакументаў вызначаецца афі цый нас цю, ім-
пе ра тыў нас цю. Ім пе ра тыў насць абумоўлена асноўнай ка му ні ка тыў-
най мэ тай – дасягнуць уздзеяння на адрасата і сты му ля ваць яго да 
здзяйснення або нездзяйснення пэўнага дзе ян ня. Па ла жэн ні нарма-
тыўна-прававога ак та, напрыклад, вык ла да юц ца ў выглядзе пат ра-
ба ван няў выконваць ус та ноў ле ныя за ко нам правілы, а не ў выглядзе 
перакананняў і тлу ма чэн няў пры чын неабходнасці іх выканання.

Неад’емная ўласцівасць мовы права – сцісласць, ла ка ніч насць 
фар му лё вак, што патрабуе пазбягаць шматслоўнасці, вы ка рыс тан-
ня слоў і вы ра заў, пазбаўленых ін фар ма тыў най наг руз кі. Грувасткі 
тэкст, на яў насць складаных тэкставых кан с т рук цый ускладняюць 
разуменне сэнсу. Ра зам з тым важна імкнуцца да сцісласці пры за-
ха ван ні аптымальнай ёміс тас ці, паўнаты змес ту. Значыць, патраба-
ванне эка на міч нас ці вы каз ван ня да ты чыць не сэнсавага боку фар-
мулёвак, а іх лінгвістычнага вы яў лен ня.

З патрабаваннем сцісласці звязана такая характарыстыка, як 
вы со кая ступень стан дар ты за цыі. Часам можна сустрэць вы каз-
ван ні аб су хас ці і шаблоннасці афі цый на-справаводчага сты лю, іг на-
 раванні маг чы мас ці разнастайнага вербальнага вы яў лен ня. Са праў-
ды, мова права аб с т ра гу ец ца ад індывідуальных маў лен чых асаб  лі  вас-
цей, даволі частыя ў ёй ус той лі выя маў лен чыя канструкцыі, клішэ, 
шматразовае паў та рэн не ад ных і тых жа слоў. Аднак трафарэтнасць 
мовы тут накіравана на за бес пя чэн не максімальнай дакладнасці 
і лаканічнасці, на дасягненне ад наз нач нас ці вы каз ван ня.

Мове права ўласцівая і  стылістычная аднароднасць, эк с п рэ сіў-
ная ней т ра ль насць. Важнасць гэтай рысы абумоўлена тым, што юры-
дыч ны тэкст закліканы ўздзей ні чаць на розум і ло гі ку, а не на пачуцці.

А вось такую характарыстыку, як зразумеласць суб’ектам пра-
ва ад но сін, дас туп насць для асэнсавання, адны даследчыкі мо вы 
права ста вяць на першае месца, ін шыя – не лічаць аба вяз ко вай. Вы-
рашэнне праб ле мы ўскладняецца тым, што імкненне да зразумелас-
ці можа зменшыць дак лад насць юрыдычнага тэк с ту, а імкненне да 
мак сі ма ль най дак лад нас ці – прывесці да яго ўск лад нен ня. Інтарэ-
сам карыстальніка-спе цы я ліс та ад па вя дае дак лад насць, а  кары-
стальніка-неспецыяліста – зразумеласць, лёг касць для ўспрымання.
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Сярод прычын, якія ўскладняюць разуменне юрыдычнай мо-
вы, на зы ва юць не ка то рыя яе лінгвістычныя рысы (намінатыўнасць, 
высокая сту пень абстракцыі пра ва вых па няц цяў, ужыванне скла-
даных сін так січ ных канструкцый). Пра ва выя тэрміны ня рэд ка ма-
юць іншае значэнне, чым аманімічныя агу ль наў жы ва ль ныя словы. 
Нез ра зу ме ласць узнікае і з-за таго, што пэўная колькасць тэрмінаў 
у юрыдычную сферу ўводзіц ца з іншых навук.

3.2. ЛІНГВІСТЫчНЫЯ хАРАКТАРЫСТЫКІ  
МоВЫ ПРАВА

На ўзроўні лексікі юрыдычныя тэксты характарызуюцца перш 
за ўсё ўжы ван нем значнай колькасці тэрмінаў. Вы ка рыс тоў ва ец ца 
спе цы я ль ная тэрміналогія двух ві даў: юрыдычная і не ю ры дыч ная. 
Не ю ры дыч ныя тэрміны служаць для ўказання на  рэ а ліі з  іншых 
(неюрыдычных) сфер жыцця, якія ўключаюцца ў  пра ва ад но сі-
ны. Знач ная частка юры дыч най тэрміналогіі  – гэта пе ра а сэн са ва-
ныя агульнаўжывальныя сло вы і сло ваз лу чэн ні, што ўзніклі ў мове 
агульнага выкарыстання (крадзеж, па ка ран не, ві на).

Пры выкарыстанні юрыдычнай тэрміналогіі патрабуецца за хоў-
ваць пэў ныя прын цы пы:

•	адзінства тэрміналогіі – недапушчальнасць для аднаго і та го ж 
па няц ця вы ка рыс тоў ваць розныя тэрміны;

•	агульнапрызнанасць тэрміналогіі  – ужывальнасць тэр мі наў 
у на ву цы і прак ты цы;

•	устойлівасць тэрміналогіі  – немагчымасць увядзення но вых 
тэр мі наў па ра ле ль на з функцыянуючымі;

•	адносная (а не ідэальная) сэнсавая адназначнасць [25, с. 302].
Для лексікі мовы права характэрныя такія ж сістэмныя ад но сі-

ны, як і для лі та ра тур най мовы ў цэлым: антанімія, сі на ні мія, ама-
ні мія. Ад нак меркаванні дас лед чы каў і праватворцаў ад нос на іх да-
пушчальнасці ў афі цый ных тэкстах неаднолькавыя.

Даволі значная колькасць антонімаў1 (злачынства – па ка ран не, 
пра вы – аба вяз кі, нараджэнне – смерць, абаронца – аб ві на ваў ца, за

1 Тэрміналагічная антанімія, з’яўляючыся з’явай логіка-лінгвістычнай, утва-
раецца на кантрарнасці (супрацьлегласці) відавых паняццяў. У логіцы антонімамі 
лічацца словы, якія называюць супрацьлеглыя, але суадносныя па змесце паняцці 
[15, с. 160].
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ка на даў чая ўлада – вы ка наў чая ўлада, заключэнне шлю бу – скасаван
не шлю бу, добраахвотнае страхаванне – аба вяз ко вае страхаван не 
і інш.) ацэ нь ва ец ца як станоўчая якасць мо вы за ка на даў с т ва, па колькі 
яны, абаз на ча ю чы суаднесеныя ад на з адной кантрасныя з’явы, слу-
жаць для да сяг нен ня паў на ты, закончанасці і дакладнасці фармулё-
вак [17]. Антонімы ў тэк с це закона не ствараюць экспрэсіі. Іх стылі-
стычная функцыя – дакладнае абаз на чэн не паняцця [15, с. 161].

А вось ацэнкі адносна выкарыстання ў тэкстах законаў сі но ні-
маў і амо ні маў у дас ле да ван нях не супадаюць. Адны даследчыкі не 
рэкамендуюць выкарыстоўваць сі но ні мы з той пры чы ны, што яны 
парушаюць тэрміналагічнае адзін с т ва, прыводзяць да су пя рэч нас-
цей. Пат ра ба ван ні дакладнасці «прымушаюць адмаўляцца ад вы ка-
рыс тан ня сінонімаў і ад да ваць пе ра ва гу паўтарэнню адной і той жа 
наз вы» [23, с. 428].

Другія навукоўцы да выкарыстання сінонімаў ставяцца вы-
ба рач на. Адз на ча ю чы абмежаваную запатрабаванасць пра ва во га 
тэксту ў  сі но ні мах, паколькі мова за ка на даў с т ва ма ла ва ры ян т ная 
[3, с. 15], яны да пус ка юць выкарыстанне толькі аб са лют ных сіноні-
маў (зямельнае за ка на даў с т ва – заканадаўства аб зям лі, Міністэр
ства юс ты цыі – Мінюст, рыб ныя запасы – рыб ныя рэсурсы)1: «...пры 
падрыхтоўцы, тлу ма чэн ні, пры мя нен ні пра ва вых актаў сінонімы 
павінны супадаць поўнасцю па змесце і  не могуць мець сэнсавых 
або якіх-небудзь іншых адценняў» [29, с. 78–79].

Трэція выказваюцца аб непазбежнасці выкарыстання сі но ні-
маў у  нар ма тыў ных прававых тэкстах, бо яны дазваляюць удак-
лад ніць і пат лу ма чыць думку за ка на даў цы. Акрамя таго, «у мно гіх 
выпадках менавіта сі на ні міч ныя эквіваленты могуць за бяс пе чыць 
належныя суадносіны па між абстрактным і кан к рэ ты за ва ным вы-
кладам, што прынцыпова важна для ўсіх нар ма тыў ных прававых 
тэкстаў» [10, с. 63–64].

Выкарыстанне амонімаў у заканадаўчым тэксце адны дас лед чы-
кі лі чаць ад моў най з’явай, іншыя выказваюцца аб не мэ таз год нас ці 
іх «выгнання з прававой тэр мі на ло гіі» [13, с. 109], па ко ль кі з кантэк-
сту мож на зразумець, у якім значэнні вы ка рыс тоў ва ец ца тэрмін.

1 Н. С. Валгіна называе такія пары тэрмінаў з аднолькавым значэннем тэрміна-
лагічнымі варыянтамі, вылучаючы ў іх складзе некалькі відаў: адзіночны тэрмін і 
словазлучэнне (абмен – абменная аперацыя), словаформы з рознай граматычнай 
сувяззю (пракурорскі орган – орган пракуратуры), прыназоўнікавыя і беспрына-
зоўнікавыя спалучэнні (фонд прэміравання – фонд для прэміравання) [5, с. 199].
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Непрымальнай для тэкстаў законаў прызнаецца эма цы я на ль-
на афар ба ва ная і ін шас ты лё вая лексіка (дыялектызмы, ар га тыз мы, 
прас та моў ныя словы) [5, с. 199]. Ін фар ма цыя эма цы я на ль на га ха-
рактару сус т ра ка ец ца толькі «ў  асобных сегментах за ка на даў ча га 
тэксту, напрыклад у прэ ам бу ле» [28, с. 10].

Непажадана перагружаць тэкст прававога акта не ма ты ва ва ны-
мі за па зы чан ня мі [10, с. 43]. З мэтай аднастайнага ра зу мен ня сэнсу 
юры дыч ных фармулёвак за ка на даў ца павінен тлу ма чыць малавядо-
мыя замежныя тэр мі ны, паколькі іх сэнс без спе цы я ль на га камента-
рыя зразумелы ве ль мі абмежаванаму колу асоб [10, с. 55].

Да спецыфічных марфалагічных асаблівасцей за ліч ва юць 
перш за ўсё вы со кую частотнасць ужывання іменных час цін мовы. 
Асаблівае па шы рэн не маюць ад дзе яс лоў ныя на зоў ні кі, з ліку якіх 
найбольш частыя ўтва рэн ні з суфіксамі нн, енн, анн: выкананне 
абавязкаў, пазбаўленне во лі, абвінавачанне ў зла чын с т ве. Аб с т рак т-
ны характар такіх формаў слу жыць ства рэн ню неабходнага ўзроў-
ню абагульнення ў юры дыч ным тэк с це.

Значная прадстаўленасць аддзеяслоўных назоўнікаў мае і  ад-
моў ны бок. Яны ўва ходзяць у склад сінанімічных дзе яс лоў ным вы-
разам ус той лі вых зваротаў, у якіх ня рэд ка ўзнікае лан цу жок формаў 
роднага склону: выс вят лен не акалічнасцей учы нен ня злачынства, 
права спынення вы ка нан ня рашэння, вы яў лен не парушэння пат ра
ба ван няў закона. Такія зва ро ты надаюць вы каз ван ню грувасткасць 
і ўскладняюць ус п ры ман не сэн су тэк с ту.

Колькасць назоўнікаў павялічваецца за кошт вы ка рыс тан ня 
пры мет ні каў і  дзе еп ры мет ні каў у  значэнні назоўнікаў: па ня тыя, 
асуджаны, зня во ле ны.

Спецыфічнасцю вызначаецца выбар займеннікаў. Не вы ка-
рыс тан не аса бо вых зай мен ні каў абумоўлена адсутнасцю іды ві ду-
а лі за цыі маўлення. Пат ра ба ван не кан к рэт нас ці і  ад наз нач нас ці 
юрыдычных фармулёвак абу мо ві ла адмаўленне ад няпэўных зай-
мен ні каў.

Выразнай адметнай асаблівасцю ў  выкарыстанні служ бо вых 
часцін мо вы з’яў ля ец ца пашырэнне вытворных пры на зоў ні каў, аса-
бліва ады мен ных (з мэтай, у сувязі з, шляхам).

На ўзроўні сінтаксісу адзначаецца пашыранасць ус к лад не ных 
ска заў. Ус к лад ня ль ныя канструкцыі (часцей за ўсё гэта дзе еп ры-
мет ні ка выя зва ро ты і аднародныя чле ны сказа) ужы ва юц ца з мэтай 
эканоміі і дак лад нас ці афіцыйнага маўлення і з’яў ля юц ца сродкам 
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стварэння ін фар ма тыў на ёмістых фраз, па ве лі чэн ня змястоўнага 
аб ’ ё му сказа.

Юрыдычнаму маўленню ўласцівы пераважна прамы па ра дак 
слоў у ска зе. Гэта ад па вя дае такім уласцівасцям мовы права, як да-
кладнасць, ад сут насць экспрэсіі (інверсаваны парадак слоў ва ло дае 
экспрэсіяй), аб ’ ек тыў насць. Прамы парадак слоў спры яе лагічнаму 
выкладу нормы права, вы ка рыс тан не ж інверсій пе ра мяш чае сэн-
са выя акцэнты і  можа прывесці да скажэння пер ша па чат ко ва га 
значэння.

Адной з найбольш выразных сінтаксічных асаблівасцей з’яў ля ец-
ца так званы рас ш чэп ле ны выказнік – ужыванне на паў з на мя на ль-
на га дзе яс ло ва з назоўнікам за мест паўназначнага дзе яс ло ва (пра
весці ап лату, пры няць удзел, даць рас па рад жэн не за мест аплаціць, 
паўдзель нічаць, рас па радзіц ца).

Значнае пашырэнне маюць сінтаксічныя клішэ  – ус той лі выя 
прэ ды ка тыў ныя адзін кі (суд назначае, кожны мае права), імен ныя 
(ажыццяўленне правасуддзя, кры мі на ль ная справа, ме ры сацыяль
най аба ро ны) і дзеяслоўна-іменныя канструкцыі (дасягнуць шлюб
нага ўзрос ту, заяўляць хадайніцтвы). Паколькі мно гія сітуацыі 
ма юць уласцівасць паў та рац ца, для іх абаз на чэн ня кожны раз вы-
карыстоўваюцца адны і тыя ж канструкцыі з аднолькавым лексіч-
ным складам.

Прымаючы пад увагу спецыфічныя асаблівасці пра фе сій на га 
маў лен ня, варта ў той жа час не ігнараваць і агу ль на лі та ра тур ныя 
нормы.

Пытанні

1. Пералічыце камунікатыўныя асаблівасці мовы права, дай це 
сціс лую ха рак та рыс ты ку кожнай з іх.

2. На ваш погляд, ці павінен тэкст юрыдычнага дакумента быць 
зра зу ме лым, дас туп ным для асэнсавання неспецыялісту?

3. Якія лінгвістычныя прычыны могуць ускладняць ус п ры ман не 
сэн су юры дыч на га дакумента?

4. Назавіце лінгвістычныя асаблівасці мовы права на лек січ ным 
уз роў ні.

5. Вы пазнаёміліся з рознымі меркаваннямі даследчыкаў ад нос-
на вы ка рыс тан ня ў мове права сінонімаў. Якое з іх, на ваш пог ляд, 
най больш аргументаванае і пры ма ль нае?
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6. Ці магчымае ўжыванне ў  афіцыйных тэкстах ін шас ты лё вай 
лек сі кі? Ар гу мен туй це свой адказ.

7. Пералічыце асноўныя прынцыпы выкарыстання юры дыч най 
тэр мі на ло гіі ў пра фе сій ным маўленні.

8. У чым заключаецца дадатны і адмоўны бок вы ка рыс тан ня ад-
дзе яс лоў ных на зоў ні каў?

9. Ахарактарызуйце найбольш выразныя сінтаксічныя асаб лі-
вас ці мо вы права.

10. Якой асаблівасцю афіцыйнага маўлення прадыктавана знач-
нае па шы рэн не ў ім сінтаксічных клішэ?

11. Ці дапушчальнае, на ваш погляд, адступленне ў пра фе сій ным 
маў лен ні ад агу ль на лі та ра тур ных нормаў, узуальнае вы ка рыс тан не 
моў ных адзінак?





Лек січ ныя нормы, або нормы словаўжывання, – гэта нор мы, 
якія выз на ча юць пра ві ль насць выбару слоў з ліку бліз каз нач ных, 
а таксама вы ка рыс тан не слоў у тых зна чэн нях, якія яны ма юць 
у  літаратурнай мо ве. Для адмежавання паняцця «лек січ ныя 
нор мы» ад іншых сумежных (у пры ват нас ці, «стылістычныя 
нор мы») некато рыя лін г віс ты ўдакладняюць яго змест, вы лу
ча ю чы ў  структуры лексічных нормаў: 1) лек сі касе ман тыч
ную нор му, якая рэгулюе выкарыстанне слова ў агу ль на лі та ра
тур ным зна чэн ні; 2) лексічную парадыгматычную норму, якая 
выз на чае пра ві ль ны выбар лек січ най адзінкі ў межах лексічнай 
па ра дыг мы1 (полісеміі, ама ні міі, параніміі, сі на ні міі, антаніміі); 
3) лек січ ную сінтагматычную2 нор му, якая патрабуе ўжываць 
сло вы ў нарматыўнай лексікасе ман тыч най спалучальнасці.

Правілы ўжывання і спалучэння слоў абавязковыя як для пі сь мо 
вай, так і для вус най формы літаратурнай мовы. Веданне гэ
тых правіл надз вы чай важнае для за бес пя чэн ня дакладнасці 
мо вы пра ва: пры фар му ля ван ні прававых нормаў, пры апісанні 
дзе ян няў абвінавачанага або пад суд на га, пры абгрунтаванні 
ква лі фі ка цыі злачынства, афар м лен ні раз нас тай ных дакумен
таў юры дыч на га зместу і ў шмат якіх іншых сі ту а цы ях, звя за
ных з пра ва ад но сі на мі. Недакладны выбар слова можа прывесці 
да не дак лад ных высноў, адмоўна паўплываць на прыняцце ра
шэн ня, на ват на вызначэнне лё су чалавека.

Лексічныя нормы адлюстраваныя ў тлумачальных слоў ні ках, 
слоў ні ках ін ша моў ных слоў, тэрміналагічных слоўніках і да вед ні ках.

Парушэнне лексічных нормаў можа быць вынікам:
• неразмежавання значэнняў шматзначных слоў і амо ні маў;
• лексічнай збыткоўнасці;
• неадрознення значэння паронімаў;
• няправільнага спалучэння слоў;
• некарэктнага выкарыстання сінонімаў і антонімаў;
• недарэчнага ўжывання іншамоўнай лексікі.
Пазбегнуць няправільнага словаўжывання дапамогуць, ак

ра мя наз ва ных вы шэй лексікаграфічных даведнікаў, і  слоўнікі 
цяж кас цей бе ла рус кай мовы [30; 40].

1 Парадыгма – ад грэч. παράδειγμα – ‘прыклад, мадэль, узор’. Лексічная 
парадыгма – аб’яднанне слоў, супрацьпастаўленых па агульнай семантычнай 
прыкмеце.

2 Сінтагма – ад грэч. σύνταγμα – літаральна ‘разам пабудаванае, злуча-
нае’. Сінтагматычная норма – звязаная са спалучальнасцю лексічных адзінак.



Тэма 1

ШМАТЗНАчНАЯ ЛЕКСІКА

1.1. ПАНЯццЕ ШМАТЗНАчНАСцІ (ПоЛІСЕМІІ)

Словы, якія маюць толькі адно лексічнае значэнне, на зы ва юц ца 
ад наз нач ны мі або монасемантычнымі.

Вылучаюць некалькі тыпаў адназначных слоў:
1) уласныя імёны. Гэтыя словы з’яўляюцца назвамі адзін ка вых 

прад ме таў (Мінск, Нёман, Іван);
2) як правіла, адназначнымі з’яўляюцца словы, якія ня даў на 

ўзніклі (камп’ютар, імідж, папулізм). Для развіцця пе ра нос на га 
значэння, а  зна чыць, уз нік нен ня мнагазначнасці неабходна час тае 
выкарыстанне слоў; но выя словы не могуць ад ра зу ж ат ры маць шы-
рокае распаўсюджанне;

3) словы з вузкапрадметным значэннем, многія з якіх на зы ва юць 
прад ме ты спе цы я ль на га ўжывання, што не спрыяе іх час тот нас ці і ства-
рае ўмовы для захавання ад наз нач нас ці (медаль, бінокль, ракетка);

4) тэрміны (ісцец, дзяржава, крытэрый).
Словы, што валодаюць двума і больш лексічнымі зна чэн ня мі, з’яў-

ля юц ца шмат з нач ны мі, або полісемантычнымі. Здо ль насць слова 
мець не ка ль кі значэнняў на зы ва ец ца полісеміяй (ад грэч. polysémos – 
‘шматзначны’). Большасць слоў у любой мо ве мае некалькі значэнняў. 
З’я ва полісеміі нярэдка сустракаецца ў юрыдычным маў лен ні.

1.2. ВІДЫ ШМАТЗНАчНАСцІ

Сукупнасць значэнняў слова ўтварае своеасаблівае се ман тыч нае 
адзін с т ва. Іс ну юць асноўнае (першаснае) і пераносныя (вытворныя) 
зна чэн ні. Пераносныя зна чэн ні ўзнікаюць на ас но ве асацыятыўных 
сувязей, якія ўстанаўліваюцца паміж прад ме та мі, з’явамі.

Адным словам можа абазначацца, напрыклад, дзеянне і вы нік гэ та-
га дзеяння. Так, у арт. 166 Крымінальна-выканаўчага ко дэк са Рэспублікі 
Бе ла русь запісана: «Пры адсутнасці ў справе во пі су маёмасці асуджанага 
на кі роў ва ец ца даведка аб тым, што во піс маёмасці не праводзіўся»1.

1 Крымінальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс] // 
Эталон-online. URL: http://etalonline.by/document/?regnum=hk0000365&q_id=&type 
=trans (дата звароту: 25.06.2019).
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У першым выпадку вопіс  – пералік (спіс) прадметаў ма ё мас ці, 
на што ўказвае спа лу чэн не тэрміна са словазлучэннем пры адсут
насці ў  спра ве. У  другім выпадку гэ та назва пра цэ ду ры. Значэнне 
пацвярджаецца спа лу чэн нем тэрміна з дзеясловам не пра водзіў ся.

У прыведзеным прыкладзе полісемія ўзнікла на аснове су меж-
нас ці (дзеянне – вы нік дзеяння). Такі від полісеміі на зы ва ец ца мета-
німіяй. Па прык ме це сумежнасці звя за ны словы, якія абаз на ча юць 
матэрыял і прад ме ты з гэтага матэрыялу (упрыгажэнні зроблены з 
золата  – у  пацярпелай ук радзе на ўсё зо ла та: пярсцёнкі, лан цуж
кі, бранзалеты); дзеянне і ча ла века, які ажыццяўляе гэтае дзеянне 
(абарона аб ві на ва ча на га на судзе – аба ро на ў асобе адваката); гра-
мадскі орган, будынак, дзе пра цуе гэты ор ган, і  работнікаў гэтага 
органа (звярнуцца ў суд – з’я віц ца ў суд – Ус таць! Суд ідзе!).

Сустракаецца ў юрыдычным маўленні і ўжыванне слоў з пе ра-
нос ным зна чэн нем, заснаваным на падабенстве, – ме та фа ра. У афі-
цыйным маў лен ні вы ка рыс тоў ва юц ца пераважна так зва ныя сцёр-
тыя (прывычныя) метафары, а  не вобразныя. Сцёр тыя метафары 
з’яўляюцца адзі намагчымай назвай паняцця, з’я вы. Яны ўсп ры ма-
юц ца як прамыя, а не пераносныя значэнні слоў. Прыклады мета-
фарычнага сло ваў жы ван ня: халодная зброя, грубае парушэнне гра
мадскага парадку, змякчэнне ме ры па ка ран ня, строгасць закона. 
З усіх відаў пераноснага значэння час цей за іншыя ў юры дыч ным 
маўленні сустракаецца ме та ні мія і сцёртая (нявобразная) метафара.

Ужыванне вобразных метафар дарэчнае з мэтай пе ра ка наў ча-
га до ка зу сваёй дум кі, для падрабязнага яскравага апісання з’я вы, 
падзеі, нап рык лад, у судовых спрэч ках.

Перанос значэння па колькасці, на  падставе су ад но сін час т кі 
і цэ ла га называецца сінекдахай (супадразумяваннем). Напрыклад, 
у  арт. 2 Канстытуцыі Рэс пуб лі кі Беларусь запісана: «Чалавек, яго 
правы, сва бо ды i гарантыi iх рэалiзацыi з’яў ля юц ца найвышэйшай 
каш тоў нас цю i мэтай гра мад с т ва i дзяржавы»1. Пад сло вам чалавек 
маецца на ўвазе ўвесь народ, а не нейкая пэўная асоба, частка вы-
стаўлена на пер шы план, а цэлае падразумяваецца.

1 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года [Электронны рэсурс] : са змян. 
і дап., прынятымі на рэсп. рэферэндумах 24 лістап. 1996 г. і 17 кастр. 2004 г. // На-
циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://pravo.
by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-
belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-
nennyami-/?print=1 (дата звароту: 25.06.2019).
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Мноства абазначаецца праз адзінку гэтага мноства і  ў  ар т. 10 
Кан с ты ту цыі Рэспублікі Беларусь: «Грамадзяніну Рэс пуб лі кі Бела-
русь га ран ту ец ца абарона і  зас туп ніц т ва дзяр жа вы як на  тэрыто-
рыі Бе ла ру сі, так і за яе межамі». Па раў най це, напрыклад, з арт. 11:  
«За меж ныя грамадзяне і асо бы без гра мадзян с т ва на тэрыторыі Бе-
ла ру сі карыстаюцца пра ва мі і свабодамі і выконваюць абавязкі на-
роў ні з гра мадзя на мі Рэспублікі Беларусь»1.

1.3. ПАНЯццЕ АДНАЗНАчНАСцІ  
Ў ЮРЫДЫчНЫМ МАЎЛЕННІ

Значную частку любога прафесійнага маўлення, у  тым ліку 
і  юры дыч на га, скла да юць тэрміны. Усе тэрміны ў  межах іх тэр мі-
на ла гіч най сіс тэ мы па сваёй пры родзе з’яўляюцца ад наз нач ны мі. 
Кожны тэрмін іс нуе для таго, каб называць пэўнае па няц це ў пэўнай 
галіне ведаў.

Асаблівасць юрыдычнай тэрміналогіі заключаецца ў  тым, што 
яе ас но ву скла да юць агульнаўжывальныя словы лі та ра тур най мовы, 
якія ў пра ве ў выніку пе ра а сэн са ван ня атрымалі спе цы фіч нае значэн-
не. Агу ль наў жы ва ль нае значэнне слоў справа, да га вор, мера, бок знач-
на шы рэй шае, чым значэнне адпаведных юры дыч ных тэр мі наў.

Калі тэрмінам становіцца лексічная адзінка агу ль на лі та ра тур на-
га ўжы ван ня, то тэрміналагічнае значэнне адасабляецца, за ма цоў-
ва ец ца як адзі нае, спецыяльнае. Нап рык лад, агу ль наў жы ва ль нае 
значэнне слова скар га – ‘выражэнне не за да ва ль нен ня; нараканне з 
прычыны якіх-не будзь непрыемнасцей, болю і пад.’ (скаргі на дрэн-
нае самаадчуванне). Спе цы я ль нае (юрыдычнае) значэнне – ‘афіцый-
ная заява аб не за кон ным або няп ра ві ль ным дзеянні якой-небудзь 
асобы, установы, ар га ні за цы і’ (касацыйная скарга).

Разуменне адназначнасці ў агульналітаратурным і юры дыч ным 
маў лен ні ад роз ні ва ец ца. У юрыдычным маўленні гэта не наяўнасць 
у тэр мі на толькі аднаго зна чэн ня, а аднолькавае яго ўспрыманне 
і ад нас тай нае тлумачэнне [10, с. 66]. Прычым у шэ ра гу прац па юры-
дыч най тэр мі на ло гіі патрабаванне ад наз нач нас ці тэрміна пра ду - 
г ле д ж вае яго мо на се ман тыч насць у ме жах толькі аднаго нарматыў-
нага акта, а не ў ме жах га лі ны права і тым больш не ў межах усёй 
юрыспрудэнцыі.

1 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года.
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1.4. ШМАТЗНАчНЫЯ СЛоВЫ І АМоНІМЫ

Значэнні шматзначнага слова могуць страчваць сэнсавую су-
вязь па між сабой і  нас то ль кі семантычна разыходзіцца, што пе-
рат ва ра юц ца з асоб ных значэнняў аднаго сло ва ў розныя сло вы – 
амонімы. Амонімы мо гуць таксама ўзнікаць у выніку вы пад ко ва га 
супадзення слоў, за па зы ча ных з розных моў, або су падзен ня ўлас-
набеларускага і  за па зы ча на га слова (клубы (бел.) пы лу  – клубы 
(англ.) па інтарэсах) .

У слоўніках шматзначныя словы і  амонімы афармляюцца па-
роз на му. Шмат з нач нае слова запісваецца так:

Доказ – 1. Довад або факт, які з’яўляецца падставай для сцвяр-
д жэн ня чаго-н.; 2. Сістэма вывадаў, якія служаць для ўста наў лен ня 
новага па ла жэн ня на падставе ін шых, раней вядомых.

Амонімы запісваюцца кожны асобным слоўнікавым ар ты ку лам 
і абаз на ча юц ца або рымскімі лічбамі, або надрадковымі араб с кі мі, 
раз меш ча ны мі пасля за га ло вач на га слова:

Банк І – буйная крэдытная ўстанова.
Банк ІІ – фонд якіх-н. даных, што захоўваюцца для ін фар ма цый-

ных і іншых мэт.
Канстытуцыя1 – асноўны закон дзяржавы, які вызначае ас но вы 

гра мад с ка га і дзяр жаў на га ладу, сістэму дзяржаўных ор га наў, правы 
і аба вяз кі грамадзян.

Канстытуцыя2 – будова, структура арганізма.
Зрабіць вывад аб канчатковым заканчэнні працэсу распаду 

шмат з нач нас ці не заў сё ды магчыма, таму ў  некаторых слоў ні ках 
адны і тыя ж сло вы могуць афар м ляц ца як шматзначныя, у ін шых – 
як амонімы.

1.5. ПЕРАКЛАД ШМАТЗНАчНАЙ ЛЕКСІКІ

У сувязі з тым што ў Беларусі законы, пастановы, дэкрэты і ін-
шыя юры дыч ныя тэк с ты не ствараюцца па-беларуску, а пе рак ла-
да юц ца з рус кай мовы, асаблівую ак ту а ль насць увага да вы ка рыс-
тан ня шматзначнай лек сі кі набывае пры перакладзе. Не аб ход на 
ведаць усе значэнні шмат з нач на га слова і ўмець па даб раць эквіва-
лент у мове пе рак ла ду, каб мак сі ма ль на дакладна пе ра даць змест 
арыгінала.
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Некаторыя шматзначныя словы (асабліва словы з высокай сту-
пен ню аба гу ль не нас ці) маюць вялікую колькасць значэнняў. Ад-
ным з най больш важных сродкаў ад роз нен ня значэнняў по лі се ман-
тыч на га слова з’яў ля ец ца спалучальнасць слоў, якая рэ а лі зу ец ца 
ў кантэксце. Кантэкст – гэта частка, адрэзак тэксту, што дазваляе 
вы я віць значэнне слова, якое ўва ходзіць у яго склад. Правільны вы-
бар семантычнага ад па вед ні ка пры пе рак ладзе шматзначных слоў 
вызначаецца кантэкстам. Параўнаем два мі ні ма ль ныя кантэксты са 
словам положение: иму щес т вен ное по ло жен ие винов но го і новое по
ложение об оплате труда. З першага выразу вы ні кае, што значэнне 
сло ва положение – ‘стан матэрыяльнай, фінансавай за бяс пе ча нас ці’, 
з другога – ‘звод пра віл па пэўным пытанні, за ка на даў чы дакумент’. 
Бе ла рус кім эквівалентам першага зна чэн ня з’яўляецца ад па вед нік 
стан (маёмасны стан вінаватага), другога – па ла жэн не (новае па
ла жэн не аб аплаце працы).

Пытанні

1. Якія віды пераноснага значэння часцей за іншыя сус т ра ка юц-
ца ў юры дыч ным маўленні?

2. Чым адрозніваецца разуменне адназначнасці ў агу ль на лі та ра-
тур ным і юры дыч ным маўленні?

3. Якую ролю адыгрывае кантэкст пры перакладзе шмат з нач-
ных слоў?

4. Якіх памылак варта пазбягаць юрысту пры вы ка рыс тан ні 
шмат з нач ных слоў?

Практычныя заданні

1. Знайдзіце ў слоўніку (Дадатак 4) пяць прыклалаў шмат з нач-
ных слоў і пяць – амонімаў.

2. Праверце перакладзеныя на беларускую мову сказы. Ус та на-
ві це, ці з’яў ля юц ца вылучаныя словы се ман тыч ны мі экві ва-
лентамі. За мя ні це па мыл ко ва ўжытыя адзінкі на не аб ход ныя па 
значэнні.

І. Закон считается одобренным Советом Республики, если за 
него про го ло со ва ло большинство от полного состава Совета Рес-
публики либо если в течение двад цати дней, а при об ъяв лении за-
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конопроекта срочным – десяти дней со дня внесения он не был рас-
смотрен Советом Рес публики.

Закон лічыцца адобраным Саветам Рэспублікі, калі за яго пра
га ла са ва ла бо ль шасць ад поўнага складу Савета Рэспублікі аль бо 
калі на пра ця гу дваццаці дзён, а пры аб’яве за ко нап ра ек та тэрмі
новым – дзесяці дзён з дня ўнясення ён не быў раз г лед жа ны Саветам 
Рэспублікі.

ІІ. Закон не считается подписанным и не вступает в силу, если 
он не мог быть воз в ра щен в Парламент в связи с окон чан ием сессии.

Закон не лічыцца падпісаным і не ўступае ў сілу, калі ён не мог 
быць вернуты ў Парламент у сувязі з канчаткам сесіі. 

ІІІ. Основания и  порядок отзыва членов Совета Рес публики 
ус та нав л и ва ют ся за ко ном.

Падставы і парадак водзыву членаў Савета Рэспублікі ўс та наў
лі ва юц ца за ко нам. 

IV. Никто не имеет права без законного основания войти в жи л и-
ще и иное за кон ное владение гражданина против его воли.

Ніхто не мае права без законных падстаў увайсці ў жыллё і ін
шае за кон нае ва ло дан не грамадзяніна супраць яго волі.

V. Законопроекты, следствием принятия которых может быть 
сок ра щен ие го су дар с т вен ных средств, могут вноситься в  Па ла - 
ту пред с тав и те лей лишь с  согласия През и ден та либо по  его по - 
ру чен ию.

Законапраекты, следствам прыняцця якіх можа быць ска ра чэн
не дзяр жаў ных сродкаў, могуць уносіцца ў  Палату прад с таў ні коў 
толькі са згоды Прэзідэнта аль бо па яго да ру чэн ні.

3. Устанавіце значэнні прыведзеных ніжэй рускіх слоў. Пад бя ры-
це да іх су ад нос ныя беларускія лексічныя ад па вед ні кі. Пе рак ладзі це 
словазлучэнні на бе ла рус кую мову.

Действительный – 1) действительная воинская служба; 2) дей-
ствительный член академии наук; 3) билет действителен в те чен ие 
ме ся ца.

Домашний – 1) домашний телефон; 2) домашняя хозяйка; 3) до-
маш нее живот ное.

Достоинство – 1) унижение человеческого достоинства; 2) досто-
инство плана в его простоте; 3) купюра достоинством 200 тыс. руб.

Естественный  – 1) естественные богатства страны; 2) ес тес т-
вен ные науки; 3) ес тес т вен ный путь развития.



41Тэма 1. Шматзначная лексіка

Заключать  – 1) заключать из  услышанных слов; 2) зак лю чать 
в  тю рь му; 3) зак лю чать брак; 4) заключать договор; 5) зак лю чать 
в себе бо ль шое количество по лез ных веществ; 6) зак лю чать главу 
краткими вы во дами.

Заключение – 1) составить заключение по результатам про верки; 
2) избрать в виде меры пресечения предварительное зак лю чен ие.

Закрыть – 1) закрыть заседание суда; 2) закрыть за собой дверь; 
3) закрыть кни гу; 4) закрыть глаза; 5) закрыть зонт; 6) зак рыть рас-
тения от солнца.

Лицо – 1) тонкие черты лица; 2) юридическое лицо; 3) выс тупить 
от лица всех при сут с т ву ющих; 4) показать свое нас то я щее лицо.

Ложный – 1) ложный шаг; 2) ложное обвинение; 3) лож ные кри-
с тал лы.

Настоящий – 1) в настоящее время; 2) настоящий момент; 3) внес-
ти изме нен ия и дополнения в настоящий закон.

Объявление – 1) объявление гражданина пропавшим без вести; 
2) опубликовать объявление о продаже.

Помещение – 1) помещение больного в стационар; 2) арен да жи-
ло го по ме щен ия.

4. Перакладзіце сказы на беларускую мову, улічваючы шмат-
значнасць або ама ні міч насць вылучаных слоў.

1. Народ осуществляет свою власть непосредственно, че рез 
пред с тав и те ль ные и иные органы в формах и пределах, оп ре де лен
ных Кон с т и туц ией. 2. Республика Бе ла русь в со от ветствии с норма-
ми меж ду на род но го права может на доб ро во ль ной ос но ве входить 
в меж го су дар с т вен ные образования и вы ходить из них. 3. Га ран т и-
ру ет ся доступность и бес п лат ность об ще го среднего и профессио-
нально-технического об ра зо ван ия. 4. Ник то не должен подвергать-
ся бесчеловечному либо ун и жа ю ще му его дос тои н с т во обращению. 
5. Каждый имеет право нап рав лять личные или кол лек т и в ные об
ращения в го су дар с т вен ные органы. 6. В го ло со вании не принима-
ют участия лица, в от но шении которых в порядке, ус та нов лен ном 
уголовно-про цес су а ль ным за ко но да те ль с т вом, избрана ме ра пре-
сечения – со дер жан ие под стражей. 7. Палата пред с тав и те лей рас-
смат р и ва ет проекты законов, в том числе об основном со дер жании 
и при н ц и пах осуществления прав, свобод и обязанностей граж дан. 
8. През и дент Республики Беларусь обращается с пос ла н ия ми к на-
роду Рес публики Беларусь о по ло жении в государстве и об основ-
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ных нап рав лен иях внутренней и внешней политики; име ет право 
в  порядке, ус та нов лен ном Конституцией, воз в ратить закон или 
отдельные его положения со своими воз ра жен иями в Палату пред-
ставителей. 9. Па ла та пред с тав и те лей рас смат р и ва ет проекты зако-
нов, в том числе об определении по ряд ка решения вопросов адми-
нистративно-территориального ус т рой с т ва го су дар с т ва. 10. Совет 
Республики отменяет ре шен ия местных Советов де пу та тов, не со от-
вет с т ву ющ ие за ко но да те ль с т ву.

5. Паспрабуйце скласці для тлумачальнага слоўніка слоў ні ка выя 
ар ты ку лы для слоў артыкул і закон. Зверце свае матэрыялы з тлу ма-
ча ль ным слоў ні кам беларускай мо вы.



Тэма 2

ПАРоНІМЫ

2.1. АГУЛЬНАЕ ПАНЯццЕ АБ ПАРоНІМАх

Паронімамі (ад грэч. рara – ‘побач, блізка’ і onyma – ‘імя’) на зы-
ва юць словы, якія ўтвораны ад аднаго кораня пры да па мо зе розных 
афіксаў і маюць рознае або час т ко ва супадаючае зна чэн не. Існуюць 
пары (акруговы – акружны, вынаходніцтва – вы на ход с т ва) і групы 
па ра ні міч ных слоў (адрывачны – ад ры віс ты – адрыўны, бра шу ра
ва ль ны – бра шу ра ва ны – бра шу ро вач ны).

З’ява гукавога і марфалагічнага падабенства слоў пры ад роз нен-
ні ў іх зна чэн нях называецца параніміяй.

Найбольш важныя прыкметы паронімаў:
1) наяўнасць аднаго і таго ж кораня ў кожным слове лек січ най 

па ры або гру пы: абагуліць – абагульніць, цярпімы – цяр п лі вы, аб ме
жа ва ны – абмежавальны;

2) сугучнасць прыставак або суфіксаў: надзвычайны – нез вы чай
ны, дып ла мат – дыпламант, непадзелены – непадзельны;

3) выразная дыферэнцыраванасць лексічных значэнняў. Па раў-
най це: рэ а ліс тыч ны ‘які зыходзіць з разумення і  ўліку іс ну ю чых 
ака ліч нас цей; практычны’ – рэ а ль ны ‘які сапраўды іс нуе ў рэчаісна-
сці; які можа быць ажыццёўлены’; прамысловы ‘які мае адносіны да 
прамысловасці’ – про мыс ла вы ‘звязаны з про мыс лам’;

4) прыналежнасць да адной часціны мовы. Паронімы-пры-
мет ні кі: ге не ра ль ны  – генеральскі, суседні  – суседскі, статутны  – 
статусны; па ро ні мы-назоўнікі: аб вес т ка  – павестка, прак тык  – 
практыкант, прэ тэн дэнт  – прэцэдэнт; паронімы-дзе яс ло вы: 
дараваць – дарыць, фар ма ваць – фарміраваць, азначаць – выз на чаць. 

2.2. ШЛЯхІ ЎЗНІКНЕННЯ ПАРоНІМАЎ

Дакладна ўжываць словы з гукавым і марфалагічным па да бен-
с т вам да па мо жа ра зу мен не, як могуць узнікаць такія словы. Па ра-
ні міч ныя па ры і  групы складваюцца роз ны мі шляхамі. Най больш 
пашыраныя з іх:

•	марфалагічны	спосаб	словаўтварэння;
•	змяненне	семантыкі;
•	запазычванне	іншамоўных	слоў.
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Пры марфалагічным спосабе ўтварэнне паронімаў ад бы ва ец ца 
шля хам да лу чэн ня да аднаго кораня (ці вытворнай ас но вы) розных 
прыс та вак і суфіксаў. У выніку ат рым лі ва юц ца ад на ка ра нё выя сло-
вы, па доб ныя па гучанні, але розныя па зна чэн ні. Да лу чэн не розных 
прыставак ут ва рае такія паранімічныя па ры: азначэнне – выз на чэн
не, прычыніць (зачыніць няпоўнасцю ці няшчыльна)  – прачыніць 
(не поўнасцю ад чы ніць), абы ход лі вы – адыходлівы, асвоіць – засвоіць, 
роспіс – подпіс.

Часцей паронімы адрозніваюцца суфіксамі: крыўдны – крыў д лі вы, 
прас туд ны – прастудлівы, цагляны – цагельны, мяс ны – мясісты, 
дып лом нік – дыпламат – дып ла мант.

Утварэнне паронімаў у выніку змянення семантыкі ад бы ва ла ся 
наступным чынам. Спа чат ку два словы ўжываліся як ва ры ян т ныя з ад-
ным і тым жа значэннем (напр., стар шы і старэйшы). Пад уплывам тэр-
мі на ла гіч ных назваў рускай мовы першы з ва ры ян таў (старшы) спе цы-
я лі за ваў ся, набыў значэнне ‘той, хто мае вышэйшае служ бо вае ста но ві-
шча’. У вы ні ку ранейшыя ва ры ян ты сталі паронімамі: старшы на ву ко
вы суп ра цоў нік – ста рэй шы брат. Шляхам пераасэнсавання семантыкі 
ўзніклі і та кія па ра ні міч ныя пары, як дрэўца – дрэўка, вянок – вянец.

Некаторыя паранімічныя групы склаліся ў працэсе ка ль ка ван ня 
на бе ла рус кую мо ву іншамоўных слоў: дзейны – дзейсны як калькі 
рускіх ад па вед ных деятельный – дей с т вен ный.

Паранімічныя пары ўтвараюцца таксама ў  працэсе за па зыч-
ван ня: аба не мент (дакумент на  права карыстання чым-не будзь; 
тэатральны аба не мент) – абанент (той, хто мае аба не мент); ста
тус (становішча; ста тус незалежнай дзяржавы)  – ста тут (звод 
правіл, якія вызначаюць і рэгулююць парадак дзей нас ці, выканання 
ці пры мя нен ня чаго-небудзь).

Варта асобна спыніць увагу на групе дзеясловаў ін ша моў на га па-
ход жан ня з су фік сам -ір-. Некаторыя беларускія мо ваз наў цы катэга-
рычна вы каз ва юц ца аб неў лас ці вас ці такіх формаў для беларускай 
мовы. Аднак да праблемы мэтазгоднасці іх ужы ван ня варта падыхо-
дзіць ды фе рэн цы ра ва на: у пэўных вы пад ках гэты суфікс адыг ры вае 
сэнсаадрознівальную ро лю. Па раў най це: планаваць (будаваць пла-
ны) – пла ні ра ваць (паступова, плаўна зніжацца пры палёце), фарма
ваць (надаваць ча му-не будзь пэўную форму) – фарміраваць (выпра-
цоўваць ры сы характару, све та пог ляд; ства раць калектыў), візаваць 
(ставіць візу на дакуменце) – ві зі ра ваць (наводзіць ап тыч ны ці вуг ла-
мер ны прыбор на які-небудзь пункт), камандаваць (загадваць, ад да-
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ваць распараджэнні; быць ка ман дзі рам) – ка ман дзі ра ваць (адправіць 
са службовым да ру чэн нем), буксаваць (круціцца (пра колы), не руха-
ючыся з месца) – буксіраваць (цягнуць за са бой на канаце). Кожнае з 
названых слоў пры водзіц ца ў тлумачальных слоў ні ках асобным слоў-
ні кавым ар ты ку лам. Такія паронімы могуць ма ты ва вац ца роз ны мі сло-
вамі, за па зыч вац ца з розных моў або праз пас рэд ніц т ва розных моў.

Так, у пары апрабаваць (праверыць, перш чым пачаць ка рыс тац-
ца) – ап ра бі ра ваць (даць апрабацыю, г. зн. афіцыйна адоб рыць, зацвер-
дзіць, аб на ро да ваць) першы дзе яс лоў – ад лац. prо bа ‘праверка, выпра-
баванне’ → probare ‘выпрабоўваць, пра вя раць’, а другі – ад утва рэння з 
прыс таў кай ар- (яна надае зна чэн не суаднесенасці з чым-небудзь) 
approbatio ‘афіцыйнае адаб рэн не’, аpprobare ‘адобрыць, зацвердзіць’.

З-за недакладнага разумення, неадрознення блізкіх па гу чан ні 
слоў ад бы ва ец ца змешванне іх значэння. Няправільнае вы ка рыс тан не 
па ро ні маў не толькі сведчыць аб нізкай маў лен чай культуры асобы, 
але і вядзе да страты такой важнай асаб лі вас ці маў лен ня, як даклад-
насць. Па мыл ко вае выкарыстанне су гуч на га слова замест не аб ход на га 
па значэнні ска жае сэнс вы каз ван ня, выклікае ўяўныя асацыяцыі.

Напрыклад, калі чытаеш загаловак, які паведамляе, што мін с кая 
ма дэль пра ек та «Перахват» у хуткім часе будзе ап ра бі ра ва на ва ўсіх 
аб лас цях нашай краіны, то ўсп ры ма еш, што гэ тая мадэль будзе афі-
цыйна прыз на на, адобрана як эфектыўная для вы ка рыс тан ня, бо ап ра
біраваць – зна чыць, праверыўшы, прай с ці працэдуру зац вер  д жан ня. 
Аднак са змес ту ўсяго тэксту вы ні кае, што рыхтуюцца толькі пер ша-
па чат ко выя ар га ні за цый ныя мерапрыемствы для правядзення экс-
перыменту, ажыц цёў ле на га ў Мінскай вобласці, у іншых абласцях. 
Тут мы назіраем пад ме ну сло ва апрабаваць (праверыць на практы-
цы) на блізкае па гучанні, але ін шае па значэнні апрабіраваць.

Асабліва ўважліва неабходна ставіцца да дакладнасці вы ба ру 
слова ў юры дыч ным маўленні: небяспека недакладнага сло ваў жы-
ван ня ў га лі не права заключаецца ў ства рэн ні ўмоў для самаволь-
ства і беззаконнасці. 

Пытанні

1. Назавіце найбольш важныя прыкметы паронімаў.
2. Якімі шляхамі ўтвараюцца паранімічныя пары і групы слоў?
3. Якую небяспеку тоіць у  сабе няправільнае вы ка рыс тан не 

юрыс там па ро ні маў?
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Практычныя заданні

1. Карыстаючыся кантэкстам, а  пры неабходнасці тлу ма ча ль-
ным слоў ні кам або слоўнікам паронімаў, вызначце се ман ты ку вы-
лу ча ных слоў.

1. На шляху рыначных рэформ у Беларусі была прыпынена «пры-
хватызацыя», ства рэн не буйных капіталаў, большасць з якіх маюць 
кры мі на ль ную прыроду. 2. До ле вае будаўніцтва па мяш кан няў па-ра-
ней ша му застаецца праблемным пытаннем, якое мае немалы кры
мінагенны склад нік. 3. У кандыдацкай ды сер та цыі вызначаны ха рак-
тар ма ладзёж най злачыннасці, рас п ра ца ва ны крыміналагічны парт рэт 
асобы зла чын цы ма ладзёж на га ўзросту. 4. Прававая кампетэнтнасць 
можа быць азначана як су куп насць здольнасцей і валявых установак 
асобы, што выз на ча юць для чалавека маг чы масць і імкненне сувы-
мяраць свае са цы я ль ныя па водзі ны з прававымі і іншымі дзе ю чы мі 
ў гра мад с т ве нормамі. 5. Па пя рэд няе расследаванне праводзіцца ор-
ганамі даз нан ня ў адпаведнасці з іх кам пе тэн цы яй. 6. Злачыннасць, 
як вя до ма, сацыяльная з’я ва, якая суп ра вад жае чалавецтва столькі 
ча су, колькі існуе само грамадства. 7. Зла чын с т вам, учыненым па не-
асцярожнасці, прызнаецца дзеянне, учыненае з пры чы ны лег ка дум-
нас ці або нядбайства. 8. Адзін – асоба зусім ар ды нар ная, затое другі 
пры цяг вае да сябе ўвагу ўдумлівага чалавека. 9. Адзі нар ны інтэрвал 
прыблізна роўны вы шы ні вялікай літары выб ра на га шрыфту.

2. З прыведзеных варыянтаў выберыце адпаведнае па зна чэн ні 
сло ва, ус таў це яго на месца пропуску ў сказах у не аб ход най форме.

а) бескарысны – бескарыслівы
1) Тыдзень міласэрнасці – гэта час аказання […] дапамогі людзям, 

якія апы ну лі ся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.
2) […] праца  – яскравы паказчык высокіх маральных якас цей 

ча ла ве ка, яго гра мадзян с кай адказнасці.
3) Антыбіётыкі абсалютна […], калі захварэў на  грып, бо гэ та 

зах вор ван не вык лі ка юць вірусы.
б) жылы – жыллёвы
1) […] заканадаўства Рэспублікі Беларусь грунтуецца на Кан с-

ты ту цыі Рэс пуб лі кі Беларусь.
2) […] памяшканне – гэта памяшканне, прызначанае і пры год-

нае для пра жы ван ня.
3) Дзяржаўны ўлік […] фонду ажыццяўляецца ў парадку, выз на-

ча ным Саветам Мі ніс т раў Рэспублікі Беларусь.
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4) Адразу некалькі новых […] дамоў будуецца ў нашым мік ра ра ё не.
в) рэчавы – рэчыўны
1) Назоўнік паркаль належыць да […], паколькі гэта назва тка ні ны.
2) Тэму «[…] склад і будова зямной кары» вывучаюць на ўро ках 

ге аг ра фіі ў сё мым класе сярэдняй школы.
3) […] доказамі называюцца розныя прадметы, здольныя пац вер-

дзіць або аб вер г нуць існаванне фактаў, неабходных для пра ві ль на га 
вы ра шэн ня справы.

г) абвестка – павестка
1) Судовая […], адрасаваная юрыдычнай асобе, на кі роў ва ец ца 

па мес цы яе зна ход жан ня.
2) Раённая газета апублікавала […] аб сустрэчы з дэ пу та там Па-

ла ты прад с таў ні коў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе ла русь.
д) эфект – афект
1) У юрыдычнай практыцы існуюць сітуацыі, калі суб’ект у мо-

мант учынення зла чын с т ва знаходзіўся ў стане […] або ап ’ я нен ня.
2) Інвестыцыі – укладзеныя інвестарам фінансавыя і ма тэ ры я ль-

ныя срод кі ў роз ныя аб’екты дзейнасці з мэтай атрымання пры быт-
ку або да сяг нен ня сацыяльнага […].

3. Перакладзіце сказы на беларускую мову. Выпішыце з пе рак ла-
дзе ных ска заў паронімы.

1) Статья 1 Гражданского процессуального кодекса Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на зы ва ет ся «Основные термины и их оп ре де лен ия». – Ис-
пол нение при го во ра может быть от с ро че но по оп ре де лен ию суда.

2) Белорусский образовательный портал – это ресурс для тех, кто 
же ла ет испо ль зо вать технологии дистанционного обу чен ия в своей 
ра бо те. – Государство не по жа ле ет денег на  об ра зо ван ие и  охрану 
здоровья, по то му что ей необходим здо ро вый об ра зо ван ный человек.

3) Услуга не оказывается при наличии задолженности на ба лан-
се лич но го сче та абонента. – По факту кражи личного иму щес т ва 
возбуждено уго лов ное дело.

4) Настоящее Положение регулирует порядок выпуска и  об-
ра щен ия прои з вод ных ценных бумаг банков на  территории Рес-
публики Бе ла русь. – Основой ме роп р иятий по  снижению прои з-
вод с т вен но го шума яв ля ет ся техническое нормирование.

4. Выпраўце памылкі словаўжывання, звязаныя з не ад роз нен-
нем зна чэн ня паронімаў, аргументуйце свае вып раў лен ні.

1. У спецыяльнай літаратуры няма адзінага меркавання ад нос на 
аз на чэн ня па няц ця «аперацыйны эксперымент». 2. Роспіс з’яў ля ец-



48 Раздзел ІІ. Лексічныя нормы

ца аба вяз ко вым рэквізітам служ бо ва га дакумента. 3. Адзі най базай 
для вы лі чэн ня прамысловага падатку з’яў ля ец ца чыс ты даход або 
прыбытак ад за нят ку промыслам. 4. Выбарчыя фон ды кан ды да таў 
у дэпутаты могуць фар ма вац ца за кошт гра шо вых сродкаў, крыні-
цы якіх выз на ча ны Вы бар чым кодэксам Рэс пуб лі кі Беларусь. 5. Суд 
разглядае скаргу ў трох дзён ны тэр мін, яго рашэнне з’яўляецца кан-
цавым. 6. Датэрміновае спы нен не паў на моц т ваў выбарчых органаў 
судзейскага су по ль ніц т ва не да пус ка ец ца. 7. Скурныя вырабы фаб-
ры кі «Галантэя» ка рыс та юц ца нязменнай па пу ляр нас цю. 8. Вядома, 
што ў судзей с кіх працэсах памешчыкаў з ся ля на мі Ф. Багушэвіч заў-
сёды аба ра няў інтарэсы ся лян. 9. Згодна з за ка на даў с т вам аб працы, 
ра бот ні ку, які вырашыў працаваць па су мяш чэн ні, згода ас ноў на га 
наймальніка не патрабуецца. 10.  Папраўная ўстанова  – гэ та мес-
ца зняволення, дзе арыштаваныя займаюцца прымусовай пра цай.  
11. Лі та ра ту ры ў працэсе навучання і выхавання на ле жыць асаблі-
вая роля: яна здольная пе рат ва раць унутраны свет вуч ня.

5. Да вылучаных слоў падбярыце паронімы, складзіце з імі сло-
ваз лу чэн ні і сказы.

1. Поўныя тэксты дзейных прававых актаў апублікаваны на сай-
це pravo.by. 2. Не маг чы ма ўявіць чалавечае грамадства без пра ва, 
а права не маг чы ма ўявіць без яго ідэ а лу – справядлівасці. 3. Аба
гульненне з’яў ля ец ца адным з метадаў фарміравання но вых навуко-
вых ведаў. 4. Большая час т ка беларускіх цагельных за во даў скан цэн-
т ра ва на ў Мінскай вобласці. 5. Дэфектыўная асо ба – гэта чалавек, 
які мае псіхічныя або фі зіч ныя ад хі лен ні.

6. Устанавіце адрозненні ў значэнні слоў у пры ведзе ных парах.
Недатыкальнасць – недатычнасць; спрэчнасць – спра ча ль насць; 

па даз ро ны – па даз ра ва ны; дадзены – даны; рухавы – ру хо мы.



Тэма 3

cПАЛУчАЛЬНАСцЬ СЛоЎ

Парушэнне лексічных нормаў, або нормаў словаўжывання, мо-
жа ад бы вац ца ў вы ні ку няправільнага спалучэння слова з ін шы мі 
словамі. Лек січ ная спалучальнасць – гэта здольнасць сло ва спалу-
чацца з пэўным на бо рам іншых слоў.

Лексічную спалучальнасць слова абумоўліваюць яго ін ды ві ду-
а ль ныя ха рак та рыс ты кі: семантычныя, граматычныя, сты ліс тыч-
ныя. Каб ут ва рыць цэласнае па фор ме і змесце вы каз ван не, слова 
спалучаюць з ін шы мі словамі толькі пэўнай се ман ты кі. Так, дзея-
слоў думаць можа спа лу чац ца з назоўнікамі, якія абаз на ча юць асо-
бу (жанчына, мужчына, ча ла век, студэнт і да т. п.), і не спалучаец-
ца з назвамі, нап рык лад, не а ду шаў лё ных прад ме таў. Слова подпіс, 
з’яўляючыся назоўнікам муж чын с ка га ро ду, патрабуе далучэння 
да сябе прыметніка ў  форме таго ж ро ду: аса біс ты подпіс (а не 
асабістая подпіс). Словы з вы раз най стылістычнай афар боў кай 
ха рак та ры зу юц ца абмежаванай спа лу ча ль нас цю. Такія словы звы-
чай на маюць у слоўніках спе цы я ль ныя паметы: разм. (размоўнае), 
спец. (спецыяльнае), па эт. (паэтычнае). Стылістычна ней т ра ль-
ныя словы па ме та мі не адз на ча юц ца. Лексіка, уласцівая размоўна-
му стылю, не да рэч ная, напрыклад, у  афіцыйным выкарыстанні. 
Параўнайце два ска зы: Паб рац ца можна пасля дасягнення шлюб
нага ўзросту. – Ус ту піць у шлюб можна пасля да сяг нен ня шлюбна
га ўзросту. Раз моў ны дзеяслоў паб рац ца мае тое ж значэнне, што 
і сло ваз лу чэн не ўступіць у шлюб, ад нак яго выкарыстанне ў спе-
цы я ль ным тэксце не да пус ка ец ца. 

Кожнае слова мае пэўны дыяпазон спалучальнасці. Чым больш 
шы ро кае зна чэн не слова, тым шырэйшы дыяпазон яго спа лу ча ль-
нас ці. Нап рык лад, дзеяслоў ра біць мае больш ва ры ян таў спалучаль-
насці, чым учы няць. «Тлумачальны слоўнік бе ла рус кай мовы» фік-
суе шэсць значэнняў для рабіць і толькі тры – для ўчыняць. З раду 
на зоў ні каў праверка, за рад ка, абутак, даб ро дзеяслоў рабіць можа 
быць спалучаны з кож ным, а  ўчы няць  – то ль кі з першым. І хоць 
гэтыя дзеясловы з’яўляюцца бліз каз нач ны мі, для ўчыніць, у адроз-
ненне ад рабіць, вызначальнай у се ман тыч най струк ту ры выступае 
сема ‘ажыццявіць штосьці не ча ка нае, не па жа да на е’, наяўнасць якой 
і аб мя жоў вае спа лу ча ль ныя магчымасці слова.
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Дыяпазон спалучальнасці слова з цягам часу можа мя няц ца. Да 
ня даў ня га часу на зоў нік мыш мог спалучацца з такімі пры мет ні ка-
мі, як шэ рая, рудая, палявая, цяпер жа – і бес п ра вад ная, аптычная, 
лазерная. Па шы рэн не дыяпазону спа лу ча ль нас ці вык лі ка на развіц-
цём другаснага зна чэн ня назоўніка  – ‘камп’ютарны маніпулятар’. 
Вы ні кам падобнага пра цэ су з’я ві лі ся спалучэнні кшталту фінанса
вая піраміда, спа жы вец кі ко шык, аператыўная памяць.

Правілы лексічнай спалучальнасці яшчэ не ў поўнай меры ка-
ды фі ка ва ныя. Каб правільна спалучаць словы, неабходна глы бо-
ка асэнсаваць зна чэн не кожнага з іх. Нап рык лад, нельга ўзро вень 
пашыраць або зву жаць, бо ўзровень можа быць нізкі (ніжэйшы) або 
высокі (вышэйшы). Зна чыць, назоўнік узровень спа лу ча ец ца з дзе я-
с ло ва мі павышаць або па ні жаць.

Многія спалучэнні слоў замацаваныя маўленчай тра ды цы яй. Ня-
рэд ка бывае цяж ка вытлумачыць, чаму пэўнае слова спа лу ча ец ца з ад-
ным словам і не спа лу ча ец ца з іншым. Мы га во рым круглы год, у глы бо
кай старасці, але не ўжываем сло ваз лу чэн ні круглы тыдзень, у глыбокім 
дзя цін с т ве. Некаторыя сло ваз лу чэн ні набылі ўстой лі вы характар.

Лексічная спалучальнасць мае ўнутрымоўны характар,  г.  зн. 
нормы спа лу чэн ня слоў спецыфічныя для кожнай мовы. Сло вы, якія 
спа лу ча юц ца ў адной мове, мо гуць быць нес па лу ча ль ны мі ў іншай, 
нават бліз ка род нас най. Гэта выклікае цяжкасці ў перакладчыцкай 
практыцы, таму што ў пэў ных выпадках не аб ход на адшукваць ад-
па вед ні кі не да кожнага кам па нен та сло ваз лу чэн ня, а да ўсяго сло-
вазлучэння ў цэ лым.

Ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму некаторыя мадэлі бе-
ла рус кіх сло ваз лу чэн няў пры перакладзе могуць пераносіцца ў рус-
кую мо ву. Прыклады такога пе ра ня сен ня:

Правільна Няправільна
атрымаць перамогу одержать победу получить победу
даводзіць да ведама ставить в известность доводить до извест

ности
разглядаць пытанне рассматривать вопрос разглядывать вопрос
браць пад увагу принимать во внимание брать во внимание

Галоўная ўмова правільнага спалучэння слоў  – дакладнае ве-
дан не іх лек січ на га значэння. Парушэнне лексічнай спа лу ча ль нас-
ці вядзе да маў лен чых памылак. Ад на з прычын па мыл ко ва га спа-
лучэння слоў – кан та мі на цыя, г. зн. спалучэнне кам па нен та аднаго 
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ўстойлівага сло ваз лу чэн ня з кампанентам іншага. Нап рык лад, па-
мыл ко вы выраз адыгрываць зна чэн не з’явіўся вы ні кам кантаміна-
цыі словазлучэнняў адыг ры ваць ролю і мець зна чэн не.

У мастацкай і публіцыстычнай літаратуры свядомае па ру шэн не 
спа лу ча ль нас ці можа выкарыстоўвацца як мастацкі пры ём. Спа лу-
ча ль насць слоў у мове права прад выз на ча ец ца агу ль на лі та ра тур ны-
мі нор ма мі, аднак у цэлым шэрагу выпадкаў мо жа ім не адпавядаць. 
Напрыклад, у агу ль ным ужытку прыметнік ві на ва ты абаз на чае дзе-
янні, уласцівасці жы вой істоты і вы ка рыс тоў ва ец ца ў словазлучэн-
нях ві на ва ты чалавек, га ва рыць ві на ва тым голасам, мець вінаваты 
выгляд. У мове права ён спа лу ча ец ца і з назоўнікамі дзеянне, невыка
нанне, прычыненне: ві на ва тыя дзеянні, ві на ва тае невыкананне сваіх 
абавязкаў, ві на ва тае пры чы нен не шкоды. Адрозніваецца ды я па зон 
спа лу ча ль нас ці ў мове права і агу ль на лі та ра тур най мове для вылу-
чаных слоў у  словазлучэннях ква лі фі ка ва ны склад злачынства, 
пры ві ле я ва ны склад зла чын с т ва, без надзей ная запазычанасць, не
на леж ны бок, прымяніць меры ўздзеяння.

Пытанні

1. Што такое лексічная спалучальнасць?
2. Чым абумоўлена здольнасць слова спалучацца з іншымі сло ва мі?
3. Лексічная спалучальнасць мае стабільны ці зменны ха рак тар?
4. Назавіце галоўную ўмову правільнага спалучэння слоў.
5. Прывядзіце прыклады парушэння лексічнай спа лу ча ль нас ці 

ў вы ні ку кан та мі на цыі.

Практычныя заданні

1. Абгрунтуйце, чаму вылучаныя словазлучэнні з’яў ля юц ца па-
мыл ко вы мі.

1. Наўмыснае распаўсюджванне лжывых звестак, якія мо гуць 
ака заць шкоду пра фе сій най рэпутацыі прадпрымальніка, вядзе да 
нак ла дан ня штрафу. 2. Перадавыя тэх на ло гіі садзей ні ча юць па
ляпшэнню многіх не да хо паў у  вытворчасці тавараў ма са ва га по-
пыту. 3. Самым прыемным і  за хап ля ль ным спосабам па вы шэн ня 
кругагляду з’яў ля юц ца падарожжы. 4. У выніку кры зі су пагоршыўся 
ўзровень жыцця найбольш бед ных ка тэ го рый на се ль н ц т ва. 5. У на-
шым калектыве працуюць сапраўдныя пат ры ё ты сваёй справы.
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2. Са слоў з правага і  левага слупкоў утварыце сло ваз лу чэн ні, 
уліч ва ю чы магчымасці варыянтнай спа лу ча ль нас ці.

аказаць, праявіць клопат, дапамога
даказаць, абгрунтаваць тэорыя, тэарэма
неаслабны, пастаянны дапамога, увага
заслужыць, набыць вядомасць, павага
адыгрываць, мець значэнне, роля
спагнаць, кампенсаваць страты, грошы
павысіць, палепшыць якасць, узровень
замежны, іншамоўны слова, грамадзянін
вырашэнне, рашэнне задача, праблема
цікавасць, інтарэсы абараняць, праяўляць

3. Выявіце ў сказах словазлучэнні, у якіх парушаны нор мы лек-
січ най спа лу ча ль нас ці. Запішыце для кожнага ска за магчымыя ва-
ры ян ты выпраўлення не дак лад на ўтво ра на га словазлучэння.

1. Паспяховае развіццё сістэмы сярэднеспецыяльных і вы шэй-
шых на ву ча ль ных устаноў дазволіла павысіць падрыхтоўку кад раў 
сярэдняга і  вы шэй ша га звяна. 2. Доб ры кіраўнік павінен ва ўсім 
паказваць узор сваім пад на ча ле ным. 3. Аўтар ар ты ку ла наз ваў па-
мылкі наймальнікаў, у вы ні ку якіх спагнанне ма тэ ры я ль на га ўрону 
ўск лад ня ец ца, а часам і ста но віц ца зусім не маг чы мым. 4. Жыхары 
абласнога цэнтра пас кар дзі лі ся ў аб л вы кан кам на неабгрунтаванае 
падаражэнне цэн у некаторых су пер мар ке тах. 5. Большая палавіна 
студэнтаў нашай групы ўдзельнічала ў на ву ко вай кан фе рэн цыі.

 



Тэма 4

ПЛЕАНАЗМ ЯК ВЫНІК  
НЯПРАВІЛЬНАЙ СПА ЛУ чА ЛЬ НАС цІ СЛоЎ

Няправільнае спалучэнне слоў у выніку няведання або не дак лад-
на га ведання іх значэння выклікае і такое адступленне ад лексічных 
нор маў, як ужыванне пле а нас тыч ных выразаў.

Плеаназм (грэч. pleonasmos  – ‘збыткоўнасць, праз мер насць’)  – 
тэр мін, што абаз на чае ўжыванне ў  сказе залішніх (збыткоўных) 
слоў, якія нічога не дадаюць да ўжо выказанага ў ім.

Напрыклад, выраз свабодная (вольная) вакансія з’яўляецца пле-
а наз мам, па ко ль кі слова вакансія мае значэнне ‘свабодная (вольная) 
па са да, службовае месца’.

Адна з прычын узнікнення плеаназмаў – няведанне дак лад на га 
зна чэн ня вы ка рыс та ных, часцей за ўсё іншамоўных, слоў. Класіч-
ным прык ла дам з’яўляецца вы ка рыс тан не выразу прэй с ку рант цэн. 
Прэй с ку рант – гэта і ёсць даведнік цэн.

Часцей за ўсё плеанастычныя выразы ўтвараюцца з-за няў важ-
лі вас ці таго, хто га во рыць або піша. Напрыклад, ужыванне вы ра-
зу памятная ме ма ры я ль ная дошка наў рад ці можна пат лу ма чыць 
няведаннем таго, што мемарыяльная і значыць па мят ная. Хутчэй за 
ўсё, падобныя да пры ведзе на га выразы, як і жэс ты ку ля ваць рукамі, 
вяр нуц ца назад, зваліцца ўніз – вынік няў важ лі вас ці асобы, якая не 
задумваецца над тым, што га во рыць ці піша.

Некаторыя выразы з цягам часу страчваюць прыкмету маў лен чай 
збыт коў нас ці. Зараз не ўспрымаюцца як плеаназмы сло ваз лу чэн ні бу кі
ніс тыч ная кніга (букіністычны = кніжны), ін фар ма цый нае паведамлен
не (інфармацыя = па ве дам лен не) і да т. п. У словазлучэннях з кампанен-
там ін ша моў на га паходжання сцер ла ся пер ша па чат ко вае яго значэнне.

Адрозніваюць лексічныя і граматычныя плеаназмы. Да лек січ
ных пле а наз маў на ле жаць названыя раней прыклады.

Граматычныя плеаназмы  – гэта формы накшталт больш на
вей шы, са мы най леп шы, менш важнейшы. Іх выкарыстанне вык лі ка-
на ня ве дан нем нормаў утварэння (у нашым выпадку) фор маў сту-
пеней параўнання пры мет ні каў. Немагчыма ўтва раць, нап рык лад, 
форму найвышэйшай сту пе ні параўнання пры мет ні ка адначасова 
двума спо са ба мі  – з да па мо гай сродку сін тэ тыч най формы (пры-
стаўка най-) і ана лі тыч най фор мы (займеннік самы). Неабходна вы-
браць адзін: най леп шы або самы лепшы.
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Пытанні

1. Што такое плеаназм?
2. Назавіце прычыны ўзнікнення плеаназмаў у маўленні.
3.  Растлумачце, чаму граматычныя формы кшталту самы най

леп шы з’яў ля юц ца плеаназмамі.

Практычныя заданні

1. Выявіце ў сказах лішнія словы. Выпраўце памылкі.
1. У самыя бліжэйшыя дні стане вядомым расклад эк за ме наў 

на зі мо вую се сію. 2. Слесар Пятроўскі быў звольнены з ра бо ты за два 
са ма во ль ныя прагулы. 3. Па сяд жэн не камісіі за кон чы ла ся ў 18 га дзін 
вечара. 4. На выкананне гэтага задання нам спат рэ бі ла ся больш за 
дзве гадзіны ча су. 5. Народ здолее аба ра ніць сваю не за леж насць, су-
верэнітэт і тэ ры та ры я ль ную цэ лас насць.

2. Перакладзіце сказы на беларускую мову, выявіце ў іх пле а нас-
тыч ныя вы ра зы. Выпраўце недакладнасці сло ваў жы ван ня і пат лу-
мач це неабходнасць іх вып раў лен ня.

1. Сотрудники ГАИ адному из участников дорожно-тран с пор т-
но го прои с шес т в ия инкриминируют вину алкогольного опь я нен ия. 
2. За по пыт ку покушения ее учас т н и ков при го ворили к высшей 
мере наказания. 3. При всем богатстве выбора дру гой альтернативы 
нет. 4. Соседние стра ны – главный приор и тет внешней политики 
Беларуси. 5. Живу за гран и цей 14 лет. До сих пор мучит ностальгия 
по род и не. 6. Планируется сов мес т ное сотрудничество с Украиной 
в сфере туризма.

3. Вызначце, якія з прыведзеных выразаў замацаваліся ў мове 
і ўсп ры ма юц ца як дапушчальныя, а якія ацэ нь ва юц ца як пле а нас-
тыч ныя і неадпаведныя нор ме. Пры не аб ход нас ці звяртайцеся да слоў-
ні каў цяжкасцей беларускай мовы і слоўнікаў іншамоўных слоў.

Інфармацыйнае паведамленне, вядучы лідар, папяровая ма ку-
ла ту ра, траў ма тыч нае пашкоджанне, хранаметраж часу, пат ры ёт 
сваёй радзі мы, народны фальклор, бу кі ніс тыч ная кніга, мі зэр ныя 
дробязі, экспанаты выс таў кі, свабодная вакансія, ма ну мен та ль ны 
помнік, аўтабіяграфія жыц ця, унутраны інтэр’ер, га ба рыт ныя па-
меры, нез вы чай ны феномен, рэ а ль ная рэ ча іс насць, вонкавая знеш-
насць, дэмабілізацыя з ар міі.



Тэма 5

УжЫВАННЕ  
ІНШАМоЎНАЙ ЛЕКСІКІ

Словы іншамоўнага паходжання складаюць даволі знач ную част-
ку ак тыў на га лек січ на га запасу любой мовы. Без іх не маг чы ма абыс-
ціся ў на ву ко вай і спецыяльнай тэрмі на ло гіі. У мо ву беларускай юры-
спрудэнцыі ўвай ш лі тэрміны з лацінскай, грэ час кай, англійскай, 
нямецкай, польскай, рус кай і іншых моў. Пра цэс уваходжання на-
зваў пра ва вых паняццяў ад бы ваў ся як не пас рэд на, так і праз па-
срэдніцтва іншых моў.

Мэтазгоднасць выкарыстання тэрмінаў іншамоўнага па ход жан-
ня абу моў ле на роз ны мі акалічнасцямі. Адна з іх – эка но мія моўных 
срод каў. Значна зручней ка рыс тац ца, напрыклад, ад нас лоў ным тэр-
мінам фран цуз с ка га паходжання кадастр, чым апі са ль ным беларус-
камоўным вы ра зам ‘спіс, у якім ут рым лі ва юц ца звесткі аб раз мя - 
ш чэн ні пэўных дзяр жаў ных аб’ектаў, іх ве лі чы ні, якасных хара кта-
рыс тыках, кош це і да ход нас ці’.

Аднак і  пры наяўнасці беларускамоўных назваў у  юры дыч-
ным маў лен ні ня рэд ка аддаюць перавагу іншамоўным тэр мі нам: 
карыстаюцца та кі мі, як аванс, ін цы дэнт, легалізацыя, эва лю цыя, 
эмбарга, а не пе ра дап ла та, здарэнне, узаконьванне, раз віц цё, заба
рона адпаведна. Паколькі ў названых і падобных да іх беларускіх 
сі но ні маў значна слабейшае ад цен не афі цый нас ці, у  юрыдычным 
маўленні замацавалася прак ты ка вы ка рыс тан ня іншамоўных тэр-
мінаў. Акрамя таго, словы, узятыя з мо вы-кры ні цы, найбольш да-
кладна перадаюць значэнне па зы ча на га ж паняцця, чым любыя 
сло вы прымаючай мовы.

На розных часавых адрэзках склад і спосабы запазычвання спе-
цы я ль най лек сі кі былі неаднолькавымі. У ХХ ст. пасля ўста наў лен ня 
са вец кай улады і абвяшчэння дык та ту ры пра ле та ры я ту перад зака-
надаўцамі бы ла пастаўлена задача фармуляваць за ко ны зразумелай 
для працоўных мас мовай. Гэта асобна пад к рэс лі ва ла ся ў Пас та но ве 
УЦВК і СНК РСФСР ад 29 ліпеня 1929 г. «Аб рабоце па кадыфікацыі 
за ка на даў с т ва ў РСФСР».

І ў БССР правазнаўцы і лінгвісты неаднаразова вы каз ва лі ся аб 
пра дык та ва най пат рэ ба мі масавай асветы неабходнасці паз бя гаць 
ужывання нез ра зу ме лых ін ша моў ных слоў. Для асоб, якія скончылі 
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«класічную школу, чужаземныя сло вы, за па зы ча ныя з ла цін с кай 
і грэцкай моў, гучалі як зна ё мыя… Для іх – гэта бы лі словы з пэў-
ным сэн сам», аднак у  са вец кіх школах класічныя мовы не выкла-
даліся і таму ўзнікла «патрэба ў замене чужаземных тэрмінаў, пе ра-
важ на тых, якія ўзя ты з лацінскай мо вы, спадчыны сярэднявякоўя, 
сва і мі род ны мі словамі» [2, с. 159].

Як адзін з найбольш пашыраных спосабаў перадачы такой лек-
сі кі па-бе ла рус ку быў выкарыстаны падбор уласнамоўных ана ла гаў. 
Пры гэ тым патрабуецца аб са лют на дакладна за хоў ваць семантыч-
ную тоеснасць, што ў дадзеным выпадку вы ма гае не толькі лінгві-
стычных, але і юры дыч ных ведаў. А пры на дан ні агу ль на па шы ра на-
му слову тэр мі на ла гіч на га значэння варта ўліч ваць і асаблівасці яго 
фун к цы я на ван ня ў агу ль на лі та ра тур ным ужытку.

Так, пры перакладзе на беларускую мову Канстытуцыі РСФСР 
1918 г. з мэтай паз бег нуць ужывання іншамоўнага сло ва для тэрмі-
на юс ты цыя быў выкарыстаны эк ві ва лент спра вяд лі васць: Народ
ный Ком ис сар иат юстиции (ст. 43д) – Народны Ка мі са ры ят спра
вядлівасьці (арт. 43д)1.

Перакладчык узнавіў першапачатковае значэнне этымона (зыход-
нага слова): лац. iustitia – ‘справядлівасць’. Аднак слова спра вяд лі васць 
замацавалася ва ўжытку з больш шырокім се ман тыч ным аб’ёмам, 
чым тэрмін юстыцыя, і таму не магло выс ту паць як эквівалент яму.

Разам з тым стаўленне да іншамоўнай лексікі, прыз на ча най для 
па пу ляр най, на ву ча ль най і навуковай літаратуры, было не ад но ль-
ка вым. Асветніцкія вы дан ні патрабавалі пе рак ла ду, вытлумачэння 
нез ра зу ме лых чужых слоў. У вуз кас пе цы я ль ных было вырашана па-
кі даць іншамоўныя тэр мі ны без перакладу, напр.: аккредитив (паў-
намоцтва), ак цэпт (прыняцьце), арбітр (пасрэднік), ар біт раж (па-
срэдніцтва).

Прынцып ужывання іншамоўнай лексікі ў заканадаўчых ак тах 
па сут нас ці не змя ніў ся і ў наш час: яе выкарыстанне па він на быць 
аб г рун та ва ным. Іншамоўныя сло вы дарэчныя, калі яны з’яўляюцца 
тэрмінамі.

1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики / Канстытуцыя (Асноўны Закон) Расейскае Сацы-
ялістычнае Федэратыўнае Радавае Рэспублікі [Электронный ресурс] : принята  
V Всерос. Съездом Советов, С. П. 10 июля 1918 г.  // Национальный правовой Ин-
тернет-портал Республики Беларусь. URL: http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/
pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyya-rsfsr-
1918-g/ (дата обращения: 25.06.2019).
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Недарэчнае ўжыванне іншамоўных слоў вядзе да па ру шэн ня 
сты ля во га адзін с т ва тэксту. Гэта можа праілюстраваць нас туп ны 
прыклад з па ка зан няў сведкі: Уве ча ры 20 верасня я сус т рэў сваіх ад
накурснікаў Іва но ва і Пятрова, калі яны без усякай мэ ты фланіра
валі па праспекце. Мне кі ну ла ся ў вочы, што Іва ноў быў у экіпіроўцы 
не па сезоне. Акрамя таго што іншамоўныя сло вы тут недарэчныя, 
дзеяслоў фланіраваць па мыл ко ва спа лу ча ны са словамі без усякай 
мэты, паколькі фланіраваць і  ёсць ‘прагульвацца, праходжвацца 
без мэты’. Значыць, ужыванне ін ша моў ных слоў пат ра буе дакладна-
га разумення іх значэння.

Пытанні

1. Чым абумоўлена выкарыстанне іншамоўных тэрмінаў у юры-
дыч ным маў лен ні?

2. У слоўніку «Тэрміналогія права», выдадзеным у 1926 г. у серыі 
«Беларуская на ву ко вая тэрміналогія», частка слоў ін ша моў на га па-
ход жан ня перададзена бе ла рус ка моў ны мі ад па вед ні ка мі, напр.: ак
кредитив – паўнамоцтва, арбитр – пасрэднік, бал лот и ров ка –гала
саванне, рес тав рац ия – адбудаваньне, сур ро гат – падмен. Не ва ўсіх, 
але шмат у якіх вы пад ках беларускае сло ва стаяла на першым мес-
цы, побач з ім пры водзі ла ся і ін ша моў нае, адпаведна аформленае: 
дезорганизация – разлад, дэ зар га ні за цыя; деталь – драбніца, дэталь; 
дисконтировать – ад лі чаць, дыс кан та ваць; кол ли з ия – стычнасьць, 
калізія; кон су ль тац ия – парада, кан су ль та цыя; кредит – павер, крэ
дыт; кризис – пералом, крызіс; легализация – уза ка не нь не, легаліза
цыя; рег и с т ра тор – рэгістратар, запісчык; эк в и ва лент – эквіва
лент, роў на кошт; циркуляр – цыркуляр, абеж нік; эк зем пляр – эк зем
п ляр, паасобнік; экспертиза – экспертыза, да сь ле да ва нь не; эп и дем
ия – пошасьць, эпідэмія.

Чым можна растлумачыць такі падыход да перакладу слоў ін ша-
моў на га па ход жан ня?

Практычныя заданні

1. З дапамогай тлумачальнага слоўніка растлумачце зна чэн не 
пры ведзе ных слоў.

Алібі, афект, вердыкт, дыверсія, дэкларацыя, імітацыя, ін вес ты-
цыя, ін к ры мі ні ра ваць, інспірыраваць, інцыдэнт, кам пе тэн цыя, кво-
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рум, кры мі на ло гія, парытэт, плю ра лізм, прыярытэт, прэ ра га ты ва, 
рэгламент, рэ ке цір, рэпрэсіўны, санкцыя, сер ты фі кат, эмансіпацыя.

2. Замяніце іншамоўныя словы сінанімічнымі бе ла рус кі мі.
Авангардны, адэкватны, аналагічны, дэградацыя, іг на ра ваць, іні-

цы я тар, кан ку рэн цыя, кансалідацыя, карупцыя, ка рэк т ны, мадэрні-
зацыя, мар ш рут, папулярны, рэ ге не ра цыя, санкцыянаваць, су ве рэ-
ні тэт, сурагат, татальны, трансляцыя, тран с пар та ваць, тэст, ультыма-
тум, уні вер са ль ны, унітарны, фік тыў ны, фіяска, цыр ку ля цыя, эк ві-
валентны, эк с пан сія, эміг ры ра ваць, юбілей.

3. З тэксту дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь вы пі шы-
це 10 тэр м інаў ін ша моў на га паходжання, якія абазначаюць юры-
дыч ныя па няц ці. Па слоўніку ін ша моў ных слоў устанавіце мо вы-
крыніцы, з якіх па зы ча ны гэтыя тэрміны.



Тэма 6

СІНАНІМІЯ. РоЛЯ СІНоНІМАЎ 
У ФАРМІРАВАННІ ТэРМІНАЎ ПРАВА

Лексічная сінанімія  – гэта семантычная з’ява, якая пра яў ля-
ец ца ў здо ль нас ці роз ных па гучанні слоў абазначаць адну і тую ж 
рэалію, адно і тое ж паняцце.

Сінанімія – адваротны бок полісеміі. Калі пры мна газ нач нас ці 
адзін і  той жа гу ка вы комплекс напаўняецца розным змес там, то 
пры сі на ні міі розныя словы (розныя гукавыя комплексы) вы ра жа-
юць ад но ль ка вы або блізкі змест.

Сінонімы – тоесныя або блізкія паводле значэння словы.
Прыкметы сінонімаў:
•	здольнасць	да	ўзаемазамяняльнасці	ў пэўных	кантэкстах;
•	аднолькавая	спалучальнасць	(валентнасць).
Група з двух і больш сінонімаў называецца сінанімічным ра дам. 

Нап рык лад, зна чэн не ‘рухацца, пераступаючы нагамі’ мож на пера-
даць та кі мі словамі: ісці, кро чыць, маршыраваць, цяг нуц ца, плесціся.

Звычайна ў  сінанімічны рад уваходзяць словы адной час ці-
ны мовы. У слоў ні ках сінонімаў на першым месцы ў сі на ні міч ным 
радзе за піс ва ец ца стылістычна ней т ра ль нае слова, якое шы рэй за 
іншыя вы ка рыс тоў ва ец ца ў мове і можа ўжывацца ва ўсіх стылях, – 
галоўнае, апорнае слова, да мі нан та. Дамінанта ў вы шэй п ры ведзе-
ным радзе – ісці.

Мнагазначнае слова можа мець некалькі радоў сінонімаў: пры
няць (на першы курс) – залічыць; (у іншае месца) – пе рас та віць; (га-
сцей) – па час та ваць.

Вылучаюць наступныя групы сінонімаў:
1. Абсалютныя (поўныя) сінонімы, дублеты – словы з то ес ным 

зна чэн нем. Шля хі ўзнікнення:
а) сінанімія марфем (прыставак, суфіксаў): абагнаць (бегуна) – 

пе раг наць, мя няць (кватэру)  – абменьваць, плячысты  – шырака
плечы;

б) ужыванне сваямоўнага і іншамоўнага слова: пра ва піс – арфа
графія, мовазнаўства – лін г віс ты ка, прыстаўка – прэфікс;

в) ужыванне абрэвіятуры ці скарочанай назвы і поўнай наз вы: 
БДУ  – Бе ла рус кі дзяржаўны ўніверсітэт, МЗС  – Мі ніс тэр с т ва за-
межных спраў, рыб гас – рыбная гас па дар ка.
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2. Семантычныя (паняційныя, ідэаграфічныя) – ад роз ні ва юц ца 
ад цен ня мі зна чэн ня (стылістычна нейтральныя): ад па чыць – пера
дыхнуць (нядоўга адпачыць); ар тыст – акцёр. Гэ тыя сінонімы ма-
юць розную спа лу ча ль насць: Паехалі на мора ад па чыць – прысела 
перадыхнуць; на род ны артыст (а не ак цёр) – акцёр кіно. 

3. Стылістычныя – словы блізкага значэння з рознай эма цы я на ль-
на-эк с п рэ сіў най афарбоўкай: асілак – здаравяк, украсці – сцягнуць, 
ілгаць – плесці.

4. Семантыка-стылістычныя – словы, якія адрозніваюцца ад на-
ча со ва аб’ёмам се ман ты кі і стылістычнай прыналежнасцю: іс ці – ва
лачыся (ледзь перастаўляючы но гі, разм.); кідаць – шпур ляць (з сілай 
кідаць, разм.); неспрактыкаваны – зялёны (неспрактыкаваны з-за ма-
ладосці, па гард.).

Стылістычныя і  семантыка-стылістычныя сінонімы вы ка рыс-
тоў ва юц ца, як пра ві ла, у мастацкай літаратуры і пуб лі цыс ты цы.

Пераважная большасць даследчыкаў мовы права лічыць, што 
сі на ні міч ныя ад но сі ны ў  юрыдычнай тэрміналогіі вы яў ля юц ца 
толькі ў фор ме дублетаў. С. П. Хіжняк называе два віды па шы ра-
ных у афіцыйным маў лен ні абсалютных сі но ні маў: «1) эты ма ла гіч-
ныя (дэлікт  – пра ва па ру шэн не, правазнаўства  – юрыс п ру дэн цыя, 
саступка патрабавання – цэ сія, выпадак – ка зус); 2) абумоўленыя 
рознымі на мі на тыў ны мі маг чы мас ця мі мо вы (незаконнасць  – су
працьзаконнасць)» [26, с. 18].

Што датычыць другога віду (паводле тэрміналогіі С. П. Хіжня-
ка) аб са лют ных сі но ні маў, то такія пары тэрмінаў з аднолькавым 
зна чэн нем Н.  С. Валгіна на зы вае тэр мі на ла гіч ны мі варыянтамі, 
вылучаючы ў іх складзе некалькі раз на від нас цей: адзіночны тэрмін 
і сло ваз лу чэн не (абмен – аб мен ная аперацыя), сло ва фор мы з рознай 
граматычнай су вяз зю (пракурорскі орган  – орган пракуратуры), 
пры на зоў ні ка выя і бес п ры на зоў ні ка выя спалучэнні (фонд прэміра
вання – фонд для прэ мі ра ван ня) [5, с. 199].

Практыка паказвае, што не толькі абсалютныя, але і се ман тыч-
ныя сі но ні мы ма юць пашырэнне ў  юрыдычным маўленні. Пры-
хі ль ні кі мер ка ван ня аб не паз беж нас ці выкарыстання сі но ні маў 
у  тэкстах юрыдычнага змес ту падкрэсліваюць, што сінонімы даз-
ва ля юць удакладніць і  пат лу ма чыць думку заканадаўцы. Ак ра мя 
таго, «у многіх вы пад ках менавіта сі на ні міч ныя эквіваленты мо гуць 
забяспечыць належныя суадносіны па між аб с т рак т ным і кан к рэ ты-
за ва ным выкладам, што прынцыпова важна для ўсіх нар ма тыў ных 
прававых тэкстаў» [10, с. 63–64].
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Сінонімы ў мове права выконваюць наступныя функцыі:
•	 замяшчальная.	 Гэтая	функцыя	 ўласцівая	 пераважна	 аб	са	лют

ным сі но ні мам і  абу моў ле на імкненнем пазбегнуць не па жа да ных 
паўтораў. Най бо ль шая колькасць сі на ні міч ных пар і ра доў утвараецца 
за кошт ін тэр на цы я на лі за цыі юрыдычнай тэр мі на ло гіі, г. зн. у выніку 
вы ка рыс тан ня іншамоўнай тэрміналогіі пры наяўнасці ад па вед най 
сваямоўнай. Ад нак успрыманне не ка то рых сінонімаў як абсалютных 
з’яўляецца па мыл ко вым. Нап рык лад, параўнаем іншамоўнае слова 
кодэкс і сваямоўнае за кон. На першы погляд яны могуць падацца аб-
салютнымі сі но ні ма мі. Ад нак гэта не так. За кон – нарматыўны акт, які 
дакладна выз на чае пэўныя пра ві лы. Кодэкс  – гэта сіс тэ ма ты за ва ны 
звод за ко наў, сабраных у адзі ным дакуменце па пэўнай галіне права;

•	удакладняльная.	Гэтую	функцыю	часцей	за	ўсё	маюць	се	ман
тыч ныя сі но ні мы. Яна звязана з жаданнем больш дакладна пе ра-
даць думку.

У мове заканадаўства семантычныя сінонімы вы ка рыс тоў ва юц-
ца ў нас туп ных вы пад ках:

1) для дакладнага азначэння юрыдычнага паняцця, калі з сі на ні-
міч на га рада вы бі ра ец ца адзін з сінонімаў, які на падставе най бо ль-
шай адэк ват нас ці пэўнаму зна чэн ню выкарыстоўваецца ў дэфіні-
цыі. Напрыклад: пры га вор – рашэнне, вынесенае су дом у пасяджэнні 
па пытанні аб ві на ва тас ці або невінаватасці пад суд на га і аб ужы
ван ні або неўжыванні да яго пакарання; выз на чэн не – усякае, акра
мя пры га во ру, рашэнне, вы не се нае судом пер шай інстанцыі;

2) для дакладнага абазначэння відавых паняццяў, калі ро да вае 
па няц це рас к ры ва ец ца праз набор відавых. Напрыклад: бліз кія сва
які – ба ць кі, дзеці, усынавіцелі, усы ноў ле ныя, родныя бра ты і сёстры; 
законныя прад с таў ні кі  – бацькі, усынавіцелі, апе ку ны, папячыцелі 
абвінавачанага або пацярпелага. 

Пытанні

1. У тэарэтычнай частцы тэмы адзначана, што адной з прык мет 
сі но ні маў з’яў ля ец ца здольнасць да ўза е ма за мя ня ль нас ці ў пэўных 
кан тэк с тах. Растлумачце, на ко ль кі гэтая прык ме та рэалізуецца ў тэк-
стах юры дыч на га зместу.

2. Што такое сінанімічны рад і дамінанта сінанімічнага ра да?
3. Назавіце тыпы сінонімаў, якія ўжываюцца ў  агу ль на лі та ра-

тур ным маўленні. Якія з іх дарэчныя ў юрыдычным маў лен ні?
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4. Якія функцыі выконваюць сінонімы ў юрыдычным маў лен ні?
5. Чым абумоўлена існаванне сінанімічных адносін у тэр мі на сіс-

тэ ме права?

Практычныя заданні

1. У кожным сінанімічным радзе выявіце дамінанту і сі но ні мы, 
ха рак тэр ныя для мовы права.

1) увесці ў зман, ашукаць, абдурыць, надуць;
2) дагавор, умова, пагадненне, кантракт, пакт;
3) даход, прыбытак, барыш;
4) маёмасць, багацце, скарб, набытак, пажыткі, рэчы;
5) муж, мужык, чалавек;
6) данос, абмова, паклёп;
7) мярцвяк, нябожчык, труп;
8) паведаміць, перадаць, раззваніць, данесці, наказаць, аб ’ я віць, 

апа вяс ціць, увес ці ў вушы, інфармаваць;
9) палёгка, уступка, паблажка, ільгота, прывілея;

10) уцячы, збегчы, улізнуць, шмыгануць, змыцца;
11) стырыць, украсці, сперці, сцягнуць.

2. Недакладна ўжытыя словы ў  паказаннях сведак за мя ні це 
на на леж ныя сі но ні мы.

1. Я страціў усе свае дакументы. 2. Знешнія прыкметы знік ла га: 
каш та на выя ва ла сы, прамы даўгаваты нос, высокае ча ло. 3. Абвіна-
вачваны зневажаў мяне, аб зы ва ю чы назвамі роз ных хатніх жы вёл.

3. З прапанаваных сінанімічных радоў выпішыце аб са лют ныя 
сі но ні мы. Рас т лу мач це шляхі іх узнікнення.

1) зняважыць, пакрыўдзіць, нанесці знявагу;
2) падвергнуць арышту, затрымаць, узяць пад варту, арыш та ваць;
3) аванс, аплата, задатак, грошы;
4) установа, МЗС, Міністэрства замежных спраў;
5) пазбаўленне волі, зняволенне, затрыманне;
6) запасы, рэсурсы, багацце, магчымасці;
7) мінюст, дзяржаўная ўстанова, Міністэрства юстыцыі.
4. З дапамогай тлумачальнага слоўніка ўстанавіце ад цен ні зна-

чэн ня і спа лу ча ль ныя магчымасці дзеясловаў пры ведзе на га сі на ні-
міч на га рада.

Абразіць – зняважыць – зняславіць – зганьбіць.



Тэма 7

СЛоВЫ З СУПРАцЬЛЕГЛЫМ ЗНАчэННЕМ  
У МоВЕ ПРАВА

7.1. АГУЛЬНАЕ ПАНЯццЕ АБ АНТоНІМАх.  
ВІДЫ АНТоНІМАЎ

Для абазначэння кантрасных з’яў выкарыстоўваюцца ан то-
ні мы – сло вы, якія на ле жаць да адной сэнсавай групы, але ма юць 
супрацьлеглае зна чэн не. Паводле спо са бу выяўлення ан та ні міч ных 
адносін ад роз ні ва юць антанімію лексічную (рознакаранёвыя ан-
тонімы) і сло ваў т ва ра ль ную (аднакаранёвыя ан то ні мы).

Як адзначаецца ў  навуковай літаратуры, антанімія ўлас ці вая 
тэр мі на ла гіч най лек сі цы нават у большай меры, чым агу ль наў жы-
ва ль най [12, с. 79]. Наяўнасць даволі знач най колькасці ан то ні маў 
у  юрыдычным маў лен ні абумоўлена тым, што пра ва выя ад но сі ны 
будуюцца на  суп ра ць пас таў ле ных бінарных па няц цях законна  – 
про ці за кон на.

Класіфікацыя антонімаў, прадстаўленая ў  школьных пад руч-
ні ках, не перадае ўсёй разнастайнасці юрыдычнай лексікі з про ці-
лег лым зна чэн нем. Нярэдка ў  сту дэн таў-першакурснікаў  – ня даў-
ніх школьнікаў – вык лі кае здзіўленне залічэнне тэрмінаў кштал ту 
злачынства – пакаранне да антонімаў. У навуковай лі та ра ту ры пры 
апісанні ан та ні міч ных адносін у тэрміналогіі апош нім часам даволі 
часта звяртаюцца да кла сі фі ка цыі, пра па на ва най Л. А. Новікавым 
[22, с.  190–241]. На  аснове гэтай кла сі фі ка цыі ў  юрыдычнай тэр-
міналогіі можна вылучыць кан т рар ныя, кон т ра дык тор ныя і  кан-
вер сіў ныя антонімы.

Кантрарныя антонімы (ад лац. contra – ‘супраць’ і arc – ‘дуга’) – 
сло вы, што абаз на ча юць паняцці, якія знаходзяцца ў суп ра ць пас таў-
ле най па вод ле сэнсу або змес ту выказвання па зі цыі (халодны – цёп
лы, белы – сі ні), але не ў строгай апазіцыі (халодны – гарачы, белы – 
чорны).

Пры кантрарнай антаніміі паміж двума паняццямі маг чы мая 
на яў насць пра меж ка вых, пераходных. Гэта пры водзіць да ха рак тэр-
най рысы кан т рар най антаніміі – гра ду а ль нас ці, што дазваляе рас-
шы рыць антанімічную пару да ан та ні міч на га рада. Так, напрыклад, 
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ар ты кул 12 Крымінальнага ко дэк са Рэспублікі Бе ла русь, у  якім 
выз на ча ны катэгорыі зла чын с т ваў у залежнасці ад характару і сту-
пені гра мад с кай небяспекі, ут рым лі вае наступны антанімічны рад: 
злачынствы, якія не ма юць вялікай грамадскай небяспекі  – менш 
цяжкія злачынствы – цяж кія зла чын с т вы – асабліва цяжкія злачын
ствы.

Контрадыкторныя (або камплементарныя) антонімы (ад 
лац. contra – ‘супраць’ і dictor – ‘гаворачы’) прадстаўлены па ра мі, 
у іх не маг чы ма ўключыць ней т ра ль ныя, прамежкавыя кам па нен-
ты. Напрыклад, дзе ян не можа быць законным або суп ра ць за кон-
ным і не можа быць і тым, і другім часткова. Суп ра ць пас таў лен-
не ажыц цяў ля ец ца па лініі на яў нас ці – адсутнасці ўлас ці вас ці або 
прыкметы.

Антанімічную пару могуць утвараць як лексічныя (рознакара-
нёвыя), так і  гра ма тыч ныя (аднакаранёвыя) ан то ні мы: ад п раў ш
чык – атрымальнік, правамернасць – неп ра ва мер насць, дзіця – маці, 
ге не тыч ная маці – сурагатная маці.

Канверсіўныя (або вектарныя) антонімы абазначаюць про-
ці лег ла на кі ра ва ныя дзеянні: купля – продаж, пагрузка – раз г руз ка, 
заключэнне шлю бу – скасаванне шлю бу.

Антанімія цесна звязаная з полісеміяй: адно і тое ж шмат з нач-
нае сло ва можа ўва ходзіць у розныя антанімічныя пары і ра ды: гу
сты – вадкі (суп) і густы – рэдкі (лес), густы – лёгкі (туман).

7.2. СТЫЛІСТЫчНЫЯ ФУНКцЫІ  
АНТоНІМАЎ

У агульналітаратурным маўленні антонімы з’яўляюцца эк с п-
рэ сіў ным лек січ ным сродкам, выкарыстоўваюцца для кан т рас на га 
выяўлення пры род ных і са цы я ль ных з’яў, рыс ха рак та ру.

У мове права антанімічныя пары і  рады служаць пе ра важ на 
для ін фар ма тыў ных мэт  – для дасягнення паўнаты, за кон ча нас-
ці і дакладнасці вы каз ван няў. З эк с п рэ сіў най мэтай вы ка рыс тан не 
антаніміі магчымае то ль кі ў  вусным маналагічным пра фе сій ным 
маўленні.

Для правільнага і дакладнага карыстання антонімамі ў маў лен ні 
не аб ход на прыт рым лі вац ца нормаў словаўжывання, дак лад на ведаць 
зна чэн не слоў, асэнсавана іх спалучаць.
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Пытанні

1. Якія словы залічваюць да лексічных антонімаў?
2. Пералічыце віды антонімаў паводле тыпу апазіцыі.
3. Чым адрозніваюцца функцыі антонімаў у  агульналітаратур-

ным і юры дыч ным маў лен ні?
4. Якімі сістэмнымі адносінамі звязаны юрыдычныя тэр мі ны 

дзе ян не і бяз дзе ян не?

Практычныя заданні

1. Выпішыце з тэксту Канстытуцыі Рэспублікі Бе ла русь пяць ар-
ты ку лаў (фрагментаў артыкулаў), у якіх вы ка рыс та ны антонімы. 
Пад к рэс лі це словы і сло ваз лу чэн ні з суп ра ць лег лым значэннем.

У з о р:
Артыкул 84. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
<...>
12) назначае на пасаду і вызваляе ад пасады Старшыню Ка мі тэ та 

дзяр жаў на га кан т ро лю...
2. Да прапанаваных слоў і  выразаў падбярыце ад па вед ні кі  

з суп ра ць лег лым значэннем, перакладзіце на бе ла рус кую мову.

Слова/выраз Антонім Беларускі 
адпаведнік Антонім

Истец ответчик ісцец адказчык
Арендодатель
Права
Добровольно
Государственный
Начислять
Низкооплачиваемый
Согласие
Запрещение
Вред
Отсутствие
Купля
Индивидуальные трудовые 
споры
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Заканчэнне табліцы

Слова/выраз Антонім Беларускі 
адпаведнік Антонім

Заключение брака
Заключение под стражу
Возбудить дело
Усыновить ребенка
Соблюдение закона
Учреждение организации
Установленный срок  

3. У прапанаваным фрагменце тэксту выявіце не дак лад нае вы-
ка рыс тан не слоў у антанімічнай пары, вып раў це памылку і пат лу-
мач це неабходнасць і сэнс выпраўлення.

Артыкул 10. Набыццё і  страта грамадзянства ажыц цяў ля юц ца 
ў ад па вед нас ці з за ко нам.





Марфалагічныя нормы  – гэта правілы ўтварэння і  вы ка
рыс тан ня формаў роз ных часцін мовы: родавых, лікавых і скло
на вых фор маў назоўнікаў, ступеней па раў нан ня пры мет ні каў, 
склонавых фор маў лічэбнікаў і г. д.

Марфалагічныя нормы адлюстроўваюць нацыянальную спе
цы фі ку мовы. Нап рык лад, у беларускай і рускай мовах ад роз ні
ва ец ца ро да вая прыналежнасць не ка то рых назоўнікаў: «во піс 
праводзіўся» – «опись проводилась», «няправільны дроб» – «не 
п рав и ль ная дробь», «ка роткі за піс» – «короткая запись»; не су
па дае ўт варэнне фор маў ступеней па раў нан ня пры мет ні каў: 
«важнейшы» (вышэйшая ступень) – «важ нейший» (найвышэй
шая ступень). 

У навуковай літаратуры выказваецца меркаванне, што 
мар фа ла гіч ныя срод кі, у адрозненне ад лексічных, агульныя для 
ўсіх фун к цы я на ль ных стыляў. Ад нак неабходна ўлічваць, што 
ў адпаведнасці з пэў ны мі камунікатыўнымі мэтамі ў кож ным 
стылі яны вы ка рыс тоў ва юц ца пасвойму. Важным па каз чы кам 
для ха рак та рыс ты кі мар фа ла гіч ных асаб лі вас цей юрыдычнага 
маўлення, акрамя адметных спо са баў пры мя нен ня гэтых срод
каў, успрымаецца частотнасць іх ужы ван ня. Але ж і гэты паказ
чык у розных мовах праяўляецца не ад но ль ка ва. Да спе цы фіч ных 
мар фа ла гіч ных асаблівасцей мо вы права даследчыкі рус ка моў
ных тэкстаў залічваюць, нап рык лад, пашырэнне кароткіх фор
маў прыметнікаў. Выбар на іх карысць тлу ма чыц ца тым, што 
ка рот кія формы, у па раў нан ні з поўнымі, нібыта вызначаюцца 
бо ль шай кан к рэт нас цю, катэгарычнасцю, а таксама кваліфіка
цыяй поўных фор маў як размоўных, а кароткіх – як кніжных. 
У беларускай лі та ра тур най мове поў ныя формы з’яўляюцца нар
матыўнымі як у ат ры бу тыў най, так і ў прэдыкатыўнай фун к
цыі. Дас ле да ван ні паказалі, што поў ныя прыметнікі са значэн
нем ма да ль нас ці, імператыўнасці з такім жа пос пе хам выконва
юць сваю стылістычную функцыю ў бе ла рус ка моў ных тэкстах, 
як і аналагічныя кароткія ў рускамоўных, паколькі ме ра ка тэ га
рыч нас ці залежыць не ад формы слова, а ад яго семантычнай 
струк ту ры, ад наяўнасці ў ёй волевыяўленчага кампанента.

Валоданне марфалагічнымі нормамі мае важнае агу ль на
а ду ка цый нае і  прак тыч нае значэнне. Спецыяліст павінен не 
толькі ўмела ка рыс тац ца пра фе сій най лексікай, але і ва ло даць 
навыкамі пра ві ль на га выбару неабходнай формы сло ва ў адпа
веднасці з замацаванымі лі та ра тур ны мі нормамі.



Тэма 1

УжЫВАННЕ НАЗоЎНІКАЎ

Ужыванне назоўнікаў абумоўлена:
•	спецыфікай	іх	родавай	прыналежнасці;
•	лінгвістычным	выяўленнем	ліку;
•	асаблівасцямі	скланення.

1.1. РоД НАЗоЎНІКАЎ

Граматычны род назоўнікаў выражаецца ў канчатках да па са ва-
ных да іх слоў: пры мет ні каў, неасабовых займеннікаў, па рад ка вых 
лічэбнікаў, дзе яс ло ваў прошлага ча су. Нават у  бліз ка род нас ных 
мовах род аднаго і та го ж слова можа не супадаць. Бе ла рус кім на-
зоўнікам мужчынскага ро ду ў рускай мове могуць ад па вя даць су ад-
нос ныя назоўнікі жаночага ро ду, што ілюструе нас туп ная табліца:

Беларуская мова Руская мова Беларуская мова Руская мова
мужчынскі род жаночы род мужчынскі род жаночы род

боль боль палын полынь
валяр’ян валериана пачак пачка
вокіс окись перакіс перекись
вопіс опись подпіс подпись
гар гарь продаж продажа
гваздзік гвоздика прыбытак прибыль
дроб дробь пыл пыль
жаль жаль роспіс роспись
запіс запись россып россыпь
крадзеж кража сабака собака
летапіс летопись стэп степь
мазоль мозоль фальш фальшь
медаль медаль цень тень
накіп накипь шаль шаль
насып насыпь шынель шинель

І наадварот, некаторыя беларускія назоўнікі жаночага роду ма-
юць рускія эквіваленты мужчынскага роду:
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Беларуская мова Руская мова Беларуская мова Руская мова
жаночы род мужчынскі род жаночы род мужчынскі род

акруга округ пара пар
гусь гусь півоня пион
кава кофе прастора простор
камода комод шафа шкаф

Асобным беларускім назоўнікам жаночага роду адпавядаюць 
рускія эквіваленты ніякага роду:

Беларуская мова Руская мова Беларуская мова Руская мова
жаночы род ніякі род жаночы род ніякі род

большасць большинство какава какао
бялізна белье меншасць меньшинство

Беларускім назоўнікам ніякага роду, што абазначаюць ма ла дых 
іс тот, ад па вя да юць рускія назоўнікі мужчынскага роду: жа ра бя, ка
цяня, ця ля, шчаня – же ре бе нок, котенок, теленок, ще нок. Адрозніва-
юцца ро да вай прыналежнасцю і назоўнікі яб лык (м. р.) – яблоко (н. р.), 
капыт (м. р.) – копыто (н. р.), цуд (м. р.) – чудо (н. р.), бры во (н. р.) – 
бровь (ж. р.) і інш. 

1.2. ЛІК НАЗоЎНІКАЎ

Прыклады адметнасці беларускіх назоўнікаў у  катэгорыі лі ку 
прыведзены ў таб лі цах:

Беларуская мова Руская мова Беларуская мова Руская мова
адзіночны лік множны лік адзіночны лік множны лік

бяліла (цынкавае) белила (цинковые) клопат хлопоты
змрок сумерки чарніла (сіняе) чернила (синие)

Беларуская мова Руская мова Беларуская мова Руская мова
множны лік адзіночны лік множны лік адзіночны лік

адносіны отношение каноплі конопля
двайняты двойня крупы крупа
дзверы дверь паводзіны поведение
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Назвы ягадных раслін і ягад у беларускай мове з’яўляюцца на-
зоў ні ка мі множ на га ліку: ажыны, брусніцы, маліны, чарніцы (руск. 
ежев и ка, брусника, малина, чер н и ка).

1.3. СКЛАНЕННЕ НАЗоЎНІКАЎ

Вылучаюцца скланяльныя, нескланяльныя, роз нас к ла ня ль ныя 
на зоў ні кі. Усе скланяльныя назоўнікі ў множным ліку змя ня юц ца 
па адным ты пе. У  адзіночным ліку існуюць тры тыпы скла нен ня, 
прыналежнасць да кожнага з якіх прадвызначана ро дам назоўніка 
і канчаткам яго па чат ко вай формы:

Скланенне Род назоўніка Канчатак пачатковай формы
першае жаночы а (я) (установа, плошча, мяжа, праца, акруга, 

падробка, ткачыха, дачка, ахвяра, сям’я, зямля)
другое мужчынскі

ніякі

нулявы (злачынец, муж, хабар, адвакат, кі раў
нік, боль, здзек, гонар, страх, фальш, замах, ка
мень, герой)
а/о/е/ё (прадпрыемства, паселішча, збожжа, 
сэрца, футра, рабро, малако, зерне, жыллё) 

трэцяе жаночы нулявы (адказнасць, моц, моладзь, годнасць, дэ
таль, верф, ноч)

Унутры кожнага тыпу скланення вылучаюцца асобныя раз на від-
нас ці, абу моў ле ныя характарам асновы назоўніка. Ас но вы могуць за-
кан ч вац ца:

•	на цвёрды зычны (школа, спадчына, суд, студэнт, апя кун, ко
дэкс, глыб);

•	мяккі зычны (скроня, тыдзень, боль, госць, дробязь, ня яс насць);
•	зацвярдзелы зычны (вуліца, задача, дагавор, стаж, рэч, фальш);
•	заднеязычны (эпоха, парука, мачаха, мыш’як, абавязак, сцяг, доўг).
Акрамя асновы, выбар канчатка пры змяненні назоўніка па скло-

нах мо жа за ле жаць ад націску і значэння назоўніка.

1.4. ЗМЯНЕННЕ НАЗоЎНІКАЎ  
ПЕРШАГА СКЛАНЕННЯ

Цяжкасці можа выклікаць утварэнне формаў давальнага і мес-
на га скло наў. Кан чат кі гэтых формаў залежаць найперш ад ха рак та-
ру асновы:
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•	з асновай на цвёрды зычны – канчатак -е: школе, спадчыне, ус
та но ве;

•	на мяккі зычны – канчатак і: скроні, зямлі, сям’і;
•	на зацвярдзелы зычны – канчатак -ы: задачы, па лі цы, мя жы.
Асаблівай увагі патрабуюць назоўнікі з асновай на зад не я зыч-

ны, дзе ў да ва ль ным і месным склонах адбываецца гіс та рыч нае чар-
гаванне зыч ных [г] // [з’], [к] // [ц], [х] // [с’]. Назоўнікі з ас но вай 
на [г] і [х] на бы ва юць канчатак -е: акруга – акрузе, ма ча ха – мача
се. У  назоўніках з ас но вай на  [к] выбар канчатка за ле жыць яшчэ 
і ад мес ца націску: калі на ціск на аснове, форма да ва ль на га і мес-
нага склонаў мае канчатак -ы: рэс пуб лі цы, апецы, практыцы, калі 
на канчатку – -э: руцэ, шчацэ, дачцэ.

1.5. ЗМЯНЕННЕ НАЗоЎНІКАЎ  
ДРУГоГА СКЛАНЕННЯ

Пры змяненні назоўнікаў мужчынскага роду складанасці ўзні-
ка юць пры выз на чэн ні канчаткаў роднага і меснага склонаў.

Канчаткі роднага склону залежаць ад лексічнага значэння на-
зоў ні каў.

З канчаткам -а (-я) ужываюцца: назвы жывых істот (чалаве
ка, зве ра, салаўя); кан к рэт ных прадметаў, якія пад да юц ца лічэнню 
(гадзінніка, до ма, мазаля); органаў і  час так цела ча ла ве ка і  жывёл 
(рота, языка, вык лю чэн не – твару); адзінак вы мя рэн ня, гра шо вых 
адзінак, месяцаў, дзён тыд ня, акрэсленых пра меж каў часу (кіламет
ра, руб ля, панядзелка, вык лю чэн не  – ве ку, ранку, абеду); арганіза-
цый, устаноў, прад п ры ем с т ваў, вай с ко вых падраздзяленняў (інсты
тута, камбіната, штаба); тан цаў, на род ных і спартыўных гульняў 
(балета, футбола, хакея); на ву ко выя і тэх ніч ныя тэрміны (параме
тра, суфікса, іму ні тэ та, выключэнне – роду, лі ку, склону, тэксту); 
агульныя і ўлас ныя назвы населеных пунктаў, ге аг ра фіч ныя і астра-
намічныя наз вы (горада Мін с ка, кантынента, Месяца).

З канчаткам -у (-ю) ужываюцца:
•	абстрактныя назоўнікі, якія абазначаюць абстрактна-ра зу мо-

выя па няц ці, якас ці, прыкметы (абавязку, вопыту, кам п ра мі су); 
дзеянні, пра цэ сы, стан, адчуванні (загаду, жалю, болю); нап рам кі 
ў прасторы, мес ца, неакрэсленыя прамежкі часу (маршруту, сус ве
ту, моманту); гра мад с кія фармацыі, на ву ко выя плыні, грамадска-
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па лі тыч ныя плыні (сацыялізму, па цы фіз му, дарвінізму); з’явы пры-
роды, стыхійныя бед с т вы (досвітку, ура га ну, антыцыклону); за хвор-
ванні (апендыцыту, адзёру, гры пу);

•	рэчыўныя назоўнікі (кіслароду, паркалю, пеніцыліну, рысу, 
вык лю чэн не – аў са, хлеба);

•	назоўнікі са зборным значэннем (грузу, асінніку, натоўпу).
Мнагазначнае слова ў  залежнасці ад значэння ў  форме род на-

га скло ну можа ўжы вац ца як з канчаткам -а (я), так і з кан чат кам  
-у (-ю): на род ‘этнічная супольнасць’ – народа, народ ‘многа людзей, 
натоўп’ – на ро ду; дуб ‘асобнае дрэва’ – дуба, дуб ‘матэрыял для выра-
бу’ – дубу; бок ‘частка цела’ – бока, бок ‘напрамак’, ‘асобы, якія ажыц-
цяў ля юць фун к цыі абароны або аб ві на вач ван ня’ – боку.

Канчаткі формаў давальнага і  меснага склонаў залежаць ад 
такіх па каз чы каў на зоў ні ка, як характар асновы; пры на леж насць да 
разраду аса бо вых або неасабовых; на яў насць або ад сут насць чарга-
вання кан ца во га зычнага асновы:

Канчатак Характарыстыкі назоўніка Прыклады 

-е

асабовыя і  неасабовыя назоў-
нікі з асновай на цвёрды зычны

па тэлефоне, аб суседзе,
на мосце

неасабовыя назоўнікі з асновай 
на г і х, што чаргуюцца з з і с

у лузе, на парозе, у снезе 

-у

неасабовыя назоўнікі з асновай 
на г і х, што не чаргуюцца з з і с

па шляху, пры пасагу, на рын гу, 
дэмпінгу, выбуху

асабовыя і  неасабовыя назоў-
нікі з асновай на к

аб даўжніку, у  змроку, банку, 
трымальніку

асабовыя назоўнікі з асновай 
на г і х

аб біёлагу, казаху

асабовыя назоўнікі з асновай 
на зацвярдзелы зычны

аб гледачу, мужу, прынцу, скры
пачу, падкідышу, афганцу

-ы неасабовыя назоўнікі з асно-
вай на зацвярдзелы зычны

на календары, у  рэпартажы, 
на дажджы

-і неасабовыя назоўнікі з асно-
вай на мяккі зычны

у шынялі, на агні, у гаі, на кані, 
на рамяні, у музеі

-ю асабовыя назоўнікі з асновай 
на мяккі зычны

(аб) вучню, князю, герою, ка
валю

Вызначаецца адметнасцю ўтварэнне формы меснага скло ну на-
зоў ні ка малако: у малацэ.
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Праблемы могуць узнікаць з вызначэннем таго, чаргуюцца ці не 
чар гу юц ца кан ца выя зычныя асновы г і х. Як правіла, не ад бы ва ец-
ца чар га ван не ў наступных вы пад ках:

1) ва ўласнабеларускіх назоўніках, якія абазначаюць ад цяг не-
ныя па няц ці, дзе ян ні, якасці (бегу, выдыху, доўгу, духу, жаху, за
бе гу, замаху, на бе гу, подыху, размаху, ру ху, слыху, смеху, шо ла ху, 
узмаху і пад.);

2) назоўніках іншамоўнага паходжання (айсбергу, ар хі пе ла гу, 
бу ме ран гу, гма ху, даху, дыялогу, зігзагу, каталогу, лозунгу, ма на ло гу, 
мі тын гу, рынгу, цэху, шлангу, эпі ло гу і пад.);

3) назвах гарадоў і рэк (у Пецярбургу, Цюрыху, Арэнбургу, на Ган
гу, Бу гу, але ў Кры вым Розе).

У пэўных выпадках канчатак меснага склону адыгрывае сэн са-
ад роз ні ва ль ную ро лю: пост ‘месца, з якога можна весці на зі ран не’ – 
на пас ту, пост ‘адмаўленне ад ежы’ – у посце; рог ‘месца, дзе пе ра-
ся ка юц ца ці сыходзяцца два прадметы, бакі’ – на ра гу (вуліцы), рог 
‘касцявы вы раст у жывёлы’ – на розе (каровы).

1.6. ЗМЯНЕННЕ НАЗоЎНІКАЎ  
ТРэцЯГА СКЛАНЕННЯ

Назоўнікі трэцяга скланення з асновай на цвёрды і мяккі зыч ны 
ў род ным, да ва ль ным і месным склонах маюць ад но ль ка вы канчатак 
-і (дэталі, гусі, годнасці, да ло ні, меншасці), з ас но вай на зацвярдзе-
лы зыч ны – канчатак -ы (далечы). У назоўніках кроў і свякроў у гэ-
тых скло на вых формах адбываецца чар га ван не ро // ры: кроў – кры
ві, свякроў – свек ры ві.

У творным склоне назоўнікі з асновай на цвёрды і мяккі зыч ны 
ўжы ва юц ца з кан чат кам -ю, з асновай на зацвярдзелы – з кан чат кам -у. 
Важ на звярнуць увагу на тое, што канцавыя зыч ныя асновы ж, з, дз, 
л, н, с, ц, ч, ш у пазіцыі паміж галоснымі па даў жа юц ца: бездаражжу, 
маз зю, меддзю, цвіллю, восенню, рыс сю, сенажаццю, рос пач чу, цішшу. 
У пазіцыі па між зычным і га лос ным падаўжэнне не адбываецца: ра
дас цю, апо вес цю, ма ла дос цю. Пасля р і губных зычных, акрамя ў, 
у гэтай склонавай фор ме пішацца апостраф: глыб’ю, шыр’ю.

Вызначаецца адметнасцю форма творнага склону назоўніка 
моц – мо цай.

Каб не памыліцца пры ўтварэнні формы творнага склону, не-
аб ход на дак лад на па мя таць, да якога роду належыць пэўнае сло ва, 
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паколькі на зоў ні кі мужчынскага і жа но ча га роду з ну ля вым канчат-
кам, аднатыпныя па вод ле асновы, набудуць розныя кан чат кі, напр.: 
цень (м. р.) – ценем, да лонь (ж. р.) – далонню. 

1.7. ЗМЯНЕННЕ  
РоЗНАСКЛАНЯЛЬНЫх НАЗоЎНІКАЎ

Да рознаскланяльных назоўнікаў належаць: назоўнікі муж чын-
с ка га ро ду з кан чат кам -а (-я) у пачатковай форме (мужчына, дзя
дуля, стар шы на, старшыня); на зоў ні кі агульнага ро ду (прамоўца, 
калега, сі ра та, суддзя); назоўнік маці; назвы ма ла дых іс тот (дзіця, 
птушаня, кацяня); на зоў ні кі імя, племя, стрэ мя.

Найбольш ужывальныя ў прафесійным маўленні юрыста з наз ва-
ных дзве гру пы назоўнікаў: назоўнікі мужчынскага роду з кан чат кам 
-а (-я) і назоўнікі агульнага ро ду.

Склонавыя канчаткі назоўнікаў мужчынскага роду з кан чат кам 
-а (-я) у па чат ко вай форме залежаць ад характару асновы і ад націс ку. 
На зоў ні кі з націскам на кан чат ку змяняюцца, як ад па вед ныя павод-
ле асновы на зоў ні кі першага скланення: нап р., старшына змяняец-
ца, як вясна (Д. – старшыне, Т. – стар шы ной, М. – (пры) стар шы
не), суддзя – як цішыня (Д. – суддзі, Т. – суддзёй, М. – (пры) суддзі).  
Як назоўнік жаночага ро ду тыпу вяс на змяняецца і назоўнік агуль-
нага роду сірата. Назоўнікі з на ціс кам на ас но ве ў давальным, твор-
ным, месным склонах маюць кан чат кі дру го га скланення (Д. – пра
моўцу, Т. – прамоўцам, М. – (пры) прамоўцу).

Пытанні

1. Назавіце тыпы асноў назоўнікаў.
2. Ад якіх характарыстык назоўніка залежаць канчаткі фор маў 

да ва ль на га і мес на га склонаў назоўнікаў першага скла нен ня?
3. Якімі характарыстыкамі назоўнікаў вызначаюцца кан чат кі 

фор маў роднага скло ну назоўнікаў другога скланення?
4. Ахарактарызуйце асаблівасці ўтварэння формы творнага 

скло ну на зоў ні каў муж чын с ка га і жаночага роду з нулявым кан чат-
кам, ад на тып ных паводле асновы.

5. Ад якіх характарыстык назоўніка залежаць канчаткі фор маў 
да ва ль на га, твор на га і  меснага склонаў назоўнікаў муж чын с ка га 
роду з кан чат кам -а (-я) і на зоў ні каў агульнага роду?



76 Раздзел ІІІ. Марфалагічныя нормы

Практычныя заданні

1. Падбярыце і  запішыце беларускія адпаведнікі да рус кіх сло-
ваз лу чэн няў.

Барабанная дробь, торжественный туш, приятное вос пом и нан ие, 
все общий инте рес, собственное мнение, денежная при быль, по дав-
ля ю щее большинство, це леб ный источник, розовый шиповник, стек-
лянная бан ка, черная тушь, постельное белье, вы мы тый пол, побелен-
ный по то лок, новый кафель, фаянсовая по су да, серебряная вил ка, 
трамвайная ос та нов ка, праздничное уб ран с т во. 

2. Запішыце словазлучэнні па-беларуску. На падставе на пі сан-
ня вы лу ча ных слоў сфармулюйце правіла аб кан чат ках назоўнікаў 
пер ша га скланення ў фор ме давальнага і мес на га склонаў адзі ноч-
на га ліку.

Законодательство о Государственной границе Республики Бе ла-
русь; рес пуб л и канский орган государственного управления по тру
ду; про ект обсуждается нес ко ль ко лет, но остается на бу ма ге; кодекс 
законов о  земле; трамвай на  электрической тяге; осу щес т в лен ие 
функций по опе ке; отгрузить продукцию дочке «Газпрома»; пос т ро-
ен ие семейных от но шений на уважении и взаи мо по мощи всех чле-
нов семьи; при с во ен ие ткач и хе по чет но го звания «Ветеран труда»; 
запись в книге учета про ве рок о про ве ден ной таможенной проверке; 
предельно допустимая кон цен т рац ия вещества в во де; контроль в об
ласти использования и охраны при род ных ресурсов.

3. Запішыце назоўнікі, прыведзеныя ў дужках, у форме мес на га 
скло ну.

Адказнасць ляжыць на  (парушальнік); клапаціцца аб (госць); 
адз на чыць у (дагавор); справа аб (замах) на злачынства; быць на (па-
рог) но ва га жыцця; жыць на  сё мым (паверх); знік нуць у  (агонь); 
скласці ўяўленне аб (чытач); жыць у (страх); ку піць на (распродаж); 
інфармацыя аб (бухгалтар); напомніць аб ня вер ну тым (доўг).

4. Перакладзіце сказы на беларускую мову, звяртаючы ўвагу 
на дакладны вы бар скло на вых кан чат каў вылучаных слоў. 

1. Предложено внести изменения в закон «О налоге на нед в и ж и-
мость». 2. Суд рас смот рел дело о краже в особо крупных раз ме рах. 
3. Обя зан ность доказывания это го обстоятельства лежит на истце. 
4. Один из  способов определить, чего стоит кон к рет ный специа-
лист, – пос мот реть отзывы об адвокате.
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5. Няправільна ўтвораныя формы творнага склону на зоў ні каў 
за пі шы це пра ві ль на.

Сутыкнуцца з безліччу праблем; вызначацца кемлівасцю; уз на-
га родзіць ме дал лю; пакой з нізкай столлю; сутыкнуцца з фа ль шам; 
зма гац ца з боллю; у паветры пах ла гарам; пакрыцца цві лем; вяртац-
ца дамоў це мен ню; ехаць стэп’ю.

6. Запішыце выразы па-беларуску.
Дать воды собаке, написать письмо старшине, купить по да рок 

де душ ке, об ъявить благодарность коллеге, сделать за ме чан ие муж-
чине; по го ворить с папой, ув и де ть ся со свидетелем прои с шес т в ия, 
гулять с со ба кой, назначить встречу с судьей, стать дедушкой.



Тэма 2

УжЫВАННЕ ПРЫМЕТНІКАЎ

2.1. АСАБЛІВАСцІ ФУНКцЫЯНАВАННЯ  
ПоЎНЫх І КАРоТКІх ФоРМАЎ ПРЫ МЕТ НІ КАЎ

Вызначальнай асаблівасцю афіцыйна-справаводчага сты лю 
ўво гу ле і  мовы пра ва ў  прыватнасці называюць вы со ка час тот нае 
вы ка рыс тан не кароткіх пры мет ні каў у  прэдыкатыўнай фун к цыі, 
сярод якіх асаблівае па шы рэн не маюць прыметнікі са зна чэн нем 
мадальнасці. Аўтары дас ле да ван няў па стылістыцы рус кай мовы 
адз на ча юць, што ў афіцыйных да ку мен тах яны «складаюць 75 % ад 
усіх кароткіх формаў, у той час як у на ву ко вых тэкстах іх ужыванне 
адзначаецца крайне рэдка, а ў мас тац кім маў лен ні яны практычна 
не сустракаюцца» [9, с. 240–241]. Зварот да та кіх пры мет ні каў, як 
должен, обязан, обя за те лен, подотчетен, не об ходим, подсуден, от
вет с т ве нен і пад., тлу ма чаць імператыўным ха рак та рам афіцый-
нага маўлення.

Частотнасць ужывання кароткіх формаў прыметнікаў у бе ла рус-
кай і рускай мо вах неаднолькавая. Беларускай мове ўлас ці вая параў-
нальная рэд касць кан с т рук цый з кароткімі формамі пры мет ні каў 
у выказніку. Гэ тая асаблівасць абумоўлена гіс та рыч на. Ужо ў Сма лен-
скай грамаце 1229 г. сустракаецца вы ка рыс тан не поўнай фор мы 
ў прэ дыкатыўнай фун к цыі (А кто посль живыи останеться). Пачы-
наючы ад ХV ст. поў ныя фор мы прыметнікаў выцеснілі кароткія 
ў функцыі не толькі аз на чэн ня, але і выказніка. А ў ХVІ ст. іх ужы-
ванне ў прэ ды ка тыў най фун к цыі ўжо ме ла пастаянны характар. Пе-
ра важ насць поўных формаў пры мет ні каў уласцівая не то ль кі агу ль-
наў жы ва ль най беларускай мове, але і спецыяльнай, у пры ват нас ці 
мове пра ва.

У літаратуры па стылістыцы сцвярджаецца, што менавіта ка-
рот кія пры мет ні кі больш выразна перадаюць волевыяўленне, 
на да юць вы каз ван ню катэгарычнасць, та му і больш прыдатныя, 
чым поўныя, для афі цый на га ўжытку. Аднак не форма, а се ман-
ты ка прыметнікаў з’яўляецца пад с та вай для залічэння іх да сты-
леў т ва ра ль ных срод каў мовы права. Па раў на ем дзве фар му лёў кі: 
Для набыцця спадчыны наследнік па ві нен яе пры няць і Кож ны, хто 
знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, аба вя за ны выкон
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ваць яе Канстытуцыю. У  першай прыметнік ужыты ў  ка рот кай 
фор ме, у другой – у поўнай. Аднак другая фар му лёў ка больш ка-
тэ га рыч ная: не вы ка нан не Канстытуцыі – парушэнне за ко на, а гэта 
вядзе да непазбежнага пакарання. З пер шай жа вы ні кае, што рас-
па рад жац ца спадчынай можна толькі пры пэў най умове: спад чы ну 
неабходна пры няць, зрабіўшы ўласнай у ад па вед нас ці з законам. 
Але ж асо ба мае пра ва выбару – пры няць спадчыну ці адмовіцца 
ад яе. Значыць, мера ка тэ га рыч нас ці залежыць не ад формы слова, 
а ад яго семантычнай струк ту ры, ад на яў нас ці ў ёй волевыяўлен-
чага кампанента.

Для беларускамоўных юрыдычных тэкстаў пераважнай высту-
пае поўная фор ма прыметніка, паколькі мова права, з’яў ля ю чы ся 
ўсяго то ль кі спецыяльнай сфе рай ужывання агу ль на на цы я на ль-
най лі та ра тур най мовы, павінна адлюстроўваць яе спе цы фіч ныя 
рысы. Акрамя таго, вы ка рыс тан не поўнай формы дык ту ец ца не аб-
ход нас цю пазбягаць не па жа да най для мовы за ка на даў с т ва з’явы – 
аманіміі, у даным вы пад ку гра ма тыч най. І хоць гэты від аманіміі не 
настолькі ўскладняе ўспрыманне тэк с ту, як лексічная аманімія, імк-
ненне ўнікнуць яе садзейнічае да сяг нен ню дакладнасці і выразнасці 
ў выяўленні зместу юры дыч ных фар му лё вак.

Кароткія формы жаночага і  ніякага роду ствараюць ама ні мію 
пры мет ні каў і прэ ды ка тыў ных прыслоўяў. Параўнайце: для ўсы наў
лен ня не аб ход на атрымаць даз вол і для правядзення та ко га запісу 
неабходна яго згода. Ліквідуе аманімію ўжы ван не ў ро лі выказніка 
поўнага пры мет ні ка: яго згода неабходная.

Ужыванне поўнай формы множнага ліку размяжоўвае гра ма-
тыч нае значэнне адзін ка вас ці і множнасці: Удзел пра ку ро ра ў раз
боры гра мадзян с кай справы аба вяз ко вы ў  выпадках, ка лі гэта 
прадугледжана за ко нам і  Пастановы пракурора аба вяз ко выя для 
выканання.

2.2. УТВАРэННЕ І ЎжЫВАННЕ  
СТУПЕНЕЙ ПАРАЎНАННЯ ПРЫ МЕТ НІ КА

Прыметы, якасці, уласцівасці, названыя якаснымі пры мет ні ка-
мі, мо гуць пра яў ляц ца ў большай або меншай ступені. Ут ва рэн не 
формаў сту пе ней параўнання пры мет ні каў ад люс т роў ва юць на-
ступныя табліцы:
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Форма Зыходная форма  
для ўтварэння Сродак утварэння Вышэйшая ступень 

параўнання
простая

цёплы
прыгожы

ейш
эйш

цяплейшы
прыгажэйшы

складаная больш/болей
менш/меней

больш цёплы
больш прыгожы

Форма Зыходная форма  
для ўтварэння Сродак утварэння Найвышэйшая 

ступень параўнання
простая цяплейшы 

прыгажэйшы
най найцяплейшы

найпрыгажэйшы
складаная цёплы

прыгожы
самы самы цёплы,  

самы прыгожы
больш цёплы
менш прыгожы

най найбольш цёплы
найменш прыгожы

Некаторыя прыметнікі ўтвараюць простую форму ступеней па-
раўнання ад суплетыўных асноў:

Зыходная форма  
для ўтварэння

Вышэйшая ступень 
параўнання

Найвышэйшая ступень 
параўнання

добры лепшы найлепшы
дрэнны горшы найгоршы
вялікі большы найбольшы
малы меншы найменшы

Нетыповым спосабам утвараецца найвышэйшая форма сту пе ні 
па раў нан ня пры мет ні ка новы – найноўшы.

Нярэдка памылковае ўжыванне ступеней параўнання пры мет-
ні ка праяўляецца ў вы ка рыс тан ні вышэйшай ступені па раў нан ня 
замест най вы шэй шай. У сказе Пас ту піць у ВНУ – мая важ ней шая 
задача вы шэй шая ступень параўнання ўжыта няп ра ві ль на. Тут па-
трабуецца най вы шэй шая: Паступіць у ВНУ – мая найважнейшая 
(= са мая важная) задача. Ад нак ва ўстой лі вых спалучэннях на-
кшталт вышэйшая на ву ча ль ная ўста но ва, вы шэй шыя органы ўлады 
сучаснымі нормамі дапускаецца вы ка рыс тан не вышэйшай ступені 
параўнання.

Калі ступень якасці паказана ў параўнанні з іншым прад ме там, 
з’я вай, асобай, то пры ўжыванні вышэйшай ступені па раў нан ня вы-
ка рыс тоў ва ец ца канструкцыя «назоўнік/займеннік у  вінавальным 
склоне + пры на зоў нік за» або параўнальная кан с т рук цыя са злуч-
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нікамі як, чым: Ле там дзень даўжэйшы за ноч; Вашы аргументы 
больш пе ра ка наў чыя, чым яго.

Памылковым з’яўляецца і выкарыстанне формы ступені па раў-
нан ня прыс лоўя за мест ступені параўнання прыметніка. Так, у ска-
зе Сённяшняе па сяд жэн не даўжэй, чым звы чай ныя вы ка рыс та на 
вышэйшая ступень па раў нан ня прыслоўя  – даўжэй, не аб ход на ж 
выкарыстаць адпаведную фор му прыметніка: па сяд жэн не якое?  – 
даў жэй шае, чым звычайныя.

Адрозніваецца ўжыванне прыметнікаў старшы і  ста рэй шы. 
Стар шы – ‘які ста іць вышэй у параўнанні з кім-небудзь па зван ні, 
па садзе, службовым становішчы’: стар шы лейтэнант, стар шы на
вуковы суп ра цоў нік. Старэйшы – ‘якому больш га доў у параўнанні 
з кім-не будзь’: старэйшы сын.

Пытанні

1. Ахарактарызуйце пашыранасць кароткіх формаў прыметні-
каў у бе ла рус кай мове.

2. Прывядзіце аргументы на  карысць ужывання ў  бе ла рус кай 
мове поў най фор мы прыметнікаў у функцыі выказніка.

3. Якія формаўтваральныя сродкі выкарыстоўваюцца для ўтва-
рэн ня вы шэй шай ступені параўнання прыметнікаў?

4. Назавіце формаўтваральныя сродкі найвышэйшай сту пе ні па-
раў нан ня пры мет ні каў.

Практычныя заданні

1. Перакладзіце спалучэнні на беларускую мову, звяр та ю чы ўва-
гу на вы бар формы (поўная ці кароткая) пры мет ні каў.

Заключение договора обязательно; вырученная сумма не дос та-
точ на для пок рыт ия требования; заключение брака воз мож но лишь 
при наличии взаимного сог лас ия; отказ от права об ра щен ия к суду 
не дей с т в и те лен; собственники имущества неи з вес т ны; территория 
Беларуси ед и на и  неотчуждаема; го су дар с т во ответственно перед 
граж дан и ном; та ко во нормативное оп ре де лен ие письменных дока-
зательств.

2. Утварыце магчымыя формы ступеней параўнання пры мет ні-
каў важ ны, дрэнны.
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3. Перакладзіце сказы на  беларускую мову, звяртаючы ўва гу 
на ўжы ван не формаў ступеней параўнання пры мет ні каў і прыс лоў яў.

1. БГУ – крупнейший в Республике Беларусь центр выс ше го об ра-
зо ван ия, на уки и культуры. 2. Конституция – нор мат и в но-правовой 
акт выс шей юридической силы государства или го су дар с т вен но-тер-
ри тор иа ль но го образования в фе де рат и в ном го су дар с т ве. 3. Новей-
ший период истории права отмечен знач и те ль ным ростом за ко но да-
те ль ной ак т и в ности. 4. Московский го су дар с т вен ный университет 
образован в январе 1755 г., он знач и те ль но старше БГУ.

4. Знайдзіце і выпраўце памылкі ва ўжыванні формаў сту пе ней 
па раў нан ня.

1. На пасаду старэйшага навуковага супрацоўніка запрасілі во-
пыт на га спе цы я ліс та. 2. Пасля 21 сакавіка, дня веснавога раў надзен-
с т ва, дзень будзе ўсё большым, а ноч – усё карацей. 3. Вы дат кі на вы-
т ворчасць пра дук цыі вышэй мінулагодніх. 4. За бес пя чэн не правоў 
і свабод гра мадзян Рэспублікі Беларусь з’яў ля ец ца найвышэйшай 
мэ тай дзяржавы. 5. Для вырашэння важ ней шых пытанняў дзяржаў-
нага і грамадскага жыц ця мо гуць пра водзіц ца рэспубліканскія і мяс-
цовыя рэферэндумы. 6. Прэ зі дэн там мо жа быць выбраны грама-
дзянін Рэспублікі Беларусь па на рад жэн ні, не маладзейшы за 35 га-
доў, які валодае выбарчым пра вам і пас та ян на пражывае ў Рэспу-
бліцы Бе ла русь не менш дзе ся ці гадоў непасрэдна пе рад выбарамі. 
7. Кандыдаты на па са ду Прэ зі дэн та вылучаюцца гра мадзя на мі Рэс-
публікі Беларусь пры наяўнасці не менш як 100 ты сяч под пі саў вы-
баршчыкаў. 8. Пер шая сесія адкрываецца 2 кастрычніка; яе пра цяг-
ласць не мо жа быць больш як восемдзесят дзён.
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УжЫВАННЕ ЛІчэБНІКАЎ

У навуковай і навучальнай літаратуры, звязанай з асаб лі вас ця мі 
мо вы права, праб ле ма ўжывання лічэбнікаў амаль не раз г ля да ец ца. 
Не зной дзем правілы ўжы ван ня лічэбнікаў і  ў  За ко не «Аб нарма-
тыўных пра ва вых актах Рэспублікі Беларусь», у якім асобная глава 8 
спецыяльна ад ведзе на для фармулёўкі моў ных патрабаванняў, што 
ставяцца да афар м лен ня нарматыўных пра ва вых актаў. У сувязі з 
гэтым можа склас ці ся па мыл ко вае ўра жан не аб нязначнай пашыра-
насці данай часціны мовы ў тэк с тах юрыдычнага зместу. 

Вывучэнне зместу нарматыўных прававых актаў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь паказвае, што ў  іх тэкстах лічбавая інфармацыя сус т ра ка-
ец ца часта і пе ра да ец ца не толькі ліч ба мі, але ў вялікай ко ль кас ці 
выпадкаў і лі чэб ні ка мі.

Лічбамі паслядоўна пазначаюцца структурныя элементы нар ма-
тыў ных пра ва вых актаў, г. зн. нумары глаў, артыкулаў, пун к таў у ар-
ты ку лах (напр.: ад мі ніс т ра цый ныя спагнанні, ука за ныя ў пунктах 
3, 4, 6, 7, 9, 10 часткі 1 гэтага артыкула; ад но сі ны бакоў па дагаворы 
рэгулююцца ар ты ку лам 392 гэтага Ко дэк са).

Як правіла, лічбамі абазначаюцца:
•	час	 і  часавыя	 прамежкі	 (закон адобраны Саветам Рэс пуб лі кі  

22 снеж ня 1999 го да; начны час – перыяд часу з 22 да 6 гадзін);
•	канкрэтная	колькасць	асоб	(па прапанове не менш як 450 ты

сяч гра мадзян, якія валодаюць выбарчым правам, у  тым ліку не 
менш як 30 ты сяч грамадзян ад кож най з абласцей і горада Мін с ка; 
склад Палаты прад с таў ні коў – 110 дэпутатаў);

•	колькасць	працэнтаў	(у выпадку прадстаўлення іні цы я тыў най 
гру пай больш за 15 працэнтаў няпэўных подпісаў);

•	узрост	асобы,	які	вызначае	яе	сацыяльны	або	прававы	ста	тус	
(дэпутатам Па ла ты прадстаўнікоў можа быць гра мадзя нін Рэспу
блікі Бе ла русь, які дасягнуў 21 го да).

Аднак такой строгай паслядоўнасці тут, як з нумарацыяй струк-
тур ных эле мен таў нарматыўных прававых актаў, не на зі ра ец ца. 
У да ку мен тах нярэдка можна сус т рэць абазначэнне наз ва ных відаў 
колькаснай ін фар ма цыі і  пры дапамозе лічэбнікаў: Прэ зі дэнт вы
біраецца на  пяць га доў непасрэдна народам Рэс пуб лі кі Беларусь; 
у апош нія шэсць месяцаў паў на моц т ваў Прэ зі дэн та; восем членаў 
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Савета Рэспублікі наз на ча юц ца Прэ зі дэн там Рэспублікі Беларусь; 
па прапанове не менш дзесяці пра цэн таў грамадзян; пад малалет
нім разумеецца асоба, якая на дзень учы нен ня зла чын с т ва не дасяг
нула ўзросту ча тыр нац ца ці гадоў.

А вось у інфармацыі пра аб’ём даходаў, памер плацяжоў, штра-
фаў і пра іншыя па доб ныя фінансавыя звесткі вы ка рыс тоў ва юц ца 
лічэбнікі: ка лі сума даходу пе ра вы шае сорак базавых ве лі чынь; памер 
штрафу ўста наў лі ва ец ца ад пяці да трыццаці ба за вых велічынь.

У мове права ўжываюцца ў абсалютнай большасці вы пад каў ко ль-
кас ныя лі чэб ні кі, якія абазначаюць цэлыя лікі, дро ба выя – рэдкія: 
па іні цы я ты ве не менш як ад ной трэці ад поўнага скла ду Палаты 
прад с таў ні коў; не менш як дзве трэці га ла соў ад поўнага складу Па
латы прад с таў ні коў.

Рэдка сустракаюцца парадкавыя лічэбнікі: Пратакол пе ра да ец
ца не пазней чым на чацвёрты дзень пасля заканчэння га ла са ван ня.

Лічэбнік можа быць структурным элементам складанага сло ва: 
у  двух тыд нё вы тэрмін праводзіцца другі тур га ла са ван ня; асоба, 
якая да сяг ну ла ва сям нац ца ці га до ва га ўзросту.

Звернем увагу найперш на  колькасныя лічэбнікі як най больш 
па шы ра ныя ў мо ве права.

Для карэктнага выкарыстання лічэбнікаў неабходна дак лад на 
ведаць іх гра ма тыч ныя асаблівасці. Лічэбнікі, акрамя дзе вя нос та, 
паўтара, паў та ры, змяняюцца па скло нах.

Адзін, адна, адно скланяюцца, як займеннік гэты, гэта: Н. адзін, 
Р. ад на го, Д. ад на му, В. адзін/аднаго, Т. адным, М. (пры) ад ным.

Лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры ў форме творнага склону за-
кан ч ва юц ца на -ма: двума, дзвюма, трыма, чатырма.

Лічэбнікі шэсць, сем, восем у творным склоне маюць форму шас
цю, ся мю, ва сь мю.

Лічэбнікі ад пяці да дваццаці і  трыццаць скланяюцца, як на-
зоў ні кі трэ ця га скла нен ня тыпу моладзь: Н. пяць, Р. пяці, Д. пя ці,  
В. пяць, Т. пяц цю, М. (пры) пяці.

Лічэбнікі сорак і сто маюць толькі дзве склонавыя формы: Н., В. 
со рак, сто; Р., Д., Т., М. сарака, ста. Дзевяноста ва ўсіх скло нах мае 
ад но ль ка вую форму.

У складаных колькасных лічэбніках пры скланенні змя ня юц ца 
абедз ве часткі, а ў састаўных – кожнае слова:

Н. дзвесце трыццаць чатыры
Р. двухсот трыццаці чатырох
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Д. двумстам трыццаці чатыром
В. дзвесце трыццаць чатыры
Т. двумастамі трыццаццю чатырма
М. (пры) двухстах трыццаці чатырох
Пры скланенні дробавых лічэбнікаў змяняюцца і  лічнік, і  на-

зоў нік: ліч нік  – як ко ль кас ны лічэбнік, назоўнік  – як па рад ка вы:  
Н. тры сёмыя, Р. трох сёмых, Д. тром сё мым, В. тры сё мыя, Т. трыма 
сёмымі, М. (пры) трох сёмых.

Колькасныя лічэбнікі разам з назоўнікамі аб’ядноўваюцца ў ко ль-
кас на-імен ныя словазлучэнні, утварэнне і ўжыванне якіх пад па рад-
коў ва юц ца пэўным правілам. 

Пры лічэбніках два/дзве, тры, чатыры назоўнікі ўжы ва юц ца ў фор-
ме на зоў на га склону множнага ліку: два законы, ча ты ры па сяд жэн ні. 
Усе астатнія лічэбнікі (пяць, шэсць і г. д.) спа лу ча юц ца з назоўнікамі 
ў фор ме роднага склону множнага лі ку (пяць законаў, сем пасяджэнняў).

Гэтай жа заканамернасці падпарадкоўваюцца формы лічніка і на-
зоў ні ка пры ўтва рэн ні дробавых лічэбнікаў: калі лічнік дро бу дзве, 
тры, ча ты ры, то назоўнік дро бу стаіць у форме на зоў на га склону 
множ нага ліку (дзве пятыя, тры дзясятыя, ча ты ры сёмыя і г. д.); 
калі лічнік пяць, шэсць і г. д., то назоўнік ста іць у родным скло не множ-
нага ліку (пяць дзя ся тых, сем тры нац ца тых). Аналагічна з лічнікам – 
сас таў ным лі чэб ні кам: трыц цаць дзве сотыя, трыццаць пяць сотых.

Назоўнік пры дробавым лічэбніку ставіцца ў форме роднага скло-
ну адзі ноч на га лі ку (дзве пятыя поля, трыццаць дзве со тыя працэнта).

Спалучэнне прыметніка ў форме вышэйшай ступені па раў нан-
ня, а так са ма прыс лоў яў (не) больш / (не) менш з колькасна-імен ным 
сло ваз лу чэн нем для ўказання на перавышэнне названай колькасці 
або для па раў нан ня з названай колькасцю ў бе ла рус кай мове заўсё-
ды адбываец ца з да па мо гай злучнікаў. Такія кан с т рук цыі будуюцца 
па схемах «вы шэйшая сту пень параўнання прыметніка + за/чым/як + 
+ сло ваз лу чэн не з лічэбнікам у форме назоўнага склону» або «(не) 
больш / (не) менш + за/чым/як + словазлучэнне з лічэбнікам у фор-
ме на зоў на га скло ну»: ат рымаць пры паўторным галасаванні 
больш як (за/чым) 50 пра цэн таў галасоў выбаршчыкаў; мо жа быць 
выбраны грамадзянін Рэс пуб лі кі Беларусь, не ма ладзей шы як (за/
чым) 35 гадоў. Калі перавышэнне ўка за най колькасці афар м ля ец ца 
з дапамогай пры на зоў ні ка звыш, ко ль кас на-імен нае словазлучэнне 
ставіцца ў форме роднага склону: пра цоў ныя кніж кі запаўняюцца 
на ўсіх работнікаў, якія працуюць звыш пя ці дзён.
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Пытанні

1. Якая лічбавая інфармацыя ў нарматыўных прававых ак тах пе-
ра да ец ца то ль кі лічбамі?

2. Якія разрады лічэбнікаў і з якой частотнасцю вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў мове пра ва?

3. Назавіце лічэбнікі, якія не змяняюцца па склонах; якія ма юць 
то ль кі дзве скло на выя формы.

4. Па якім тыпе скланяюцца лічэбнікі ад пяці да дваццаці і 
трыццаць?

5. З якой склонавай формай назоўніка спалучаюцца ў ко ль кас-
на-імен ным сло ваз лу чэн ні лічэбнікі два, тры, чатыры?

6. Якую склонавую форму мае назоўнік пры спалучэнні ў ко ль-
кас на-іменнае сло ваз лу чэн не з дробавым лічэбнікам?

7. Па якой схеме будуюцца канструкцыі для ўказання на пе ра вы-
шэн не наз ва най колькасці або для параўнання з названай ко ль кас цю?

Практычныя заданні

1. Выявіце і выпраўце памылкі ва ўтварэнні і ўжы ван ні лі чэб ні-
каў і ко ль кас на-іменных словазлучэнняў, рас т лу мач це не аб ход насць 
выпраўлення.

Звыш сто трыццаці гараджан, з пяцідзесяццю рублямі, на двух-
с тах гек та рах, дзвес це пятнаццаццю днямі, паміж двума ста рон ка мі, 
дзве пя тыя насельніцтва, ча ты ры фотаздымка, з дву мас та мі сарака 
трыма па са жы ра мі, нуль цэлых дваццаць тры со тых.

2. Запішыце лічбы словамі.
Праехаць каля 600 кіламетраў; працаваць з 4 прак ты кан та мі; 

у кнізе звыш 250 ста ро нак; быць аўтарам 23 артыкулаў; са ма лёт з 
243 па са жы ра мі; 2/3 выбаршчыкаў.

3. Утварыце складаныя прыметнікі ад колькасна-імен ных сло-
ваз лу чэн няў дзве мовы, два гады.

4. Перакладзіце сказы на беларускую мову, запісаўшы ліч бы ад-
па вед ны мі лічэбнікамі ў неабходнай форме.

1. Ночное время – период времени с 22 до 6 часов. 2. Срок пол-
но мочий членов Кон с т и туц ион но го Суда  – 11 лет. 3. Гран и ч ный 
возраст чле нов Конституционного Су да – 70 лет. 4. Суды за се да ют 
в составе 3 су дей, 1 из которых председательствует при рассмотре-
нии дела. 5. Ос мотр может быть проведен по  пос та нов лен ию ор-
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гана, ве ду ще го ад м и н и с т рат и в ный процесс, с  учас т ием не менее  
2 понятых без санкции про ку ро ра или его за мес т и те ля с  последу-
ющим направлением им в течение 24 ча сов со об щен ия о проведен-
ном осмотре с указанием даты, времени про ве ден ия осмотра, мес та, 
лиц, у которых он проведен. 6. Пар ла мент сос тоит из 2 палат – Пала-
ты пред с тав и те лей и Совета Рес публики. 7. Срок пол но мочий парла-
мента 4 года. 8. Штраф, на ла га е мый на юридическое лицо, не должен 
превышать 2 ты сяч базовых величин. 9. О задержании инос т ран но-
го граж дан и на необходимо сообщить в Министерство инос т ран ных 
дел Рес публики Беларусь не позднее 1 суток с момента за дер жан ия. 
10. За каждую незаконно выловленную в период запрета особь щуки 
придется заплатить 9 базовых величин – 229 рублей 50 ко пе ек.

5. Выявіце і выпраўце памылкі ў лічэбніках і сло ваз лу чэн нях з лі-
чэб ні ка мі.

1. Прэзідэнт прызначыў дзвюх новых суддзяў Вярхоўнага Су да. 
2. Не аб ход на да поў ніць закон трымя новымі артыкуламі. 3. У  аб-
зацы во сь мам словы «міжгаліновым дэпазітарыем Рэс пуб лі кі Бе-
ларусь» замяніць сло вам «рэспубліканскім». 4. Гэты за кон уступае 
ў сілу праз чатыры ме ся ца пасля яго апуб лі ка ван ня. 5. На рэферэн-
думе было прынята рашэнне па ўсім чатыром пы тан ням. 6. Дзяр-
жаў ная ўстанова «Нацыянальная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі» не пазней 
сямі ка лян дар ных дзён з дня атрымання пі сь мо ва га паведамлення 
аб змяненні звестак уносіць у Дзяр жаў ны рэестр кніж ных помнікаў 
Рэспублікі Беларусь неабходныя змя нен ні.



Тэма 4

УжЫВАННЕ ЗАЙМЕННІКАЎ

Займеннікі з’яўляюцца важным функцыянальным сродкам мо-
вы пра ва. Іх за мяш ча ль ныя ўласцівасці дапамагаюць эка ном на фар-
муляваць юры дыч ныя па ла жэн ні, спрыяюць належнай ла ка ніч нас-
ці гэтых па ла жэн няў пры захаванні сэнсавай ад наз нач нас ці.

У тэкстах розных галін права ў большай або меншай меры прад-
с таў ле ны зай мен ні кі ўсіх разрадаў. Перавага тых або ін шых разрадаў 
зай мен ні каў залежыць ад жан ра вай пры на леж нас ці юрыдычных тэк-
стаў. Нап рык лад, у заканадаўчых да ку мен тах асаб лі вае пашырэнне 
маюць ука за ль ныя займеннікі, што тлу ма чыц ца іх здо ль нас цю пад-
трымліваць ад наз нач насць і дак лад насць юрыдычных фармулёвак.

Важнасць ролі займеннікаў для мовы права засведчана тым, што 
ў тэкстах юры дыч на га зместу ў значнай меры ад люс т ра ва на тран с-
па зі цыя іншых часцін мовы ў зай мен нік, інакш ка жу чы – ужыванне 
іншых час цін мовы ў функцыі займенніка. У пры ват нас ці, даволі шы-
рока ад люс т ра ва ны пераход у зай мен ні кі прыметнікаў і дзе еп ры-
мет ні каў (напр., апошні). Па раў най це: Старшыня галасуе апошнім 
і Рэ ча выя доказы выдаюцца іх законным уладальнікам, а пры неўста
наўленні апош ніх пад ля га юць канфіскацыі.

Пры ўжыванні займеннікаў варта адрозніваць:
• няпэўныя	(неазначальныя)	і адмоўныя	займеннікі.	У ска	зе	Усе 

прый ш лі, ча каць ужо некага няпэўны займеннік некага ўжы ты па-
мыл ко ва: чакаць некага аз на чае ‘кагосьці чакаць’, не вя до ма, каго 
чакаць, але ўсё ж такі чакаць. Разгледжаны сказ мае адмоўны сэнс 
і патрабуе ўжы ван ня адмоўнага займенніка. У такім выпадку вар-
та вы ка рыс таць ад моў нае слова няма і зай мен нік каго: чакаць ужо 
няма каго;

• формы	роднага,	 давальнага	 і меснага	 склонаў	 асабовага	 зай
мен ні ка ты (цябе і табе) і зваротнага займенніка сябе (сябе і сабе). 
У сказе Я ку піў сябе гэту кнігу зва рот ны займеннік ужы ты ў памыл-
ковай форме: пат ра бу ец ца форма давальнага (купіў ка му? – сабе), 
а не роднага склону;

• склонавыя	формы	азначальных	займеннікаў	сам і самы. У ска-
зе Быць не ў ла ду з самым сабой ужыта форма творнага скло ну зай-
менніка са мы, а патрабуецца па сэн се форма твор на га склону зай-
менніка сам: Быць не ў ладу з самім сабой.
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З’ява транспазіцыі іншых часцін мовы ў займеннік у бе ла рус кім 
юры дыч ным маў лен ні адлюстравана ў меншай меры, чым у рускім. 
Гэта абу моў ле на тым, што час т ка прыметнікаў і  дзе еп ры мет ні каў 
у ролі зай мен ні ка ў беларускім маўленні пе ра да ец ца праз займен-
нікі. Яскравым прык ла дам можа быць час тот нае ў мове права сло ва 
настоящий, эты ма ла гіч на цар коў нас ла вян с кі дзеепрыметнік цяпе-
рашняга часу, ут во ра ны ад дзе яс ло ва настояти, адно са значэнняў 
якога ‘быць у  наяўнасці, пры сут ні чаць’. Гэты царкоўнаславянізм 
меў некалькі зна чэн няў, сярод якіх – ‘той, пра які ідзе га вор ка, ця-
перашні’, ‘неадкладны’. Пад уплывам цар коў нас ла вян с кай кніжнай 
тра ды цыі дзеепрыметнік трапіў і ў ста ра бе ла рус кую мову, дзе сфе ра 
яго выкарыстання бы ла абмежавана рэлігійным пі сь мен с т вам.

У сучасных рускамоўных юрыдычных тэкстах дзе еп ры мет ні ка-
вы зай мен нік нас то ящий мае даволі абмежаваную спа лу ча ль насць 
з на зоў ні ка мі  – пераважна са сло вам кодекс і  не ка ль кі мі іншымі, 
што называюць час т кі гэтага дакумента, – ста тья, раздел, пункт. 
Значэнне пра на мі на ты ва настоящий ‘той, пра які ідзе гаворка’ ў бе-
ла рус ка моў ных юрыдычных тэк с тах пас ля доў на перадаецца зай-
меннікам гэты.

Пераклад дзеепрыметніка ў  ролі займенніка данный такой ад-
нас тай нас цю не вы лу ча ец ца. У беларускамоўных тэкстах ён пе ра да-
ец ца то праз даны, то праз дадзе ны.

Неаднастайнасць ужывання ў тэкстах – у пэўнай меры вы нік не-
ад но ль ка вай фік са цыі ў лексікаграфічных крыніцах. «Тлу ма ча ль ны 
слоўнік бе ла рус кай мовы» ды фе рэн цы руе даны і дадзе ны, кваліфіку-
ючы першае сло ва як аддзеепрыметнікавы зай мен нік: «Даны, -ая, 
-ае. Іменна гэты, той, аб якім ідзе гутарка. Да ны выпадак. У даны мо
мант» [43, с. 133], а другое – дзе еп ры мет нік залежнага стану про-
шлага часу ад дзе яс ло ва даць [43, с. 115]. «Тлумачальны слоўнік бе-
ла рускай літаратурнай мовы» і ў ро лі ад дзе еп ры мет ні ка ва га зай-
менніка прапануе ўжываць дадзе ны: «Дадзены, -ая, -ае. Гэ ты, мена-
ві та гэты. У д. момант» [42, с. 165]. Разам з тым суадносны на зоў нік, 
паводле ТСБЛМ, – да ныя: «Даныя, -ых. 1. Звесткі, паказчыкі, не аб-
ход ныя для якога-н. аб г рун та ван ня, абагульнення. Афіцыйныя д.» 
[42, с. 168]. Бачым у такім падыходзе ўкла да ль ні каў ТСБЛМ супя рэч-
лівасць: ка лі на зоў нік даныя, то пранамінатыў павінен быць да ны.

Значэнне, у якім гэты займеннік ужываецца ў афіцыйна-спра ва-
вод чым стылі, узы ходзіць да лацінскага datum, pl. data. Data littera 
(гэтыя пі сь мё ны) – фраза, з якой па чы наў ся да ку мент, ліст. У ста-
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рабеларускім кан цы ляр с ка-юрыдычным пі сь мен с т ве дан ныи ўжы-
валася са значэннем ‘устаноўлены, уведзе ны ў дзеянне, узаконены’: 
пан на позвана была а  прі дет на  рок дан ныи. Суадноснасць даны, 
даныя і дата пац вяр д жае і ўжы ван не апошняга ў значэнні ‘падара-
ванне, дакумент на па да ра ван не’. У Ста ту це ВКЛ 1588 г. у раздзеле 
першым «Аб персоне на шай гас па дар с кай», арт. 32 за пі са на: ...была 
на дате або на привилью нашомъ оп и са но.

Прымаючы пад увагу адзначанае, мэтазгодна ў ролі зай мен ні ка 
вы ка рыс тоў ваць форму даны.

Пры перакладзе на беларускую мову з рускай тэкстаў юры дыч-
на га змес ту вар та адрозніваць:

•	аддзеепрыметнікавы займеннік данный і дзеепрыметнік дан ный;
•	аддзеепрыметнікавы займеннік настоящий і прыметнік нас

то ящий.

Пытанні

1. Як рэалізуюцца замяшчальныя ўласцівасці займеннікаў у мо ве 
пра ва?

2. Якія займеннікі маюць асаблівае пашырэнне ў  мове пра ва? 
Чым абу моў ле на час тот насць гэтых займеннікаў?

3. Чым абумоўлена неаднастайнасць ужывання некаторых зай-
мен ні каў у юры дыч ных тэкстах?

Практычныя заданні

1. Выпраўце няправільна ўжытыя займеннікі.
Пагаварыць з ім самым; патрабаваць ад самога сабе; да ра ваць 

свай му самаму леп ша му сябру; паклапаціцца аб самім са бе; думаў 
аб цябе; да ваць паказанні супраць са мо га сябе.

2. Перакладзіце сказы на  беларускую мову, звяртаючы ўва гу 
на ўжы ван не вы лу ча ных займеннікаў.

1. В случившемся некого винить. 2. Никогда не надо те рять веры 
в са мо го се бя. 3. С самого начала дня на центральных ул и цах Мин-
ска об ра зо вались тран с пор т ные пробки. 4. Что тебе не об ход и мо 
запомнить? 5. Кто был самым близким для те бя че ло ве ком? 6. Пра-
вовой обычай на  про тя жении своего дли те ль но го существования 
в качестве источника пра ва прошел оп ре де лен ные отличительные 
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этапы развития. 7. Мне не че го ответить на твои обвинения. 8. Вся-
кий, чье поведение попадает под дей с т в ие правовой нормы, обязан 
вести себя в соответствии с ней.

3. Перакладзіце сказы на  беларускую мову, звяртаючы ўва гу 
на  дак лад насць перакладу ўжытых у  функцыі зай мен ні ка іншых 
час цін мовы.

1. В случае противоречия между нормами настоящего Ко дек са 
и  Кон с т и туц ией Республики Беларусь действуют по ло жен ия Кон-
ституции. 2. Указания про ку ро ра, поручения сле до ва те ля по уголов-
ным делам, дан ные в порядке, установленном нас то ящим Кодексом, 
обязательны к  испол нен ию начальником ор га на дознания. 3. Дан-
ные принципы сос тав ля ют основу за ко но да те ль но го регулирования 
в го су дар с т ве. 4. Это случ и лось так давно, что, наверное, настоящую 
причину их гибели никто никог да не узнает. 5. Естественное право – 
данное человеку от рож ден ия, не зав и ся щее от его воли, а позитив-
ное право ус та нав л и ва ет ся го су дар с т вен ными инс т и ту тами законо-
дательной власти посредством нор мат и в ных правовых актов.

4. Знайдзіце ў ніжэйпрыведзеным сказе некарэктнае ўжы ван не 
пры мет ні ка ў функцыі займенніка і выпраўце яго.

Калі суддзя знойдзе неабходным прызначыць ахоўніка для ма-
ё мас ці, якая зас та ла ся пасля памерлага, апошні прызначаецца ім  
з ліку пры сут ных атрымальнікаў спад чы ны.
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УжЫВАННЕ ДЗЕЯСЛоВАЎ

Юрыдычнаму маўленню ўласцівая вялікая ко ль касць на зоў ні-
каў. Нават дзеянні і працэсы абазначаюцца час цей за ўсё не дзе яс ло-
ва мі, а ад дзе яс лоў ны мі назоўнікамі. У на ву ко вай літаратуры ўказ-
ваецца, што з мэтай рэалізацыі рэ гу ля тыў най функ цыі заканадаў-
ства тра ды цый ныя фун к цы я на ль на-сэнсавыя тыпы маў лен ня (апа-
вяданне, апі сан не, разважанне) за мя ня юц ца на спецыфічныя для афі-
цый на-спра ва вод ча га сты лю канстатацыю і прад пісан не [19, c. 5], 
а гэта пазбаўляе маў лен не дынамікі. Намінатыўнасць і канстатуючы 
характар вы каз ван ня і абумоўліваюць значна ніжэйшую, чым у тэк-
стах ін шых стыляў, час тот насць дзеясловаў.

Частотнасцю дзеясловаў, як і шэрагам іншых лін г віс тыч ных па-
каз чы каў, бе ла рус ка моў ныя юрыдычныя тэксты ад роз ні ва юц ца ад 
рус ка моў ных. Гэта абумоўлена спе цы фі кай гра ма тыч ных сродкаў 
на цы я на ль най мовы. Большая колькасць дзе яс ло ваў у  беларуска-
моўных тэкстах пад т рым лі ва ец ца за кошт іх вы ка рыс тан ня ў  тых 
выпадках, дзе ў рускамоўных пе ра ва жа юць дзе еп ры мет ні кі, у тым 
ліку і  субстантываваныя, су фік са ль ныя ад дзе яс лоў ныя назоўнікі 
абстрактнага значэння, асабліва з су фік са мі нн/енн/анн, кан-
струкцыі з адыменнымі прыназоўнікамі.

5.1. УТВАРэННЕ І ЎжЫВАННЕ  
СПРАГАЛЬНЫх ФоРМАЎ ДЗЕ ЯС Ло ВАЎ

Існуе два тыпы спражэння  – першае і  другое. Уменне выз на-
чаць, да якога спра жэн ня належыць дзеяслоў, дае магчымасць бес-
па мыл ко ва ўтва раць яго асабовыя фор мы, не памыляцца ў на пі-
сан ні канчаткаў. Выз на чыць спражэнне можна двума спо са ба мі: па 
канчатках трэцяй асобы множ на га ліку і па інфінітыве. Да перша-
га спра жэн ня належаць дзе яс ло вы, якія ў трэцяй асо бе множнага 
ліку маюць канчатак уць (юць) (пішуць, чытаюць, га ран ту юць), 
да другога спражэння – канчатак -аць (яць) (гавораць, дзяжураць, 
ходзяць).

Аднак карыстаючыся такім спосабам, можна памыліцца, ка лі 
га лос ная кан чат ка знаходзіцца ў ненаціскным становішчы. У такім 
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вы пад ку лепш вызначаць тып спра жэн ня па інфінітыве. Да друго-
га спражэння на ле жаць дзясловы, формы ін фі ні ты ва якіх заканч-
ваюцца:

•	на ыць (іць) (гаварыць, хадзіць, судзіць), акрамя ад нас к ла до-
вых дзе яс ло ваў і  вытворных ад іх (мыць, вымыць, шыць, пашыць, 
выць, за выць), якія змя ня юц ца па ўзоры пер ша га спражэння;

•	эць (ець), калі э (е) не ўзнаўляецца ў  форме 1-й асо бы 
адзі ноч на га лі ку (гарэць, ляцець, кіпець). Параўнайце: га рэць  –  
я гару; хва рэць  – я хварэю. Вык лю чэн не: хацець, які змя ня ец ца,  
як дзеясловы пер ша га спражэння: хачу, хочаш, хоча, хо чам, хочаце, 
хочуць.

На ўзор другога спражэння змяняюцца таксама дзеясловы гнаць, 
спаць, ста яць, баяцца, ненавідзець, цярпець, залежаць, на ле жаць.

Астатнія дзеясловы належаць да першага спражэння.
Тры дзеясловы ў асабовых формах маюць канчаткі, якія пас ля-

доў на не су па да юць з узорам ні першага, ні другога спра жэн ня. Гэта 
дзе яс ло вы бегчы, даць, есці і выт вор ныя. Іх на зы ва юць роз нас п ра-
га ль ныя дзеясловы.

Узор змянення дзеясловаў першага спражэння:

Лік Асоба браць вынесці хварэць магчы

адзіночны 1-я бяру вынесу хварэю магу
2-я бярэш вынесеш хварэеш можаш
3-я бярэ вынесе хварэе можа

множны 1-я бяром вынесем хварэем можам
2-я бераце вынесеце хварэеце можаце
3-я бяруць вынесуць хварэюць могуць

Напісанне галосных у асабовых канчатках залежыць ад на ціс ку 
і апош няй зыч най асновы. Асаблівай увагі патрабуюць фор мы:

•	1-й асобы множнага ліку, у якіх пад націскам ужываюцца кан-
чат кі -ом (ём), не пад націскам – ам (ем);

•	2-й асобы множнага ліку. У  гэтай форме спачатку не аб ход на 
выз на чыць мес ца націску па форме, у якой ён выразна пра яў ля ец ца, 
нап рык лад па форме 3-й асобы множ на га ліку. Ка лі ў гэтай форме 
націск на ас но ве, то ў 2-й асобе множнага лі ку ён за ха ва ец ца на ас-
нове: хварэюць – хва рэ е це. Калі ж націск на канчатку, то ў 2-й асобе 
множ на га ліку – на апош няй га лос най: бяруць – бераце.
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Узор змянення дзеясловаў другога спражэння:

Лік Асоба вазіць гаварыць ляцець гарэць
адзіночны 1-я важу гавару лячу гару

2-я возіш гаворыш ляціш гарыш
3-я возіць гаворыць ляціць гарыць

множны 1-я возім гаворым ляцім гарым
2-я возіце гаворыце леціце гарыце
3-я возяць гавораць ляцяць гараць

Неабходна звярнуць увагу на  форму 2-й асобы множнага лі-
ку дзе яс ло ваў ля цець, гарэць. Націск у  гэтай форме зна ходзіц ца 
на апошняй га лос най канчатка, што выз на чае напісанне ка ра нё вай 
галоснай у дзе яс ло вах тыпу леціце, а таксама ад роз ні вае фор мы аб-
веснага і загаднага ладу. Па раў най це: леціце, гарыце – ля ці́це, гарыце.

У форме 3-й асобы адзіночнага ліку дзеясловы першага спра-
жэн ня ма юць кан чат кі е/э/а, другога спражэння  – ыць (іць). 
Формы тыпу га во ра, ходзя – не нар ма тыў ныя.

Варта запомніць асабовыя формы рознаспрагальных дзе яс ло ваў:

Лік Асоба бегчы даць есці
адзіночны 1-я бягу дам ем

2-я бяжыш дасі ясі
3-я бяжыць дасць есць

множны 1-я бяжым дадзім ядзім
2-я бежыце дасце ясце
3-я бягуць дадуць ядуць

Аналагічна спрагаюцца і  дзеясловы, вытворныя ад роз нас п ра га ль-
ных (забегчы, падбегчы, перабегчы, аддаць, перадаць, пра даць, з’есці і г. д.).

5.2. УжЫВАННЕ СУФІКСАЎ ДЗЕЯСЛоВАЎ

Складанасці пры выбары нарматыўнага варыянта часцей за ўсё 
мо гуць вык лі каць такія групы суфіксаў: 1) -ава- (-ява-) / -ва-; 2) -оўва- 
(-ёў ва-); 3) -ыва- (-іва-) /-ва-; 4) -ырава- (-ірава-) / -ава- (-ява-).

Выбраць правільны варыянт дапамагаюць некаторыя пры ё мы.
1. Пры выбары правільнага варыянта ўжывання паміж су фік са-

мі -ава- (-ява-) і -ва- неабходна ўтварыць форму першай асо бы адзі-
ночнага лі ку. Калі гэтая форма за кан ч ва ец ца на -ую (-юю), то формы 
інфінітыва і прош ла га часу неабходна ўжываць з су фік са м -ава- (-ява-): 
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даследую – дас ле да ваць, даследаваў; дзя кую – дзякаваць, дзя ка ваў; здзе
куюся – здзе ка вац ца, здзе ка ваў ся; камандую – камандаваць, ка ман да
ваў; пакутую – па ку та ваць, пакутаваў; радую – радаваць, радаваў.

Калі форма першай асобы адзіночнага ліку заканчваецца на -ваю, 
не аб ход на вы бі раць суфікс -ва-: апытваю – апытваць, апыт ваў; ава
ло  д ваю – авалодваць, ава лод ваў; выношваю – вы нош ваць, вынош ваў.

Варта звярнуць увагу на спецыфічныя для беларускай мо вы асаб-
лі вас ці прыс та вач ных дзеясловаў незакончанага тры ван ня:

•	пад	націскам	узнаўляецца	о: абкошваць (косіш), вы га вор ваць 
(гаворыш), вып рош ваць (просіш), даношваць (носіш), за ма рож ваць 
(марозіш), падскокваць (скокнеш). Ужыванне галоснай а або о ў не-
ка то рых дзеясловах мае сэн са ад роз ні ва ль ную фун к цыю, напр.: 
за капваць ‘уводзіць што-небудзь (напр., лякарства) кап ля мі’  – за
коп ваць ‘засыпáць, зараўноўваць’; выпарваць ‘ператвараць у пару’ – 
выпорваць ‘выколваць чым-небудзь вос т рым’;

•	пішацца	й, калі ў інфінітыве канцавым -іць або -яць па пя рэд-
ні чае га лос ная: ад с той ваць (адстаяць), выкройваць (выкраіць), вы
смейваць (высмеяць), наклейваць (наклеіць), пад вой ваць (падвоіць), 
развейваць (развеяць), утойваць (утаіць).

2. Суфікс -оўва- (-ёўва-) выкарыстоўваецца ў  дзе яс ло вах, што 
ўтва ры лі ся ад ас ноў інфінітыва з канцавым -а: аб ’ яд наць  – аб’яд
ноўваць, аду ка ваць  – адукоўваць, ар га ні за ваць  – ар га ні зоў ваць, 
замацаваць – за ма цоў ваць, маляваць – вы ма лёў ваць, на кі ра ваць – 
накіроўваць, параўнаць – параўноўваць, рас п ра ца ваць – распрацоў
ваць, ска рыс таць – ска рыс тоў ваць.

Формы тыпу аб’ядновываць, арганізовываць, па раў но вы ваць  – 
не нар ма тыў ныя. 

3. Выбіраючы неабходны з суфіксаў -ыва- (-іва-) і  -ва-, трэ ба 
звяр нуць увагу на зычныя перад суфіксам. Калі перад су фік сам утва-
раецца збег зычных з апошнімі л, н, або р, ужываем су фік с -ыва- 
(-іва-): ад роз ні ваць, адыгрываць, пад кор м лі ваць, пад т рым лі ваць, 
пе рад раж ні ваць, пра вет ры ваць.

Суфікс -ва- выкарыстоўваецца:
•	пры	адсутнасці	збегу	зычных	(выкідваць, завязваць, пе ра кон

ваць, пе рап рош ваць, расказваць, улагоджваць); 
• калі л, н, р у збегу зычных адсутнічаюць (замоўчваць, за топ т

ваць, нас віс т ваць);
• калі л, н, р не з’яўляюцца апошнімі ў збегу зычных (абгортваць, 

вы чэр ч ваць, за чэр п ваць).
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4. Што да суфіксаў -ырава- (-ірава-) і  -ава- (-ява-), то нар ма-
тыў ныя слоўнікі, у прыватнасці «Слоўнік беларускай мо вы. Арфа-
графія. Ар фа э пія. Акцэнтуацыя. Сло ваз мя нен не» пад рэ дак цы яй 
М. В. Бірылы (Мінск, 1987), дапускаюць па ра ле ль нае ўжы ван не 
ў  аднолькавым зна чэн ні пэўнай часткі дзеясловаў як з суфіксам 
-ырава- (-іра ва-), так і з су фік сам -ава- (-ява-), напр.: акупіраваць 
і акупаваць, кан т рас ці ра ваць і кан т рас та ваць, лагарыфміраваць 
і  лагарыфмаваць, нарміраваць і  нар ма ваць, ві зі ра ваць і  візаваць  
(у значэнні ‘накладваць, ставіць на чым-не будзь візу’).

Аднак некаторыя дзеясловы, ужываючыся толькі з адным з на-
з ва ных су фік саў, утвараюць паранімічныя пары:

будаваць ‘ствараць, арганізоўваць; узводзіць якое-небудзь збу-
да ван не’ і будзі ра ваць ‘выяўляць незадаволенасць; нас т рой ваць су-
праць ка го- або чаго-небудзь’;

буксаваць ‘круціцца, коўзаючыся па паверхні, не ру ха ю чы ся  
з мес ца’ і бук сі ра ваць ‘цягнуць за сабой на буксіры’;

вар’яваць ‘быць крайне ўзбуджаным, раззлаваным, ша лець’ і ва р ’ і
ра ваць ‘відазмяняць, даваць новыя варыянты’;

візаваць ‘ставіць на чым-небудзь візу’ і візіраваць ‘наводзіць ап-
тыч ны ці вуг ла мер ны прыбор (візір) на які-небудзь пункт’;

камандаваць ‘аддаваць каманду, распараджэнні’ і ка ман дзі ра
ваць ‘адпраўляць куды-небудзь са службовым да ру чэн нем’; 

параваць ‘выдзяляць пáру’ і парыраваць ‘абвяргаць на пад кі або 
до ва ды пра ціў ні ка’;

планаваць ‘складаць план; мець намер’ і планіраваць ‘паступова, 
плаў на зні жац ца пры палёце’;

фармаваць ‘надаваць чаму-небудзь пэўную форму’ і фар мі ра
ваць ‘выпрацоўваць пэўныя рысы характару; ствараць, ар га ні-
зоў ваць’.

У моўнай практыцы замацавалася ўжыванне з суфіксам -ава- 
(-ява-) такіх дзе яс ло ваў, як герметызаваць, групаваць, дра ма ты за
ваць, дэ мак ра ты за ваць, ілюс т ра ваць, кансерваваць, кан с пек та ваць, 
кан с т ру я ваць, кантраляваць, нерваваць, рэ цэн за ваць, транс пар
та ваць, фа таг ра фа ваць, фігураваць, фі нан са ваць і інш.; з су фік са м 
-ырава- (-ірава-): аку пі ра ваць, апе ры ра ваць, асісціраваць, базіраваць, 
бра ні ра ваць, ка пі ра ваць, кур сі ра ваць, курыраваць, лавіраваць, лі дзі
ра ваць, масіраваць, мас кі ра ваць, мініраваць, пікіраваць, суфлі ра
ваць, трэніраваць і інш.
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Пытанні

1. Якія асаблівасці афіцыйных тэкстаў абумоўліваюць знач на ні-
жэй шую, чым у тэкстах іншых стыляў, частотнасць дзе яс ло ваў?

2. Чым абумоўлена большая колькасць дзеясловаў у бе ла рус ка-
моў ных юры дыч ных тэкстах у параўнанні з рус ка моў ны мі?

3. Ад якіх паказчыкаў залежыць напісанне галосных у аса бо вых 
кан чат ках дзе яс ло ваў?

4. Якім прыёмам мэтазгодна карыстацца пры выбары нар ма тыў-
на га варыянта ўжы ван ня дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-) і -ва-?

5. У якіх дзеясловах выкарыстоўваецца суфікс -оўва- (-ёў ва-)?
6. Які паказчык абумоўлівае выбар паміж суфіксамі -ыва- (-іва-) 

і -ва-?
7. Прывядзіце прыклады паранімічных пар дзеясловаў з су фік-

са мі -ырава- (-іра ва-) і -ава- (-ява-).

Практычныя заданні

1. Прыведзеныя ў  дужках дзеясловы ў  форме ін фі ні ты ва за пі-
шы це ў не аб ход най асабовай форме.

1. Малалетняе дзіця матэрыяльна (залежаць) ад бацькоў. 2. Ці мо-
гуць ін с пек та ры ДАІ правяраць, што вы (везці) з-за мя жы? 3. Вы мяжу 
(сцерагчы), зямлю нашу (берагчы). 4. Вы ра шыў у ваш банк грошы 
па к лас ці, колькі працэнтаў (даваць)? 5. Ча му не адказваеце на пы-
танні, а (маўчаць)? 6. Зразумела, што вы (баяцца) за жыццё і бяс пе-
ку сваіх род ных і блізкіх.

2. Знайдзіце і выпраўце няправільна ўтвораныя аса бо выя фор-
мы дзе яс ло ваў.

1. Пастава цела сведча, што чалавек быў пахаваны жывым і па-
мёр у труне ад удуш ша. 2. Дзяўчынка, якая хварэець на адзёр, пайшла 
на пап раў ку. 3. Калі бяроце крэ дыт, будзьце надз вы чай абачлівымі. 
4. Вынікі і якасць расследавання шмат у чым за ле жуць ад своечасо-
вага вы ез ду следчага на месца здарэння. 5. Мы бярэм на сябе кі ра-
ван не вашай не ру хо мас цю на час вашай ад сут нас ці.

3. Знайдзіце і выпраўце дзеясловы з няправільна вы ка рыс та ны-
мі су фік са мі. Растлумачце неабходнасць вып раў лен ня.

1. Гэты нарматыўны акт будзе мець комплексны характар і сфар-
мі руе асновы пра ва во га статусу работнікаў адукацыі. 2. Зай мацца 
рас сле да ван нем смерці ў  выніку да рож на-тран с пар т на га здарэн-
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ня мяне ніхто не ўпаў на ва жы ваў. 3.  Загад (распараджэнне) паві-
нен візіраваць начальнік струк тур на га пад раз дзя лен ня ра ней ша га 
і  новага месца працы, а  пад пі сы ваць  – пра ца даў ца або ўпаўнава-
жаная ім на гэта асо ба. 4. За ка на даў с т ва за меж ных краін аб нацыя-
нальных банках таксама ўтрымвае па ла жэн ні, якія рэгламентуюць 
мэты банкаў. 5. Моцны туман не дазволіў тран с пар ці ра ваць хворага 
ў шпіталь. 6. Як толькі цес та будзе гатовае, яго не аб ход на падзяліць 
на  кавалкі, сфар мі ра ваць у  выглядзе булак або батонаў, пак лас ці 
на  лісты і  пас та віць у  печ. 7. У  наш час для пасведчання шырока 
пры мя ня юць праз рыс тыя ліпкія стужкі, якія наклеіваюць на тэкст 
і под пі сы, вы ка на ныя непасрэдна на папяровай упакоўцы. 8. Візіра-
ваць  – гэ та зна чыць наводзіць аптычны або геадэзічны прыбор 
на які-не будзь ары ен цір.

4. Перакладзіце сказы на беларускую мову, звярнуўшы асаб лі вую 
ўвагу на карэктнае ўжыванне суфіксаў вы лу ча ных дзеясловаў.

1. Можно ли допрашивать детей в качестве свидетелей и по тер-
певших? 2. Изде ва ть ся над животными строго запрещено, за это 
можно по нести уголовную от вет с т вен ность. 3. Указанные об с то я-
те ль  с т ва оцен и ва ют ся судом в совокупности, и на их ос но вании 
суд должен мот и в и ро вать в приговоре избранную меру на ка зан ия. 
4. Судам необходимо всес то рон не, полно и об ъек т и в но исследовать 
обстоятельства, ха рак тер и зу ющ ие личность об в и ня е мо го, имеющие 
существенное значение для оп ре де лен ия вида и размера наказания. 
5. Спецслужбы различных стран об ъед и ня ют свои ус и л ия, но при 
одном непременном условии – сов па дении их интересов. 6. Опекун 
дол жен был не только сбе ре гать, под дер ж и вать в хорошем состоя-
нии имущество ма ло лет не го, но и по воз мож ности преумножать 
это имущество. 7. Что бы не за мо раж и вать работу и не распускать 
сотрудников в не зап лан и ро ван ные отпуска, мож но, раз делив товар 
на ус лов ные группы (к примеру, по частоте вос т ре бо ван ности), про-
и з водить проверки в разные сроки.



Тэма 6

УТВАРэННЕ І ЎжЫВАННЕ 
ДЗЕЕПРЫМЕТНІКАЎ  
І ДЗЕЕПРЫСЛоЎЯЎ

Дзеепрыметнікі спалучаюць у сабе асаблівасці дзеяслова і пры-
мет ні ка, ма юць граматычныя катэгорыі часу (цяперашні і  прош-
лы), ста ну (незалежны і  залежны) і трывання (закончанае і не за-
кон ча нае). У юрыдычным маўленні дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі 
маюць значнае пашырэнне, асабліва ва ўскладняльных канструк-
цыях, што тлумачыцца неабходнасцю дэталёвага апісання разна-
стайных акалічнасцей.

У беларускай мове пашыраныя формы дзеепрыметнікаў не-
за леж на га стану прошлага часу з суфіксам -л- (збялелы твар), за-
лежнага стану прошлага ча су з суфіксамі -н- (пабудаваны дом), -ен- 
(знойдзенае рашэнне), -ан- (створаны ка мі тэт), -т- (пабіты посуд). 
Іншыя формы (незалежнага ста ну цяперашняга часу з су фік са мі -уч- 
(-юч), -ач (-яч) і прош ла га часу з суфіксам -ш- (-ўш-); за леж на га 
ста ну ця пе раш ня га часу з суфіксамі -ем-/-ім-) не  ха рак тэр ны я для 
бе ла рус кай мовы, аднак беларускія граматыкі прыз на юць іх нар ма-
тыў ны мі. Паводле нормаў су час най беларускай лі та ра тур най мовы 
толькі зваротная форма дзеепрыметніка за ліч ва ец ца да не нар ма-
тыў ных. Варта адзначыць, што менавіта афі цыйна-спра ва вод чы 
стыль з’я віў ся правадніком названых не ўла сці вых фор маў у бела-
рускую мову.

Абмежаваная пашыранасць дзеепрыметнікаў незалежнага ста-
ну ця пе раш ня га часу і  прош ла га часу з суфіксам -ш- (-ўш-) тлу-
ма чыц ца тым, што яны ў  форме мужчынскага ро ду ўтвараюць 
ама ні міч ныя пары з дзе еп рыс лоў я мі і  могуць успрымацца двух-
сэн соў на. Напрыклад, у  сказе Суд, вы нес шы рашэнне аб паз баў
лен ні асуджанага спе цы я ль на га воінскага зван ня, накіроўвае ко пію 
прыгавору службовай асобе, якая прыс во і ла асуд жа на му зван не вы-
раз вынесшы рашэнне можа азначаць ‘пасля вы ня сен ня ра шэн ня’ 
і ‘які вынес рашэнне’.

Утварэнне формаў стану і часу абумоўлена ўтваральнай ас но вай 
і су фік са мі, што ілюструе табліца:
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Незалежны стан

Час
Спосаб утварэння

Прыклады
утваральная аснова суфіксы

цяперашні цяперашняга часу
стрымліваюць 
гавораць 

уч (юч) (I спр.)
ач (яч) (II спр.)

стрымліваючая сіла
гаворачая асоба

 прошлы інфінітыва
пажаўцець 
падрасці
прыехаць

л 
ш
ўш

пажаўцелыя дрэвы
падросшае дзіця
прыехаўшая дэлегацыя

Залежны стан

Час
Спосаб утварэння

Прыклады
утваральная аснова суфіксы

цяперашні цяперашняга часу
прымаюць 
праводзяць 

-ем- (I спр.)
-ім- (II спр.)

прымаемае рашэнне
праводзімы курс

прошлы інфінітыва
расказаць 
развеяць
адзначыць
наклеіць
абвергнуць
раскалоць
набыць
збіць

-н- 
 

-ан-
-ен-
-т-

расказаны змест
развеяныя сумненні
адзначаная асаблівасць
наклееная аб’ява
абвергнуты довад
расколатае грамадства
набытая маёмасць
збіты пешаход

Ад некаторых дзеясловаў утварэнне дзеепрыметнікаў ад бы ва ец-
ца не ты по вым спо са бам, напр.: зберагчы, зашкліць, зам г ліць – збера
жоны, заш к лё ны, замглёны.

Дзеепрыслоўе – гэта нязменная форма дзеяслова, якая абаз на-
чае дзе ян не, да дат ко вае да асноўнага дзеяння, названага дзе яс ло-
вам-вы каз ні кам: Турфірма па ру шы ла мае правы спа жыў ца, не выка
наўшы ўмовы да га во ра і аказаўшы паслугі не на леж най якасці.

Дзеепрыслоўе спалучае граматычныя рысы дзеяслова (законча-
нае/не за кон ча нае трыванне; пераходнасць  – не пе ра ход насць; зва-
ротнасць – нез ва рот насць) і прыс лоўя (нязменнасць).
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Усе дзеепрыслоўі ўтвараюцца ад дзеясловаў. Іх утварэнне ад роз-
ні ва ец ца ўтва ра ль най асновай і суфіксамі:

Трыванне незакончанае закончанае 
Утваральная аснова аснова цяперашняга часу: 

пішаш, дапамагаеш, 
носіш, гаворыш

аснова інфінітыва за-
кончанага трывання:
напісаць, памагчы, 
прынесці, запомніць

Суфіксы

І спражэнне учы (ючы):  пішучы, 
дапамагаючы

ўшы: напісаўшы, 
запомніўшы
шы: дапамогшы, 
прынесшы

ІІ спражэнне ачы (-ячы): носячы, 
гаворачы

Утвараць формы дзеепрыслоўяў ад асноў цяперашняга ча су не-
за кон ча на га тры ван ня, далучаючы суфікс ўшы (шы), няп ра ві ль на: 
пі саў шы, дапамагаўшы.

Дзеепрыслоўі незакончанага трывання абазначаюць да дат ко вае 
дзе ян не, якое ад бы ва ец ца адначасова з асноўным: Пал i тыч ныя пар
тыi, iншыя грамадскiя аб ’ яд наннi, працуючы ў рам ках Канстыту
цыi i за ко наў Рэспублiкi Беларусь, спрыяюць вы яў лен ню i выказван
ню палiтычнай волi грамадзян. Дзе еп рыс лоўі закончанага тры ван ня 
ўказваюць на дзе ян не, якое па пя рэд ні чае асноўнаму: Парушыўшы 
ўмовы да га во ра, яны стра ці лі сваё права на долю маёмасці.

Пытанні

1. Якія формы дзеепрыметнікаў найбольш пашыраныя ў бела-
рус кай мове?

2. Чым можна растлумачыць абмежаваную пашыранасць дзе е -
п ры мет ні каў не за леж на га стану цяперашняга часу і прош ла га часу 
з су фік са м -ш- (-ўш-)?

3. Якая форма дзеепрыметніка з’яўляецца ненарматыўнай?
4. Ці з’яўляюцца нарматыўнымі зваротныя формы дзе еп рыс лоў яў?
5. Назавіце сродкі ўтварэння дзеепрыслоўяў незакончанага тры-

ван ня; дзе еп рыс лоў яў закончанага трывання.

Практычныя заданні

1. Выпраўце памылкова ўтвораныя дзеепрыметнікі.
Абамлеты, задымлены, засеяты, згорклы, намоклы, па мы ты, пра-

водзе мы, пуб лі ку і мы, сагнуты, струхлелы.
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2. Перакладзіце сказы, замяніўшы разнастайнымі спо са ба мі не-
ў лас ці выя бе ла рус кай мове формы дзе еп ры мет ні каў.

1. В случае явки или обнаружения места пребывания граж дан и-
на, об ъяв лен но го умершим, суд отменяет решение об об ъяв лении его 
умершим. 2. Юридические лица, являющиеся не ком мер ческими ор га -
н и зац иями, могут создаваться в форме пот реб и тельских кооперативов. 
3. При объявлении торгов не сос то яв ш и м и ся и отказе ед и н с т вен но го 
учас т н и ка, подавшего заявку на участие в торгах либо явившегося для 
учас т ия в них, за ло го дер жа тель вправе по соглашению с залогодателем 
приоб рести за ло жен ное имущество и зачесть в счет покупной цены 
свои тре бо ван ия, обес пе чен ные залогом. 4. Лицо, правомерно об ла-
да ю щее све ден иями, составляющими секрет прои з вод с т ва (ноу-хау), 
имеет право на защ и ту этих сведений от незаконного испо ль зо ван ия. 
5. Гражданам, нуж да ющ и м ся в социальной защ и те, жилище пре до-
с тав ля ет ся государством и местным са мо уп рав лен ием бесплатно или 
по доступной для них пла те в со от ветствии с законодательством.

3. Адрэдагуйце сказ, звяртаючы ўвагу на вы ка рыс тан не злу ча ль-
ных слоў у даданых частках.

Грамадзяне маюць права на годны ўзровень культурнага жыц ця, 
які за бяс печ ва ец ца разнастайнасцю напрамкаў ку ль тур най дзейна-
сці, ві даў і тыпаў арганізацый ку ль ту ры, якія ары ен та ва ны на роз-
ныя катэгорыі на се ль ніц т ва, разнастайнасцю аб ’ ек таў культурнай 
інфраструктуры, якас ным узроўнем ку ль тур ных даброт, а таксама 
ства рэн нем эстэтычнага жыц цё ва га ася род дзя.

4. Ад прыведзеных дзеясловаў утварыце дзеепрыслоўі.
Абскардзіць, абумовіць, выдаткаваць, выдаткоўваць, даг ледзець, 

за ле жаць, за ха ваць, карыстацца, належаць.
5. Знайдзіце ў сказах памылкова ўтвораныя дзе еп рыс лоўі, вы-

п раў це па мыл кі.
1. Спачуваўшы пацярпеламу, мы аказалі яму дапамогу. 2. Я не ча-

каў, што ён мо жа хлусіць, гледзючы ў вочы. 3. Графік аса біс та га прыё-
му гра мадзян, уключая ін ды ві ду а ль ных прад п ры ма ль ні каў, з’явіўся 
на сайце Мі ніс тэр с т ва па падатках і збо рах. 4. Праблемы, з якімі гра-
мадзяне звяр та юц ца да прад с таў ні коў улады, неабходна вы ра шаць, 
кіруячыся не эмо цы я мі, а за ко нам. 5. Грамадзяне і арганізацыі могуць 
рэ а лі за ваць сваё пра ва на доступ да канстытуцыйнага правасуддзя, 
звяртаўшыся да ор га наў і асобаў, якія маюць права ўнясення ў Кан-
стытуцыйны Суд пра па ноў аб пра вер цы канстытуцыйнага акта.





Сінтаксічныя нормы юрыдычнага маўлення абумоўлены,  
з ад на го бо ку, спе цы фі кай нацыянальнай мовы, з другога – ка му
ні ка тыў ны мі і лін г віс тыч ны мі ад мет нас ця мі мовы права. 

Для сінтаксісу мовы права характэрны пераважна прамы 
па ра дак слоў у сказе. Гэ та адпавядае такім камунікатыўным 
улас ці вас цям, як дак лад насць, адсутнасць эк с п рэ сіі (інверса
ваны парадак слоў валодае эк с п рэ сі яй), аб’ектыўнасць. Ак ра
мя таго, пра мы парадак слоў дазваляе ла гіч на выказаць нор мы 
права, а  таксама ўсе ака ліч нас ці справы ў  юры дыч ных да ку
мен тах. Выкарыстанне інверсіі перамяшчае сэнсавыя ак цэн ты 
і мо жа скажаць першапачатковае значэнне.

У мове права выяўлена перавага простых ускладненых ска
заў над скла да ны мі. Пры гэтым адметнасцю сінтаксісу бе
ла рус ка моў ных тэкстаў з’яў ля ец ца большая ко ль касць, чым 
у  рус ка моў ных, складаных сказаў. Гэ та тлумачыцца тым, 
што частка фор маў дзеепрыметнікаў, пашыраных у  рускай 
мове (незалежнага і  залежнага стану ця пе раш ня га часу, не за
леж на га ста ну прошлага часу (акрамя ўтварэнняў з суфіксам 
л), зва рот ная форма), не характэрная і ненарматыўная для 
беларускага узу су і мае аб ме жа ва нае выкарыстанне ў літара
турным ужыт ку. Такім формам у бе ла рус кім маў лен ні часцей 
за ўсё ад па вя да юць даданыя часткі, што і па вя ліч вае колькасць 
скла да ных ска заў.

Даволі значнае пашырэнне маюць словазлучэнні тэр мі на
ла гіч на га ха рак та ру. Ад тэрміна патрабуецца не толькі сэн
савая адэк ват насць пэў на му паняццю, але і ад па вед насць гра
ма тыч ным нормам літаратурнай мо вы. У  тэрміналагічных 
сло ваз лу чэн нях, у прыватнасці, неабходна за хоў ваць асабліва
сці бе ла рус ка га кіравання.



Тэма 1

АСАБЛІВАСцІ КІРАВАННЯ  
Ў БЕЛАРУСКАЙ МоВЕ

Асаблівасці кіравання ў  беларускай мове заключаюцца ў  тым, 
што не ка то рыя дзе яс ло вы, назоўнікі, прыметнікі, прыс лоўі, якія 
выступаюць у ролі галоўнага кам па нен та сло ваз лу чэн ня, патрабу-
юць ужывання сво е а саб лі вых, не такіх, як у рус кай мо ве, склонавых 
формаў залежнага кам па нен та. Нап рык лад, дзеясловы са значэннем 
маў лен ня, пачуццяў спа лу ча юц ца з на зоў ні ка мі ў форме вінаваль-
нага склону: думаць пра заў т раш няе пасяджэнне, гаварыць пра па
рушэнне закона.

У навучальнай літаратуры часам можна сустрэць заўвагу, што 
ў  афі цый на-спра ва вод чым стылі ў  такіх выпадках па шы ра ны-
мі з’яўляюцца кан с т рук цыі з на зоў ні ка мі ў  форме меснага скло ну 
з прыназоўнікам аб (гаварыць аб парушэнні закона). На  наш по-
гляд, абмежаванне сферы вы ка рыс тан ня прыназоўніка пра ў кніж-
ных сты лях беларускай мовы ад бы ло ся пад уплывам рус кай мовы, 
у якой літаратурным лі чыц ца пры на зоў нік о, а вы ка рыс тан не пры-
назоўніка про ўносіць у маўленне раз моў нае ад цен не.

У табліцы змешчаны найбольш ужывальныя спецыфічныя для 
бе ла рус кай мо вы канструкцыі:

Выражэнне  
галоўнага кампанента

Форма  
залежнага кампанента Прыклады

дзеясловы дзякаваць, 
выбачаць, дараваць

назоўнік, займеннік у фор-
ме давальнага склону

падзякаваў прысутным, 
выбачайце мне, дара
ваць брату

дзеясловы смяяцца, 
насміхацца, жарта
ваць, кпіць, дзівіцца, 
здзекавацца

назоўнік, займеннік у фор -
ме роднага склону з пры-
назоўнікам з (са)

насміхацца з мяне, дзі
віцца з тваіх слоў, смя
яцца з меншага брата, 
здзекавацца са слабей
шага

дзеяслоў хварэць назоўнік у форме вінаваль-
нага скону з прыназоўн і-
кам на

захварэць на  грып, пе
рахварэў на адзёр, хва
рэць на пана

дзеяслоў ажаніцца назоўнік, займеннік у фор-
ме творнага склону з пры-
назоўнікам з 

ажаніцца з аднакурсні
цай
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Заканчэнне табліцы
Выражэнне  

галоўнага кампанента
Форма  

залежнага кампанента Прыклады

дзеясловы руху са 
зна чэннем мэты дзе -
яння

назоўнік, займеннік у фор-
ме вінавальнага склону з 
пры назоўнікам па

паслалі па доктара, 
пай шоў па дровы, па
ехаў па яе
але:  
пайшоў у ягады, у грыбы

дзеясловы ў  спалу-
чэнні з прыназоў ні-
кам па:
•	з	прасторавым	зна
чэннем;
•	аб’ектным	 зна	чэн
нем, у тым ліку са 
зна  чэннем прадме-
та, асобы, аб якіх су-
му юць, плачуць і г. д.

назоўнік, займеннік у фор-
ме меснага склону

ісці па полі, ездзілі па 
гарадах;
стукнуць па стале, раз
маўляць па тэлефоне, 
вучыць па канспекце;
журыцца па браце, су
мую па вас

форма вышэйшай 
ступені параўнання 
прыметніка, пры-
слоўя

назоўнік, займеннік у фор-
ме вінавальнага склону з 
прыназоўнікам за

старэйшы за сястру, 
прыгажэйшы за яго, 
горш за ўсё

назоўнік загадчык назоўнік у  форме роднага 
склону

загадчык магазіна, за
гадчык натарыяльнай 
канторы

лічэбнікі два, тры, 
чатыры 

назоўнік у форме назоўна-
га склону множнага ліку

чатыры гарады, тры 
новыя школы

Адрозніваюцца ў беларускай і рускай мовах словазлучэнні:

Па-беларуску Па-руску
на карысць брата в пользу брата
падобны да бацькі похож на отца
за два крокі ад мяне в двух шагах от меня
на іх думку по их мнению
працаваць згодна з раскладам работать согласно расписанию
дом на тры паверхі дом в три этажа
адправіць на адрас отправить по адресу
даглядаць хворага ухаживать за больным
бачыць на свае вочы видеть своими глазами
паехаць у млын поехать на мельницу
запаліць у печы затопить печь
звярнуцца па дапамогу обратиться за помощью
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Пытанні

1. Якімі фактарамі прадвызначаюцца сінтаксічныя нормы мо вы 
пра ва?

2. Назавіце сінтаксічныя асаблівасці мовы права, абу моў ле ныя 
яе ка му ні ка тыў ны мі і лінгвістычнымі адметнасцямі.

3. Назавіце сінтаксічныя асаблівасці мовы права, абу моў ле ныя 
спе цы фі кай на цы я на ль най мовы.

Практычныя заданні

1. Выпраўце памылкі кіравання ў беларускіх сло ваз лу чэн нях.
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет – вод пуск па дог лядзе за дзіцем да дасягнення ім уз рос ту трох 
гадоў; над ру га те ль с т во над го су дар с т вен ными сим во лами  – глум-
ленне над дзяр жаў ны мі сімваламі; надругательство над истор и ко-
культурными цен нос тями – глумленне над гіс то ры ка-культурнымі 
каш тоў нас ця мі; отказ от нас лед с т ва в пользу сес т ры – адмаўленне 
ад спадчыны ў  карысць сяс т ры; дей с т во вать согласно договору  – 
дзейнічаць згодна дагавору.

2. Перакладзіце на  беларускую мову сказы, звяртаючы ўва гу 
на спе цы фі ку кіравання.

1. Говорите только о том, что видели своими глазами, слы шали 
своими ушами. 2. В  конце выступления оратор поб ла го дарил ау-
диторию за проявленное вни ман ие. 3. Заявление под п и са но заве-
дующим отделом по  связям с  общественностью. 4. Бо ль ше всего 
нарушений выявлено в соб лю дении сроков воз ве ден ия жилья, в ка-
чес т ве отдельных видов строи те ль ных работ. 5. Повестка отправле-
на свидетелю по но во му ад ре су прож и ван ия.

3. Выявіце ў  тэксце і  выпраўце словазлучэнні з няп ра ві ль най 
фор май за леж ных слоў.

Зацікаўленая асоба мае права ва ўстаноўленым парадку звяр тац-
ца ў суд за аба ро най парушанага або аспрэчванага права ці інтарэ-
су, што ахоў ва ец ца законам. Іск і  ёсць зварот за ці каў ле най асобы 
ў суд за аба ро най суб’ектыўных правоў і інтарэсаў, што ахоўваюцца 
законам. Правілы іс ка ва га вядзення ў  гра мадзян с кім працэсе ма-
юць уні вер са ль ны ха рак тар, яны з’яў ля юц ца агульнымі правіламі 
судавядзення па ўсім гра мадзян с кім спра вам. Іск з’яўляецца адным 
з найбольш складаных ін с ты ту таў гра мадзян с ка га працэсуальнага 



108 Раздзел ІV. Сінтаксічныя нормы

права. Многія пытанні тэ о рыі іску ма юць дыскусійны ха рак тар. Не-
каторыя вучоныя-пра цэ су а ліс ты вы лу ча юць два самастойных па-
няцця іс ку – іск у ма тэ ры я ль на-прававым сэнсе і іск у працэсуаль-
ным сэнсе. Па іх дум цы, іск у матэрыяльна-прававым сэн се – гэта 
патрабаванне да адказчыка аб спыненні па ру шэн ня су б ’ ек тыў на га 
права ці ін та рэ су альбо само парушанае ці аспрэчанае су б ’ ек тыў-
нае права, што абараняецца судом, а  іск у працэсуальным сэнсе – 
гэта звер ну тае да суда патрабаванне зацікаўленай асобы аб абаро-
не спрэч на га су б ’ ек тыў на га гра мадзян с ка га права або інтарэсу, які 
ахоў ва ец ца за ко нам.

4. Выявіце памылку ў дапасаванні, выкліканую не дак лад нас цю пе-
рак ла ду тэксту. Растлумачце прычыну па мыл кі, выпраўце яе.

Суддзёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь лі чыц ца 
выб ра ным асо ба, якая атрымала ў  выніку галасавання бо ль шасць 
галасоў ад поў на га складу Савета Рэс пуб лі кі На цы я на ль на га сходу 
Рэспублікі Бе ла русь.



Тэма 2

АСАБЛІВАСцІ КААРДЫНАцЫІ  
ПАМІж ДЗЕЙНІКАМ  
І ВЫКАЗНІКАМ

Сувязь паміж дзейнікам і выказнікам выяўляецца ў ад на ча со-
вай зме не гра ма тыч ных значэнняў дзейніка і выказніка: сту дэнт 
адказвае, сту дэн ты адказваюць; сту дэнт адказаў, сту дэн т ка 
адказала. Такая су вязь называецца каардынацыяй. Як ві даць з 
прыкладаў, дзейнік абу моў лі вае форму простага дзе яс лоў на га вы-
казніка.

Калі дзейнік выражаны нескланяльнай абрэвіятурай, то фор ма 
вы каз ні ка ка ар ды ну ец ца з галоўным словам гэтага ска ра чэн ня: 
У Беларусі па ча лі дзейнічаць новыя ПДР. Галоўнае слова ў абрэвія-
туры ПДР – пра ві лы дарожнага руху – патрабуе ўжы ван ня дапа-
можнага дзеяслова ў складзе састаўнога дзеяслоўнага вы каз ні ка 
ў форме множ на га ліку. Га лоў нае слова абрэвіятуры БДУ (універ
сітэт) пры абазначэнні здзей с не на га дзеяння пат ра буе выказніка 
ў форме мужчынскага роду: БДУ пат ра піў у рэй тынг найлепшых 
універсітэтаў свету.

Патрабуе ўвагі каардынацыя выказніка з дзейнікам, вы ра жа-
ным нес к ла ня ль ным назоўнікам іншамоўнага паходжання. Каб 
пазбегнуць па мы лак, неабходна ве даць родавую пры на леж насць 
іншамоўных нес к ла ня ль ных назоўнікаў. Напрыклад, наз ва гра-
шовай адзінкі еўра па аналогіі з іншымі назвамі грашовых адзі нак  
належыць да назоўнікаў муж чын с ка га роду: За апошні час еўра рэз ка 
вырас.

Дзейнік можа мець недапасаванае азначэнне (прыдатак), род 
якога не супадае з родам дзейніка. Напрыклад, пры дзей ні ку – улас-
ным жа но чым імені можа быць пры да так, які тра ды цый на ўжыва-
ецца ў форме на зоў ні ка мужчынскага роду (назвы пра фе сій, пасад, 
роду заняткаў і  да т.  п.). У  такіх выпадках фор ма роду выказніка 
су ад но сіц ца з дзейнікам, да па са ва нае аз на чэн не – з прыдаткам: Во
пытны адвакат юры дыч най кан су ль та цыі Ала Паўлаўна Гаспада
рык разгледзела некалькі спрэчак, выс ту па ю чы ў якасці трацейскага 
суддзі ў трацейскім су да вядзен ні ў ад па вед нас ці з За ко нам Рэспублікі 
Беларусь «Аб тра цей с кіх судах».
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Пры простых аднародных дзейніках выказнік ужываецца ў фор-
ме дзе яс ло ва множ на га ліку: Стварэнне, рэарганізацыя і ска са ван не 
ўста ноў адукацыі ажыц цяў ля юц ца ў адпаведнасці з за ко нам.

Асаблівай увагі патрабуе каардынацыя складанага дзей ні ка з 
вы каз ні кам.

Выказнік ужываецца ў форме адзіночнага ліку, калі дзей нік вы-
ра жа ец ца:

•	спалучэннем назоўнікаў, адзін з якіх мае колькаснае зна чэн не 
(пара, двойка, трой ка, дзясятак, сотня і да т. п.): Бывае, што і дзяся
так за ко наў пакідае вялікую ко ль касць прабелаў, спрэч ных сітуацый;

•	колькасна-іменным спалучэннем са словамі ўсяго, толькі 
(толькі два суддзі, уся го трое заняткаў): Па нормах маг дэ бур г с ка
га права суд па ві нен быў складацца як мі ні мум з трох суд дзяў, а на 
пасяджэнні суда ма гіс т ра та ў гэтым выпадку пры сут ні ча ла толькі 
два суддзі: бурмістр і радца;

•	колькасна-іменным спалучэннем са словамі мінут, хвілін, 
гадзін, дзён, тыд няў і да т. п.: Сто гадоў мінула ад адкрыцця 1 лю та
га 1919 г. бе ла рус кай гімназіі ў Ві ль ні;

•	спалучэннем няпэўнага або адмоўнага займенніка з на зоў ні-
кам або зай мен ні кам у форме ўскоснага склону з пры на зоў ні кам з: 
Ніхто з аб ві на ва ча ных сваёй віны не прызнаў;

•	спалучэннем назоўніка няпэўна-колькаснага значэння з на-
зоў ні кам роднага скло ну множнага ліку (частка студэнтаў, бо ль
шасць ву чо ных і  да  т.  п.): Большасць ву чо ных схіляецца да дум кі, 
што шахматы з’я ві лі ся ў першых стагоддзях нашай эры.

Выказнік ужываецца ў форме множнага ліку, калі дзейнік вы-
ра жа ец ца:

•	спалучэннем двух слоў у форме назоўнага склону са злу ча ль-
ным злуч ні кам і (ды), а таксама спалучэннем двух слоў, пер шае з якіх 
у форме на зоў на га склону, а дру гое – у творным з пры на зоў ні кам з: 
Прыняцце і зац вяр д жэн не міжнародных да га во раў разглядаюцца як 
раўназначныя ра ты фі ка цыі; Агляд мес ца здарэння правялі опе ру паў
на ва жа ны з эк с пер тамкры мі на ліс там. Адзіночны лік выказніка 
ў такіх кан с т рук цы ях ла гіч на вы лу чае асобу (прадмет), абазначаны 
формай назоўнага скло ну: Во быск у кватэры абвінавачанага правёў 
следчы з панятымі;

•	спалучэннем колькаснага лічэбніка і назоўніка са зна чэн нем 
асо бы: Два кан ды да ты прэтэндуюць на  пасаду старшыні та ва
рыс т ва.
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Пытанні

1. У чым выяўляецца сувязь паміж дзейнікам і выказнікам і як 
на зы ва ец ца та кая сувязь?

2. Як каардынуюцца дзейнік і выказнік, калі дзейнік вы ра жа ны 
нес к ла ня ль най аб рэ ві я ту рай?

3. Як каардынуюцца дзейнік і  выказнік, калі пры дзейніку  – 
улас ным жаночым іме ні можа быць прыдатак у фор ме назоўніка 
муж чын с ка га роду, які абазначае наз вы прафесій, па сад, роду за-
няткаў?

4. Назавіце спосабы выражэння складанага дзейніка, пры якіх 
вы каз нік ужываецца ў форме адзіночнага ліку.

5. Назавіце спосабы выражэння складанага дзейніка, пры якіх 
вы каз нік ужываецца ў форме множнага ліку.

Практычныя заданні

1. У наступных сказах запішыце ў цяперашнім часе дзе яс ло вы-
вы каз ні кі, ін фі ні ты вы якіх пададзены ў дужках, у той форме ліку, 
якая часцей за ўсё ўжы ва ец ца з пры ведзе ным дзейнікам.

1. Да экзаменаў зімовай сесіі (заставацца) два тыдні. 2. Ніх то 
з вы пус к ні коў (не адмаўляцца) паехаць працаваць у пра він цыю. 
3. З пачаткам но ва га семестра бо ль шасць студэнтаў трэ ця га курса 
юрыдычнага фа ку ль тэ та (пачынаць) слухаць лек цыі па дысцыплі-
не «Крымінальны працэс». 4. Некалькі дзя сят каў пацярпелых ад 
дзе ян няў фінансавай піраміды з роз ных га ра доў Беларусі (пры-
сутнічаць) у  зале суда. 5. Вык лад чыц кае май с тэр с т ва і  навуко- 
вы вопыт прафесара Р. А. Васілевіча (з’яўляцца) прык ла дам для 
яго калег.

2. Прыведзеныя ў дужках дзеясловы-выказнікі за пі шы це ў прош-
лым ча се, у той форме роду і ліку, якой пат ра буе каардынацыя з дзей-
нікам.

1. Лекцыю аб зараджэнні і развіцці ў Беларусі юрыдычнай на ву-
кі (прачытаць) пра фе сар Таісія Іванаўна Доўнар. 2. БДУ (аб’явіць) 
план на бо ру студэнтаў на новы на ву ча ль ны год. 3. СССР (праісна-
ваць) да 1991 г. 4. Ва ўчарашняй газеце (быць змеш ча ным) інтэрв’ю 
са старшынёй Кан с ты ту цый на га Суда. 5. Сто гадоў (прайсці) ад аб-
вяшчэння ідэі ства рыць Беларускі дзяр жаў ны ўніверсітэт.
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3. Выявіце і выпраўце памылкі ў каардынацыі дзей ні ка і вы каз-
ні ка. Аб г рун туй це неабходнасць выпраўлення.

1. Большасць вышэйшых навучальных устаноў у 2013–2014 гг. 
пе рай ш лі на ска ро ча ныя тэрміны навучання. 2. Падчас зна ход жан-
ня вык лад чы каў юрыдычнага фа ку ль тэ та БДУ ў Іс па ніі былі пра-
ведзены шэраг раз моў аб навуковым і метадычным суп ра цоў ніц т ве 
з намеснікам дэкана па міжнародных сувязях фа ку ль тэ та права ўні-
вер сі тэ та Дэуста. 3. Першы ўрок у Дзень ве даў для ўдзельнікаў Лігі 
маладых вы бар ш чы каў правёў зас лу жа ны юрыст Беларусі Лі дзія Яр-
мошына. 4. Заключэнне і ска са ван не шлю баў ажыццяўляюцца ад-
дзеламі запісу актаў гра мадзян с ка га стану.



Тэма 3

ТРАНСФАРМАцЫІ  
ДЗЕЕПРЫМЕТНІКАВЫх КАН С Т РУК цЫЙ

Пашырэнне дзеепрыметнікавых канструкцый у якасці ўск лад-
ня ль на га кам па нен та сказа ў афіцыйна-справаводчых тэкстах тлу ма-
чаць, з аднаго бо ку, неабходнасцю дэ та лі за цыі выкладу, што па тра буе 
шматлікіх агаворак [16, с. 322], з другога – пра яў лен нем фун да мен-
та ль най тэндэнцыі мовы да эка но міі, да фар мі ра ван ня і выкары-
стання больш ка рот кіх (у параўнанні з су ад нос ны мі сінанімічнымі) 
формаў выказвання думкі [27].

Адметнасцю беларускай мовы права ў параўнанні з рускай з’яў-
ля ец ца значна мен шая колькасць зваротаў з галоўнымі кам па нен та-
мі, вы ра жа ны мі дзеепрыметнікамі, у выніку замены іх неў лас ці вых 
і ненарматыўнай фор маў – незалежнага і залежнага ста ну цяпераш-
няга часу, незалежнага ста ну прошлага часу (акрамя ўтва рэн няў  
з суфіксам -л-), зваротных формаў. З мэтай захавання спе цы фі кі бе-
ларускай мовы замест зваротаў з наз ва ны мі дзе еп ры мет ні ка вы мі 
формамі нярэдка выкарыстоўваюцца суадносныя да да ныя часткі. 
Гэтая асаблівасць выклікае яшчэ адну адметную ры су бе ла рус ка га 
афі цый на га маўлення – большую ў параўнанні з рус кай мовай ко ль-
касць складаных сказаў.

У некаторых дапаможніках можна сустрэць сцвярджэнне, што 
для афі цый на-спра ва вод ча га стылю характэрныя ўсе фор мы дзе е-
п ры мет ні каў, акрамя зваротных. Та кое сцвярджэнне су пя рэ чыць 
даўнім бе ла рус кім лінгвістычным традыцыям. Як вя до ма, яшчэ Ва-
сіль Цяпінскі, пе рак ла да ю чы на беларускую мову Еван гел ле, вы ка-
рыс тоў ваў разнастайныя спо са бы замены кніж на-славянскіх дзее-
прыметнікаў на эк ві ва лен т ныя срод кі з ар се на лу жывой беларускай 
мовы: у адных рабіў замену су фік саў (спасти погибшаго – заховати 
згубленого, ко овцам погибшимъ – къ ов цамъ пог и ну лымъ), іншыя 
перакладаў праз на зоў ні кі (се приближис# пре даи м# – ото при б л и
ж и л ъ се вы дав ца мои), прыметнікі (боуди оув h ще ва#с# съ соперни
комъ своимъ – будь згод л и выи съ спротивникомъ своим), дзе еп ры  - 
с лоўі (аще кто uмреть не имыи ч#дъ – если хто ум реть не ма ючи 
детеи). Адзначана ў яго перакладзе і перадача дзе еп ры мет ні ка да-
даным сказам (тои есть или# хот#и приити – тотъ естъ иль# 
ко то рыи мелъ приити). 
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Такое ўжыванне дзеепрыметнікаў В. Цяпінскім А. І. Жу раў с кі, 
вядомы бе ла рус кі гіс то рык мовы, разглядае як ускоснае свед чан не 
таго, што «дзеепрыметнікі як са мас той ная граматычная ка тэ го рыя 
не былі ўласцівы жы вой старажытнай беларускай мове» [14, с. 213].

Старабеларуская традыцыя мела сваё развіццё і ў су час ным афі-
цый ным маў лен ні, на пачатковым этапе складвання лін г віс тыч ных 
сродкаў афі цый на-справаводчага сты лю ў 1920-я гг., ка лі найбольш 
частым спо са бам перакладу на беларускую мову кан с т рук цый з не-
ўласцівымі формамі дзе еп ры мет ні каў было вы ка рыс тан не даданых 
(пераважна азначальных) час так [18, с. 237].

Пры выкарыстанні даданых частак на месцы дзе еп ры мет ні ка-
вых кан с т рук цый мо гуць быць няправільна выбраны сродкі да лу-
ча ль най су вя зі. Няправільна ўжываць злу ча ль нае слова што пры 
ўтварэнні даданай час т кі, якая дапасуецца да аса бо ва га на зоў ні ка: Трэ
ція асобы, што не за яў ля юць самастойных пат ра ба ван няў на прад 
мет спрэчкі, могуць ус ту піць у справу на баку істца. Правільны ва-
рыянт: Трэція асо бы, якія не за яў ля юць самастойных патрабаван
няў… Калі ж даданая частка да па су ец ца да неасабовага назоўніка, 
злучальным словам можа быць выкарыстана як што, так і які (якія). 
Правільным з’яў ля ец ца варыянт У справах, якія ўзні ка юць з ад мі
ніс т ра цый напра ва вых адносін… і варыянт У справах, што ўзніка
юць з ад мі ніс т ра цый направавых адносін…

Пытанні

1. Чым абумоўлена меншая колькасць зваротаў з галоўнымі кам-
па нен та мі, вы ра жа ны мі дзеепрыметнікамі, у  беларускім юры дыч-
ным маў лен ні ў параўнанні з рускім?

2. Назавіце сродкі замены неўласцівых беларускай мове фор маў 
дзе еп ры мет ні каў.

3. Чым адрозніваецца ўжыванне далучальных слоў што і які (якія) 
пры тран с фар ма цыі дзеепрыметнікавых зваротаў у даданыя час т кі сказа? 

Практычныя заданні

1. Перакладзіце сказы на беларускую мову, за мя ня ю чы, дзе не аб-
ход на, дзе еп ры мет ні ка выя звароты на даданыя час т кі.

1. Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и  семьи, 
пра во во го зна чен ия не имеют. 2. В пределах, пре дус мот рен ных за-
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ко но да те ль с т вом Республики Бе ла русь, допускается са мо защ и та 
прав, вы те ка ющих из брачных и семейных от но шений. 3. Граждане, 
имеющие в соб с т вен ности в данном на се лен ном пункте жилые по-
ме щен ия, в  которых они не прож и ва ют, не могут быть признаны 
нуждающимися в улуч шении жил и щ ных условий. 4. Организации 
застройщиков, формируемые из чис ла граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улуч шении жил и щ ных условий, соз да ют ся по ини-
циативе местных испол н и те ль ных и  рас по ряд и те ль ных органов.  
5. На ру шен ие правил торговли, вы раз и в ше е ся в продаже алкоголь-
ных, сла бо ал ко го ль ных нап и т ков или пива не со вер шен но летним, 
влечет на ло жен ие штрафа в размере от двад цати до пят и де сяти ба-
зо вых величин.

2. Выпраўце, дзе неабходна, памылкі, звязаныя з няп ра ві ль ным 
вы ка рыс тан нем дзеепрыметнікавых зваротаў.

1. Акты заканадаўства аб адукацыі пашыраюцца на гра мадзян 
і ар га ні за цыі Рэс пуб лі кі Беларусь, а таксама на зна ходзя чых ся ў Рэс-
публіцы Бе ла русь замежных гра мадзян. 2. Аба вя за ны мі лічацца 
асобы, у ад но сі нах да якіх уступіла ў законную сі лу рашэнне суда аб 
спагнанні рас хо даў, панесеных дзяржавай на ўтрыманне іх дзя цей. 
3. Бакі, вырашыўшыя зак лю чыць шлюб ны дагавор, могуць звярнуц-
ца па да па мо гу да кам пе тэн т ных юрыстаў. 4. Вучыцца за дзяржаўны 
кошт на падрыхтоўчых ад дзя лен нях федэральных дзяржаўных ВНУ 
Расійскай Фе дэ ра цыі маюць пра ва гра мадзя не, прайшоўшыя ваен-
ную службу па пры зы ве і  маючыя ад па вед ную рэ ка мен да цыю ка-
мандзіраў. 5. Сельскагаспадарчыя ар га ні за цыі вядуць улік выручкі, 
ат ры ма най ад ажыццяўлення дзейнасці па ака зан ні паслуг у сферы 
аг ра э ка ту рыз му.

3. Адкарэкціруйце ўжыванне даданай азначальнай час т кі.
Пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь ствараецца На ву ко-

ва-кан су ль та тыў ны савет, аб якім палажэнне зац вяр д жа ец ца Пле-
нумам Вяр хоў на га Суда Рэс пуб лі кі Беларусь.



Тэма 4

УжЫВАННЕ  
ДЗЕЕПРЫСЛоЎНЫх ЗВАРоТАЎ

Дзеепрыслоўныя звароты ўдакладняюць умову, час, пры чы ну, 
ака ліч нас ці дзе ян ня, таму яны даволі частыя ў мове пра ва. Напры-
клад, прэ ам бу ла дзейнай рэ дак цыі Канстытуцыі Рэс пуб лі кі Бела-
русь пачынаецца ска зам, ускладненым сямю дзе еп рыс лоў ны мі кан-
струкцыямі: Мы, народ Рэс пуб лі кі Беларусь (Беларусі), зы ходзя чы з 
адказнасці за цяперашні стан і  будучыню Бе ла ру сі, ус ве дам ля ю чы 
сябе паўнапраўным суб’ектам сусветнага су по ль ніц т ва і  пац вяр
д жа ю чы сваю прыхільнасць да агу ль на ча ла ве чых каштоўнасцей, 
грун ту ю чы ся на сваім неад’емным праве на самавызначэнне, аба пі
ра ю чы ся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяр жаў
нас ці, імкнучыся зацвердзіць правы і свабоды кожнага гра мадзя ні на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, жадаючы забяспечыць гра мадзян с кую згоду, не
па хіс ныя ўстоі народаўладдзя і пра ва вой дзяр жа вы, прымаем гэтую 
Кан с ты ту цыю – Асноўны Закон Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пры пабудове і выкарыстанні канструкцый з дзе еп рыс лоў я мі важ-
на ўлічваць, што гэта нязменная форма дзеяслова абаз на чае дзеянне, 
да дат ко вае да асноўнага дзе ян ня, названага дзе яс ло вам-выказнікам.

Пры ўжыванні дзеепрыслоўяў і  дзеепрыслоўных зваротаў мо-
гуць быць да пуш ча ны памылкі некалькіх відаў.

1. Няправільнае формаўтварэнне: Палiтычныя партыi, iншыя 
грамадскiя аб’яднаннi, пра ца ваў шы ў рам ках Кан с ты ту цыi i зако
наў Рэспублiкi Беларусь, спры я юць вы яў лен ню i выказванню пал i
тыч най волi грамадзян.

Што няправільна? Ад дзеясловаў незакончанага трывання (пра
цаваць) ут ва ра юц ца дзеепрыслоўі з суфіксамі -учы (ючы) (І спр.) 
або ачы (ячы) (ІІ спр.).

Правільна: працуючы ў рамках Канстытуцыі…
З суфіксам -ўшы- ўтвараюцца дзеепрыслоўі ад дзеясловаў за кон-

ча на га тры ван ня: папрацаваць – папрацаваўшы.
2. Ужыванне дзеепрыслоўнага словазлучэння ў якасці са мас той-

на га выказніка на дае выказванню прастамоўную афар боў ку: Да па
чатку лі пе ня ўсе выпускнікі ўжо бы лі атрымаўшы атэс та ты.

Што няправільна? Дзеепрыслоўі абазначаюць дадатковае дзе ян-
не, тут – ас ноў нае.

Правільна: ...выпускнікі ўжо атрымалі атэстаты.
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3. Ужыванне дзеепрыслоўных канструкцый у безасабовых ска-
зах: Га во ра чы пабеларуску, мне не хапае неабходных слоў.

Што няправільна? У сказе не названа асноўнае дзеянне.
Правільна: Гаворачы пабеларуску, я адчуваю недахоп не аб ход

ных слоў. Не ка рэк т на ўжыты дзеепрыслоўны зварот можа быць за-
менены і на да да ную ака ліч нас ную частку: Калі гавару пабеларус
ку, мне не хапае не аб ход ных слоў.

4. Ужыванне дзеепрыслоўнага словазлучэння ў  сказах, дзе ас-
ноў нае і  да дат ко вае дзеянні маюць розных утваральнікаў: Аб ’ яд
наў шы на шы намаганні, да нас вер нец ца ўпэўненасць у пос пе ху.

Што няправільна? Граматычны ўтваральнік асноўнага дзе ян ня 
ўпэў не насць не мо жа быць утваральнікам дадатковага дзе ян ня, на-
званага дзе еп рыс лоў ем аб ’ яд наў шы. 

Правільна:
1) замяніць утваральніка асноўнага дзеяння: Аб’яднаўшы на шы 

на ма ган ні, мы вер нем сабе ўпэўненасць у поспеху;
2) замяніць дзеепрыслоўны зварот на даданую частку, дзе будзе 

(або будзе пад ра зу мя вац ца) утваральнік дзеяння: Калі (мы) аб’яд
наем на шы намаганні, да нас вер нец ца ўпэўненасць у поспеху.

5. Ужыванне дзеепрыслоўнага словазлучэння ў сказах з па сіў ны-
мі кан с т рук цы я мі, г. зн. у такіх, дзе суб’ект выступае да паў нен нем 
у твор ным склоне: Пра ку ро рам ажыццяўляюцца яго паўнамоцт
вы, кі ру ю чы ся толькі заканадаўчымі актамі.

Што няправільна? Пры такой пабудове сказа ў асноўнага і да дат-
ко ва га дзе ян ня розныя ўтваральнікі, а павінен быць адзін і той жа.

Правільна: Пракурор ажыццяўляе свае паўнамоцтвы, кі ру ю чы
ся то ль кі за ка на даў чы мі актамі.

Пытанні

1. Чым абумоўлена пашырэнне дзеепрыслоўных кан с т рук цый 
у мо ве права?

2. Як адрозніваецца ўтварэнне формаў дзеепрыслоўя ў бе ла рус-
кай і рус кай мо вах?

3. Ці з’яўляецца нарматыўнай у беларускай мове зваротная фор-
ма дзе еп рыс лоўя?

4. Назавіце прычыну непажаданага выкарыстання дзе еп рыс лоў-
на га сло ваз лу чэн ня ў якасці самастойнага выказніка ў афі цый ным 
маўленні.
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Практычныя заданні

1. Выпраўце памылкі ва ўтварэнні і  ўжыванні дзе еп рыс лоў яў 
і дзе еп рыс лоў ных зваротаў, абгрунтуйце не аб ход насць выпраўлення.

1. Савет Рэспублікі прымаў рашэнні, галасаваўшы ў  цэлым за 
ўвесь пра ект або за яго частку. 2. Прыехаўшы ў Мінск, вакзал здзі віў 
мяне шу мам і  мітуснёй. 3. Вы піў шы бутэльку гарэлкі, Іва но ву зра-
білася дрэнна. 4. Імкнучыся выгарадзіць саў дзе ль ні каў, яго паказанні 
ўтрымліваюць су пя рэч нас ці. 5. Паступіўшы на юры дыч ны факультэт, 
сту дэн та мі вывучаюцца раз нас тай ныя пра ваз наў чыя дысцыпліны.

2. Выявіце недакладнасці ва ўжыванні дзе еп рыс лоў ных зва ро-
таў, вып раў це памылкі і  абгрунтуйце не аб ход насць выпраўлення. 
Пе рак ладзі це вып раў ле ныя сказы на бе ла рус кую мову.

1. Приняв меры к задержанию преступников, сле до ва те лю уда-
лось задержать их. 2. Находясь в местах ли шения свободы, мо е му под-
защ и т но му испол н и лось 18 лет. 3. Адвокату, придя в ка ме ру к под  - 
с лед с т вен но му, не удалось с ним поговорить. 4. Читая дело, у меня 
не воз н и к ло никаких сомне ний в нев и нов ности моего подзащитно-
го. 5. Находясь в состоянии ал ко го ль но го опьянения, между ними 
возникла ссо ра.  6. Нарушив прав и ла дорожного движения, постра-
дало три че ло ве ка.

3. Перакладзіце сказы на беларускую мову, тры ма ю чы ся пра ві лаў 
утварэння дзеепрыслоўяў і ўжы ван ня дзе еп рыс лоў ных зваротаў.

1. Правила приема в полной мере регулируют все аспекты про ве-
ден ия вступ и те ль ной кампании, обеспечивая при этом соб лю ден ие 
при н ц и пов социальной спра вед л и вости, законных прав и интере-
сов граждан, рав ных возможностей у них при пос туп лении в вузы 
и ссузы рес публики. 2. Обсудив вопросы эф фек т и в ности про вод и-
мой инвес т и ц ион ной деятельности и ре ал и зации инвестиционных 
программ, кол лег ия Ком и те та гос кон т ро ля предложила Правитель-
ству проанализировать ситу ац ию по  данному вопросу и  принять 
безотлагательные меры по  ус т ра нен ию выявленных на ру шений 
и  недостатков. 3. Комитет го су дар с т вен но го контроля Республи-
ки Бе ла русь, основываясь на  прак т и ке Де пар та мен та финансовых 
расследований, разработал пред ло жен ия по пре дуп реж ден ию соз-
дания лжеп ред п р и н и ма тельских структур. 4. Се мья, яв ля ясь есте-
ственной и основной ячей кой общества, находится под защитой го-
су дар с т ва. 5. Рассматривая дела о восстановлении в родительских 
пра вах, суд уч и ты ва ет мнение ребенка.



ДАДАТКІ

1. ТэКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ

Тэкст 1
Современное общепринятое понимание сущности конституции 

состоит в том, что конституция – это ограничитель власти государ-
ства, т. е. ею устанавливаются пределы вторжения государства в об-
ласть прав и свобод человека и гражданина.

Наряду с идеологическими и политическими свойствами любая кон-
ституция обладает и юридическими свойствами. Степень их выражен-
ности во многом зависит от содержания конституции. Они позволяют 
ус тановить ее место в общей системе правовых источников государства.

Как уже указывалось, конституция является главным, основным 
законом государства. Это значит, что на ее основе формируется вся 
система текущего законодательства, в  ней определяется компетен-
ция государственных органов. По этой причине конституцию неред-
ко называют ядром правовой системы. Часто в самой конституции 
указывается, в  каких случаях для дальнейшего развития содержа-
щихся в ней положений должны быть приняты законы. Например, 
в белорусской Конституции ссылка на закон имеется около ста раз.

Благодаря закрепленному в Конституции правовому статусу ор-
ганов государственной власти можно определить иерархию прини-
маемых ими нормативных актов. При этом следует иметь в виду, что 
сама конституция обладает верховенством по  отношению ко всем 
иным правовым актам. Это ее важнейшее юридическое свойство. Со-
ответствующие правила (о верховенстве Конституции) закрепляют-
ся в самом основном законе. Приоритет конституции по отношению 
к иным актам также подкрепляется спецификой ее принятия, изме-
нения или отмены. Правда, в истории белорусского государства был 
случай, когда иному нормативному акту был придан более высокий 
юридический вес, нежели Конституции. 25 августа 1991 г. Декларации 
Верховного Совета Республики Беларусь был придан статус консти-
туционного закона, обладающего более высокой юридической силой, 
нежели конституция: при расхождении норм, содержащихся в Декла-
рации и Конституции, приоритет имели нормы первого документа.

Василевич Г. А. Научнопрактический комментарий к закону  
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»  

(https://law.bsu.by/index.php?option=com_content&view=article&id=9493&Itemid=7)
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Тэкст 2
Новый кодекс вводит такое понятие, как брачный договор. Сле-

дует отметить, что положение о том, что супруги могут его заклю-
чить, имелось и в старой редакции документа, но при этом там не 
было определения, что это такое. Теперь юридическое определение 
брачного договора есть. Это соглашение лиц, вступивших в  брак, 
либо супругов об определении их имущественных и  неимуще-
ственных прав и обязанностей как в период брака, так и после его 
расторжения.

Одновременно в Кодекс о браке и семье вводится и такое новое 
понятие, как соглашение о разделе имущества между супругами, яв-
ляющегося их общей собственностью. Это своего рода альтернати-
ва брачному договору. Но в отличие от него соглашение может быть 
заключено не только в период брака, но и после его расторжения.

Новый Кодекс о браке и семье регулирует некоторые проблем-
ные вопросы, связанные с опекой над недееспособными или ограни-
ченно дееспособными гражданами. Одно из изменений – функции 
опеки над такими лицами перестают быть вотчиной работников 
здравоохранения. Теперь их предлагается доверить и территориаль-
ным органам по труду, занятости и соцзащите. При этом предста-
вители медучреждений будут заниматься только теми, кто страдает 
психическими расстройствами, наркотической и алкогольной зави-
симостью, употребляет психотропные вещества. Выявление таких 
граждан, подготовка материалов для возбуждения дел в суде о при-
знании их недееспособными и участие в рассмотрении таких дел – 
полномочия представителей здравоохранения. А остальные катего-
рии недееспособных, например люди преклонного возраста, теперь 
объекты внимания работников соцзащиты. Взаимодействие между 
ними будет осуществляться координационным советом по  вопро-
сам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами.

Существенно меняются нормы, которые касаются опеки несо-
вершеннолетних. По новому документу, если по уважительной при-
чине родители оставляют своих детей родственникам на срок более 
года, те должны оформить опеку или попечительство. Для сравне-
ния: сейчас если по уважительной причине отец или мать оставля-
ют ребенка близким на срок более 6 месяцев, опека или попечитель-
ство устанавливаются, если это необходимо в интересах ребенка.

Козловская Е. Что хотят изменить в Кодексе о браке и семье  
(https://www.sb.by/articles/zakonsotvoreniyasemi.html)
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Тэкст 3
ПИСьМЕННЫЕ И ВЕщЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛьСТВА

Письменные доказательства – это документы, содержащие све-
дения об обстоятельствах, имеющих значение для дела (акты, дого-
воры, справки, товарно-транспортные накладные, деловая корре-
спонденция, в том числе полученная по средствам факсимиль ной, 
электронной или иной связи или иным способом, позволяющим 
установить достоверность документа). Таково нормативное опреде-
ление письменных доказательств, содержащееся в ст. 84 ХПК. <...>

Письменное доказательство в  хозяйственном процессе опре-
деляется как сведения об обстоятельствах дела, закрепленные до 
начала судебного процесса на  материальном носителе с  помощью 
специальных знаков, нанесенных собственноручно человеком или 
с применением специальных технических средств, представлен ные 
лицами, участвующими в деле, или иными лицами по запросу суда, 
и исследуемые судом в порядке, установленном соответству ющим 
процессуальным кодексом. <...>

В хозяйственном процессе наибольшее распространение име-
ют официальные письменные документы, для которых характерно 
наличие определенной формы, порядка их издания, составления, 
выдачи, необходимых реквизитов. Официальный характер данным 
письменным доказательствам придает то обстоятельство, что они 
исходят от государственных органов, предприятий, учреждений, 
должностных или специально управомоченных лиц в связи с реа-
лизацией ими своей компетенции. <...>

Письменные доказательства представляются в подлиннике или 
в  форме надлежащим образом заверенной его копии. Если к  рас-
сматриваемому делу имеет отношение лишь часть документа, пред-
ставляется заверенная выписка из  него. Подлинные документы 
представляются, если обстоятельства дела в  соответствии с  зако-
нодательством подлежат подтверждению только такими докумен-
тами, а также в иных случаях по требованию хозяйственного суда.

Вещественные доказательства  – это предметы, которые своим 
внешним видом, свойствами, местом нахождения или ины ми при-
знаками могут служить средством установления обстоя тельств, 
имеющих значение для дела.

Мартыненко И. Э. Судоустройство и судопроизводство  
по хозяйственным спорам : учеб. пособие (https://elib.grsu.by/doc/838)
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Тэкст 4
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр  – это неотложное следственное действие, состоящее 
в непосредственном восприятии следователем места происшествия 
в целях изучения его обстановки обнаружения, фиксации, изъятия 
и исследования следов преступления и других вещественных дока-
зательств, выдвижения и  проверки версий о  событии преступле-
ния, способе его совершения, участниках, а также решения других 
вопросов, имеющих значение для дела.

Расследование целого ряда уголовных дел (убийство, кража, 
разбой, дорожно-транспортное происшествие, поджог и т. д.) необ-
ходимо обязательно начинать с осмотра места происшествия, так 
как оно является тем отправным началом, от которого зависит весь 
последующий ход расследования, и в ряде случаев единственным 
средством получения фактических данных на первоначальном эта-
пе расследования.

Место происшествия  – это основной источник информации 
о  месте совершения преступления. Любая деятельность человека 
отражается в  результатах и  следах. Это относится и  к преступле-
нию. Преступная деятельность обычно складывается из подготов-
ки, совершения и сокрытия преступления, и на всех этих стадиях 
мы можем столкнуться с многочисленными следами. Однако поня-
тия «место преступления» и «место происшествия» неоднозначны. 
С одной стороны, понятие места происшествия шире понятия ме-
ста преступления, так как это выражается в том, что местом про-
исшествия является и  место другого события, не преступления. 
В  ряде случаев при получении сообщения о  преступлении следо-
ватель затрудняется определить, что же произошло: преступление, 
несчастный случай или происшествие непреступного характера. 
Это могут быть места обнаружения трупа человека, производствен-
ной травмы и др. Именно поэтому сделано исключение из общего 
правила: в случаях, не терпящих отлагательств, разрешено произ-
водить следственное действие до возбуждения уголовного дела.  
И только после осмотра при наличии к тому оснований возбужда-
ется уголовное дело. Поэтому можно сказать, что местом происше-
ствия является не только место преступления, но и место любого 
события, требующего проведения следственного осмотра.

Криминалистика : учеб. пособие / под ред. А. В. Дулова  
(https://law.bsu.by/pub/11/KRIMgraf.pdf)
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Тэкст 5
Хулиганский мотив – это внутреннее побуждение лица нару-

шить не только общественный порядок, но и проявить явное неува-
жение к обществу или отдельной личности без веских (убедитель-
ных, значимых) к тому причин, поводов. Наличие последних долж-
но свидетельствовать о присутствии хулиганских побуждений, а сле-
довательно, и самого мелкого хулиганства. Например, 15.02.06 г. был 
привлечен к административной ответственности С. за то, что он, бу-
дучи в нетрезвом состоянии, выражался грубой нецензурной бранью 
(такая запись в протоколе) и мешал двум сыновьям вставлять ме-
таллическую входную дверь в квартире, чем, по заключению сотруд-
ников милиции и судьи, нарушал общественный порядок, следова-
тельно, совершил мелкое хулиганство. Итак, мотив данного ру га-
тельства с употреблением С. нецензурных слов состоит в том, чтобы 
выразить свое негативное отношение и помешать установить метал-
лическую дверь, а не беспричинные хулиганские побуждения. Поэто-
му вряд ли правомерна квалификация названного деяния по ст. 156 
КоАП и привлечение С. к административной ответственности.

При разрешении данного дела фактически не была исследо-
вана и учтена действительная причина ругательства. На практике 
в большинстве случаев ни в протоколе, ни в постановлениях о на-
ложении административного взыскания в соответствии со ст. 156 
она не называется. В основном делается запись «выражался грубой 
нецензурной бранью, на замечания не реагировал(ла)». Несомнен-
но, нереагирование на требования окружающих или лиц, призван-
ных охранять общественный порядок, о прекращении ругательства 
с  употреблением нецензурных слов в  ряде случаев может свиде-
тельствовать о  мотиве и  раскрывать его суть. Однако лишь одна 
такая запись в документах дела не всегда отражает истинную при-
чину совершенного деяния. Например, в материалах одного дела об 
административном правонарушении в  виде мелкого хулиганства 
значится такая запись: «Ж. 05.01.06 в 21 ч., будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, находясь по ул. Плеханова, устроил скандал 
со своей дочерью, выражался нецензурной бранью...». Как видим, 
причина скандала совершенно неясная и она не определена в про-
цессе разбирательства по делу. Тем не менее Ж. признан виновным 
в совершении мелкого хулиганства и привлечен к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 58 000 руб.

Крамник А. Н. Мелкое хулиганство (ст. 156 КоАП) как административ
ное правонарушение (http://elib.bsu.by/handle/123456789/11781)
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Тэкст 6
Собирание доказательств  – это деятельность по  обнаружению 

и процессуальному закреплению фактических данных, имеющих от-
ношение к делу об административном правонарушении. Основными 
способами получения доказательств в административно-деликтном 
процессе являются опрос, осмотр, освидетельствование, экспертиза.

Опрос – это получение ответов (объяснений) на вопросы, по-
ставленные должностным лицом, ведущим административно-де-
ликтный процесс. Он проводится в  отношении физических лиц, 
участвующих в  административно-деликтном процессе, и  может 
быть произведен по  месту ведения административного процесса 
или по месту нахождения опрашиваемого. Лица, вызванные по од-
ному и  тому же делу, опрашиваются порознь. При этом должны 
быть приняты меры, чтобы названные лица не могли общаться 
между собой (ч. 1 и 2 ст. 10.10 ПИКоАП).

Осмотр – визуальное обозрение места совершения правонару-
шения, помещения, жилища и иного законного владения, предме-
тов и документов. Причиной проведения осмотра является наличие 
достаточных оснований полагать, что в  ходе такого действия мо-
гут быть обнаружены следы административного правонарушения, 
иные материальные объекты, выяснены другие обстоятельства, 
имеющие значение для дела.

В ряде случаев при осмотре обязательно присутствие лица, в соб-
ственности или владении которого находятся определенные предме-
ты. К ним относятся вещи, ручная кладь, багаж, орудия охоты и до-
бычи рыбы или других водных животных и иные предметы. Правда, 
в случаях, не терпящих отлагательства, указанные вещи, предметы со-
гласно ч. 2 ст. 10.13 ПИКоАП могут быть подвергнуты осмотру с уча-
стием не менее двух понятых в отсутствие собственника (владельца).

Освидетельствование в  административно-деликтном процессе 
является процессуальным действием, заключающимся в  осмотре 
тела человека для обнаружения особых примет, следов администра-
тивного правонарушения, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и  признаков, имеющих значение для дела, если для 
этого не требуется проведение экспертизы.

Крамник А. Н. Подготовка дела  
об административном правонарушении к рассмотрению  

(https://law.bsu.by/pub/26/Kramnik_15.pdf)
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Тэкст 7
Экологический вред – вред, причиненный окружающей среде, 

а также вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 
юридических лиц и  имуществу, находящемуся в  собственности 
государства, в результате вредного воздействия на окружающую 
среду (ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды»).

Следует обратить внимание на то, что правовое понятие «эко-
логический вред» комплексное и включает собственно вред, причи-
ненный окружающей среде, и иные виды вреда. Данное обстоятель-
ство весьма существенно, поскольку дает возможность применять 
различные виды законодательств при выявлении соответствующе-
го вреда. Так, вред, причиненный жизни, здоровью и  имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся 
в собственности государства, в результате воздействия на окружа-
ющую среду, подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред, в соответствии с гражданским законодательством 
Республики Беларусь (ст. 102 Закона Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды»). Правовой основой для возмещения такого 
вреда являются гл. 25 (отдельные положения), гл. 58 ГК Республики 
Беларусь. При этом возмещение вреда, причиненного жизни, здо-
ровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и иму-
ществу, находящемуся в  собственности государства, в  результате 
трансграничного воздействия на окружающую среду, осуществля-
ется в  соответствии с  международными договорами Республики 
Беларусь в области охраны окружающей среды.

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан и юриди-
ческих лиц ухудшением состояния окружающей среды, вызванным 
деятельностью юридических лиц и граждан, подлежит возмещению 
в  полном объеме. Возмещение вреда производится на  основании 
решения суда по иску потерпевшего, членов его семьи, прокурора, 
специально уполномоченных органов и  общественных объедине-
ний. Согласно ст. 933 ГК вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.

Экологическое право : пособие / С. А. Балашенко [и др.]  
(https://law.bsu.by/pub/25/2013_ekolog_pravo.pdf)
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Тэкст 8
История создания органов прокуратуры Республики Беларусь 

берет свое начало с конца 1921 г., когда в соответствии с решениями 
II съезда деятелей юстиции Белоруссии в БССР были созданы ор-
ганы охраны революционной законности. Положением о народном 
комиссариате юстиции БССР при судебных органах республики 
вводились (устанавливались) должности прокурора кассационно-
го трибунала, прокурора революционного трибунала и товарищей 
прокурора, состоявших при Совете народных судей, а также выпол-
нявших функции надзора за законностью в уездах.

26 июля 1922 г. в целях осуществления надзора за соблюдением 
законности и  в  интересах правильной постановки борьбы с  пре-
ступностью постановлением III сессии ЦИК БССР была учреждена 
государственная прокуратура и  принято Положение о  прокурор-
ском надзоре в БССР.

С образованием СССР появилась необходимость реорганиза-
ции системы органов прокуратуры, поскольку существовавшие 
в союзных республиках прокуратуры являлись республиканскими 
органами и подчинялись центральным исполнительным комитетам 
этих республик. Естественно, они не могли выйти за пределы своих 
полномочий и не могли осуществлять надзор за законностью дей-
ствий союзных органов, созданных после образования Союза ССР.

Для этих целей 20 июня 1933  г. Постановлением ЦИК и  СНК 
СССР была образована Прокуратура СССР, на  которую вместе 
с  осуществлением надзорных полномочий было возложено руко-
водство деятельностью прокуратур союзных республик. Это про-
являлось в  том, что Прокурор СССР давал прокурорам союзных 
республик указания, проводил обследование и проверку их деятель-
ности, получал отчеты об их работе. Вместе с тем прокуратура БССР 
по-прежнему находилась в системе Наркомата юстиции республики.

С распадом Союза ССР Прокуратура СССР перестала суще-
ствовать как самостоятельный государственный орган. В соответ-
ствии с Декларацией о государственном суверенитете и на основа-
нии Конституции БССР, Верховный Совет БССР образовал на базе 
действовавших на  территории республики органов прокуратуры 
единую систему органов Прокуратуры Республики Беларусь, воз-
главляемую Генеральным прокурором Республики Беларусь.

Данилевич А. А. Прокурорский надзор : учеб.метод. пособие  
(http://elib.bsu.by/handle/123456789/94843)



1271. Тэксты для перакладу

Тэкст 9
СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Проведение политической реформы в БССР началось с обнов-
ления избирательной системы. В октябре 1989 г. Верховный Совет 
БССР принял Закон о выборах народных депутатов БССР и о вы-
борах народных депутатов местных Советов, в соответствии с ко-
торым расширялись демократические основы выборов, давалась 
возможность конкуренции кандидатов в депутаты. Одновременно 
предоставлялось право избирать народных депутатов БССР от че-
тырех общественных организаций: Белорусской республиканской 
организации ветеранов войны и  труда, Белорусского общества 
инвалидов, Белорусского общества слепых и  Белорусского обще-
ства глухих. Выборы проходили в острой борьбе, после чего были 
сформированы соответствующие органы. В  мае 1990  г. на  сессии 
Верховного Совета Белорусской ССР Председателем Верховного 
Совета БССР был избран Н.  И. Дементей, его первым заместите-
лем – С. С. Шушкевич, заместителем – В. И. Шалодонов.

С принятием Декларации о суверенитете БССР 1990 г. в исто-
рии Беларуси начался новый этап становления независимой го-
сударственности. Изменяется название республики и  ее государ-
ственная символика. 19 сентября 1991 г. на внеочередной сессии ВС 
БССР был рассмотрен вопрос «О названии Белорусской Социали-
стической Республики» и принято решение в дальнейшем называть 
ее «Республика Беларусь», сокращенно «Беларусь». Были приняты 
также законы «О государственном флаге Республики Беларусь» 
и «О государственном гербе Республики Беларусь», соответственно 
которым новый флаг республики представлял собой прямоуголь-
ное полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных 
полос равной ширины, верхняя и нижняя белого цвета, а средняя 
красного, а  государственным гербом стал древний белорусский 
герб «Погоня». 18 октября 1991 г. принимается Закон «О граждан-
стве Республики Беларусь».

Довнар Т. И. История государства и права Беларуси  
(http://elib.bsu.by/handle/123456789/55185)
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Тэкст 10
Споры о заключении договоров подразделяются на споры о по-

нуждении к заключению договоров и споры о разногласиях по ус-
ловиям договоров. Разрешение этих споров хозяйственным судом 
возможно в тех случаях, когда актом законодательства установлена 
обязанность одной из сторон заключить договор, а споров о разно-
гласиях по договору – в тех случаях, когда они переданы на разре-
шение хозяйственного суда в порядке, предусмотренном ст. 415 ГК, 
либо в силу соглашения сторон. В частности, заключение договора 
обязательно в случаях:

•	заключения публичного договора (ст. 396 ГК);
•	заключения основного договора, предусмотренного предвари-

тельным договором (ст. 399 ГК);
•	заключения договора с лицом, выигравшим торги (ст. 417, 418 ГК);
•	заключения договора закупки товаров для государственных 

нужд (ст. 499 ГК);
•	в других случаях, предусмотренных законодательством.
Согласно п. 4 ст. 415 ГК, если сторона, для которой в  соответ-

ствии с ГК и иными актами законодательства заключение договора 
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 
При этом следует иметь в виду, что такое исковое требование может 
относиться не только ко всему договору в целом, но и к отдельным 
его условиям. К исковому заявлению истец обязан приложить проект 
договора, о понуждении к заключению которого предъявлен иск.

Установленный в ст. 415 ГК тридцатидневный срок не ограни-
чивает возможность заинтересованной стороны на передачу разно-
гласий по договору в хозяйственный суд. Разногласия, переданные 
в хозяйственный суд по истечении указанного срока, если контрагент 
не возражает против судебного разбирательства, должны быть рас-
смотрены судом по существу.

Если сторона, для которой заключение договора обязательно, пе-
редала разногласия по договору на рассмотрение хозяйственного суда, 
а контрагент по данному договору представил суду свои предложения 
по  условиям договора, то в  этом случае хозяйственный суд исходит 
из того, что спор передан на его рассмотрение по соглашению сторон.

Сидорчук В. К. Хозяйственное право. Курс лекций  
(http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52981/1/Курс%20лекций.pdf)
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Тэкст 11
Законотворческая деятельность в Республике Беларусь активи-

зируется в конце 1990-х гг., причем важной тенденцией стала коди-
фикация законодательства (было принято около двадцати новых 
кодексов). В 1997 г. были внесены изменения и дополнения в зако-
ны «О Конституционном Суде», «О государственной статистике», 
«О рек  ламе», «Об охране атмосферного воздуха», «О мерах борьбы 
с ор га низованной преступностью и коррупцией», «Об органах го-
сударственной безопасности», «О собраниях, митингах, уличных 
шествиях, демонстрациях и пикетировании» и др. В 1998 г. были 
приняты: Таможенный кодекс, Водный кодекс, Гражданский и Хо-
зяйственный кодексы Республики Беларусь, а также законы «О ра-
диационной безопасности населения», «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Об объектах, находящихся только в собственности го-
су дарства», «О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития Республики Беларусь», «О На ци о-
нальной академии наук», «О внешней трудовой миграции»; «О сво-
бодных экономических зонах», «О Совете Министров Республики 
Беларусь и подчиненных ему государственных органах», «О статусе 
депутата Палаты представителей, члена Совета Республики, Нацио-
нального собрания Республики Беларусь» и др.

Значительное количество законодательных актов было при-
нято в 1999 г., в том числе кодексы: «О земле», «О браке и семье», 
Воздушный, Гражданско-процессуальный, Жилищный, Трудовой, 
Уголовный и Уголовно-процессуальный; а также законы: «О науч-
но-технической информации», «О психической помощи и  гаран-
тиях граждан при ее оказании», «О международном арбитражном 
(Третейском) суде», «О депозитарной деятельности и центральном 
депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь», «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и др.

Значительную роль в  регламентации различных вопросов го-
сударственной жизни в  Республике Беларусь во второй половине 
1990-х гг. стали играть декреты и указы Президента: № 1 «О мерах 
по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций», 
№ 2 «О декларировании доходов и имущества физических лиц в Рес-
публике Беларусь» (февраль 1997 г.) и др.

Довнар Т. И. История государства и права Беларуси  
(http://elib.bsu.by/handle/123456789/55185)
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Тэкст 12
ОБщАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКОй НАУКИ  
И ЕЕ СВЯЗь С ДРУГИМИ СОЦИАЛьНЫМИ НАУКАМИ

Юридическая наука, исследуя право как феномен интегративный, 
отражающий сущность и закономерности упорядочиваемых им явле-
ний, неразрывно связана с науками, изучающими эти явления. Осо-
бенно ощутима связь юридической науки с философией, формулиру-
ющей общие закономерности природы, общества и человека, а также 
экономической и политической науками, познающими объективные 
законы в этих весьма значимых сферах жизни и деятельности людей.

Философские научные законы и категории важны для юриспру-
денции как отправные положения, преломляющиеся в праве в рус-
ле соотношения общего с отдельным. Одним из конкретных прояв-
лений этого соотношения является отпочкование в правоведении 
науки философии права.

Экономические науки вооружают юриспруденцию знанием эко-
номических законов, механизм действия которых в итоге обуслов-
ливает функционирование правовых закономерностей. Конкрет-
ным проявлением воздействия в этом плане является отпочкование 
науки экономического (хозяйственного) права.

Для правоведения также значимы науки, изучающие закономер-
ности поведения человека, характер этого поведения, в частности 
психические переживания, воздействующие на формирование пра-
ва и его реализацию. В связи с этим не случайно в юриспруденции 
возникла психологическая школа права… и прикладные юридиче-
ские дисциплины (судебная психология, судебная психиатрия).

Изменения в поведении людей непосредственно предопределя-
ются их мнением, складывающимся под воздействием конкретных 
условий, исследуемых социологией. Она также вторгается в право-
ведение как своими общими научными выводами, так и  сформи-
ровавшейся конкретной юридической наукой – социологией права.

Закономерности политической сферы важны для правоведения 
в связи с тем, что они, с одной стороны, включаются в право, как 
и другие регулируемые им явления, а с другой стороны – объектив-
ные законы права, его принципы диктуют политической власти со-
ответствующую ориентацию в  процессе ее осуществления. В  этом 
ключе в юриспруденции появилась общая теория государства и пра-
ва, а в сфере политической как обособленная наука – политология.

Дробязко С. Г., Козлов В. С. Общая теория права  
(https://uchebnikfree.com/pravagosudarstvateoriya/ 

obschayateoriyapravauchebposobiedlya.html)
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Тэкст 13
В 2002  г. с  изданием Указа Президента Республики Беларусь 

от 16 декабря 2002  г. №  609 «О Национальном правовом Интер-
нет-портале Республики Беларусь и  о внесении изменений и  до-
полнения в  Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 
1998 г. № 524» была начата разработка основного государственного 
ресурса в области права и правовой информатизации в сети Ин-
тернет. Посредством этого ресурса, введенного в  эксплуатацию 
с 17 декабря 2003 г., предоставлялся доступ к более чем 16 тысячам 
правовых актов и 100 законопроектам. В течение первого месяца 
работы правовой портал посетили более 22 тысяч пользователей 
из 40 стран мира.

Созданная и  функционирующая на  тот момент ГСПИ рассма-
тривалась как условие совершенствования национального законо-
дательства. <...>

Существенные изменения произошли в процессе официального 
опубликования правовых актов Республики Беларусь. Поэтапный 
переход к  их электронному официальному опубликованию, нача-
вшийся с 2006 г., завершился изданием Декрета Президента Респу-
блики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах 
опубликования и  вступления в  силу правовых актов Республики 
Беларусь». Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь стал единственным в республике источником официаль-
ного опубликования правовых актов, включенных в НРПА. <...>

На постоянной основе в рамках ГСПИ осуществляется разви-
тие лингвистических средств, обеспечивающих взаимодействие 
пользователей с  государственными информационно-правовыми 
ресурсами: различных классификаторов, словаря терминов и опре-
делений, правового навигатора, базы данных «Словарь юридиче-
ских терминов на  белорусском, русском и  английском языках». 
В 2015 г. актом Главы государства утверждена новая редакция Еди-
ного правового классификатора Республики Беларусь, что позволит 
и в дальнейшем обеспечивать единство структуры и представления 
национального законодательства в соответствии с этим актуализи-
рованным лингвистическим средством.

Коваленко Е. И. Развитие государственной системы правовой информа
ции – актуальное направление правовой политики суверенной Беларуси 

(http://pravo.by/pravovayainformatsiya/pravosovremennoybelarusi 
istokiurokidostizheniyaiperspektivy/razvitiegosudarstvennoy 

sistemypravovoyinformatsii/index.php)
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Тэкст 14
Недействительной признают сделку, не влекущую никаких юри-

дических последствий и недействительную с момента ее соверше-
ния. Единственные последствия недействительной сделки – те, ко-
торые связаны с ее недействительностью.

Недействительные сделки бывают оспоримыми (по основа-
ниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, 
в силу признания их таковыми судом) и ничтожными (независимо 
от такого признания).

Требовать признания оспоримой сделки недействительной мо-
гут лица, указанные в  ГК, а  требовать применения последствий 
недействительности ничтожной сделки – любое заинтересованное 
лицо. Суд вправе применить подобные последствия также по соб-
ственной инициативе.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана воз-
вратить другой все полученное по договору, а в случае невозможно-
сти возврата в натуральном виде возместить стоимость в денежном 
выражении.

Ничтожной является сделка, не соответствующая требованиям 
законодательства, если законодательный акт не устанавливает, что 
такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий 
нарушения. Например, завещание, составленное в простой пись мен-
 ной форме, ничтожно, так как нарушено обязательное требование 
закона – нотариальное его удостоверение.

Кроме того, ничтожной может быть признана сделка, совершен-
ная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нрав-
ственности, а также мнимая сделка – совершенная лишь для вида, 
без намерения создать соответствующие ей юридические послед-
ствия. Так, брачный договор, заключенный без цели его исполнения 
сторонами, – ничтожная (мнимая) сделка.

К той же категории относят и притворные сделки, то есть совер-
шаемые с целью прикрыть другие. Сегодня довольно часто заклю-
чают договоры дарения комнаты в квартире коммунального засе-
ления вместо договора купли-продажи. Такие действия совершают 
лица, желающие избежать использования собственником соседних 
комнат преимущественного права покупки.

Плетнева С. Недействительность сделок  
(https://www.nb.by/publikations/archive/2005/8/*1150)
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Тэкст 15
Язык правовых норм характеризуется развитой си стемой юри-

дических терминов, обозначающих какие-либо профессиональ-
ные понятия, необходимые для правильного и четкого выражения 
законодательной воли. В  нормативных суждениях о  возможном 
и долж ном поведении субъектов используются термины из об ласти 
юриспруденции, других гуманитарных наук, а  также естествозна-
ния и техники – в зависимости от предмета регулирования каждая 
отрасль законодатель ства располагает своим терминологическим 
словарем, более или менее специальным.

Язык правовых норм ориентирован на упорядочен ное примене-
ние терминов, их определение и поясне ние. При этом между отдель-
ными терминами устанав ливаются прямые либо опосредованные 
логические от ношения и связи, обусловленные системностью дей-
ствующего законодательства и единством его поня тийной структу-
ры. Юридические термины передают основной смысл нормативно-
го высказывания.

Не только термины, но и  слова общего употребления в  языке 
норм права приобретают устойчивый, четко определенный и уста-
новленный для правовых целей смысл. Как правило, этот юриди-
ческий смысл совпада ет с  предметно-логическим (буквальным) 
значением слова и  в  большинстве случаев прямо либо косвенно 
раскрывается в самом тексте нормы. <...>

В нормативных правовых текстах целесообразно применять так 
называемый активный словарь – изве стные лексические единицы, 
которые соответствуют исторически сложившимся формам на-
циональной культуры, отражают общесоциальные условия суще-
ствования и  развития российского общества, групп лю дей, инди-
видов. Нежелательно перегружать норматив ный правовой текст 
иноязычными заимствованиями и архаическими оборотами.

Традиционные языковые способы выражения право вых пред-
писаний во многом способствуют их единооб разному и  правиль-
ному пониманию. Следует также иметь в виду, что традиционные 
слова отражают преем ственность в правовом регулировании и по-
тому приоб ретают особую значимость в условиях смены культур-
но-правовых ценностей.

Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом  
в профессиональной юридической деятельности  

(https://texts.news/pravovedenienauka/yazyikpravoiskusstvovladeniyaslovom.html)
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2. ТэКСТЫ ДЛЯ РАЗВІццЯ НАВЫКАЎ  
ВУСНАГА МАЎЛЕННЯ

Тэкст 1
Сваю назву «магдэбургскае права» атрымала ад горада Маг-

дэ бур га. Маг дэ бург  – гэта адзін з найстаражытнейшых га ра доў 
Германіі. У  805  г. ён ужо быў у  ліку най больш важных ган д лё вых 
пунктаў. Маг дэ бур г с кае права развівалася пад уплывам умоў, якія 
садзейнічалі выдзяленню асо бай галіны гарадскога пра ва, у аснове 
якой ля жа ла ідэя свабоднай га рад с кой аб ш чы ны.

Першай мэтай, якой дабіваліся гараджане ва ўсіх дзяр жа вах фе-
а да ль най эпохі, бы ло права арганізацыі гарадскога жыцця на асно-
ве са ма кі ра ван ня. Самакіраванне га рад с кіх абшчын уз ні ка ла і раз-
вівалася на  ас но ве прывілеяў ці ўласніку горада, ці га рад жа нам. 
Права гарадоў паступова па шы ра ла ся, і за горадам бы ло прызнана 
права ўнут ра най заканадаўчай дзей нас ці. У кан цы ХІІІ ст. з’явіўся 
горад у юрыдычным сэн се, як аб ш чы на сва бод ных людзей з правам 
уласнай юрысдыкцыі і самакіравання, кір ма шо вым правам і правам 
свабоднага гандлю і іншых цэ ха вых ра мёс т ваў. Што ты чыц ца норм 
грамадзянскага, кры мі на ль на га і іншых галін пра ва, то тут дзейні-
чалі нор мы звычаёвага пра ва. Важным паказчыкам га рад с ко га пра-
ва была і судовая прак ты ка. <...>

Нямецкае права пачало пранікаць і на суседнія землі, у пры ват-
нас ці да па ля каў. Яго прыносілі нямецкія каланісты, якія за ся ля лі 
апусцелыя по ль с кія тэрыторыі. З XIV ст. маг дэ бур г с кае права пача-
ло ўводзіцца ў га ра дах ВКЛ. <...>

Прадастаўленне гарадам права на стварэнне сваёй сістэмы ор-
га наў кі ра ван ня і су да было, несумненна, прызнаннем за імі пэў най 
грамадскай сі лы, важнай ролі ў лё се дзяржавы. Нез дар ма магдэбург-
скае права склала цэ лы этап у сацыяльна-па лі тыч ным жыцці гара-
доў. Афіцыйна пачаўшы свой шлях па бе ла рус кіх землях у  канцы 
XIV ст., права на самакіраванне бы ло ска са ва на толькі ўказам Ка-
цярыны ІІ у ліс та падзе 1775 г. у Ма гі лёў с кай губерні, у маі 1796 г. – 
у Мінскай губерні, у снежні 1795 г. – у За ход няй губерні Беларусі.

Місарэвіч Н. В. Магдэбургскае права на Беларусі:  
прад па сыл кі рас паў сюд ж ван ня і сутнасць  

(http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/ 
20966/1/10_мисарэвич.pdf)
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Тэкст 2
Прававы звычай (дакладней, яго форма) на працягу свай го доў-

га га іс на ван ня ў якасці крыніцы права прайшоў пэў ныя адметныя 
этапы раз віц ця.

Першапачаткова ідэя права ўсведамлялася і  асэнсоўвалася не 
шля хам нейкіх аб с т рак т ных разважанняў і тэарэтычных вык ла дак, 
а шляхам са мых разнастайных сім ва ліч ных дзеянняў і аб ра даў. Юры-
дычныя сім ва лы, г. зн. знешнія фармальныя дзе ян ні, умоўныя фак-
ты, ужы ва лі ся для выражэння спра вяд лі вас ці, правамернасці той ці 
іншай з’явы, таго ці іншага чалавечага ўчын ку. Сімвалічная форма 
за ма ца ван ня нейкіх юры дыч ных па няц цяў, норм права была най-
менш дасканалай спробай «апрануць» юрыдычныя паняцці і нормы 
ў знешнюю, дас туп ную для ра зу мен ня ўсёй су по ль нас цю форму.

Больш развітым этапам існавання прававога звычая былі юры-
дыч ныя пры маў кі і юрыдычныя прыказкі. Тое правіла па водзін, якое 
пер ша па чат ко ва выказвалася сім ва лам і абрадам, ста ла фармулявац-
ца словам, вы каз вац ца ў выглядзе кароткіх і доб ра запамінальных 
словазлучэнняў, у  якіх азначаліся гатовыя да рэалізацыі і  пры мя-
нен ня аксіёмы, нормы пра ва па самых раз нас тай ных юрыдычных 
пытаннях. Шмат якія з чыста юры дыч ных прымавак дайшлі да сён-
няшняга дня, але страцілі пры гэ тым свой ранейшы агульна-абавяз-
ковы змест. На гэтым прык ладзе мы на зі ра ем сі ту а цыю, пры якой 
захоўваецца знешняя фор ма прававога звы чаю, а знікае яго змест.

Трэцім этапам у эвалюцыі прававога звычаю былі юры дыч ныя вер-
шы, бы лі ны, песні, легенды, казкі. Яшчэ ў ста ра жыт нас ці людзі заў ва-
жы лі, што менавіта з да па мо гай гэтых па э тыч ных сродкаў можна пе-
ра даць больш даступна і без страты сэн су вялікі аб’ём звестак аб дзе-
ючым пра ве. З гісторыі раз віц ця права вядома, што ста ра жыт наг рэ-
час кі за ка на да вец Салон вык лаў свае законы ў вершаванай форме. 
Рым ля не таксама вык ла да лі прававыя формулы, якія выкарыстоўвалі-
ся ў юры дыч ным пра цэ се, у вершаванай форме пад назвай «Кармэн».

Нарэшце, чацвёртым, найвышэйшым, этапам у развіцці пра ва во-
га звы чаю як кры ні цы права была сістэматызацыя пра ва вых звычаяў, 
іх за піс. Развіццё звы ча ё ва га права ў Ста ра жыт ным Рыме фактычна 
было за вер ша на пасля таго, як сіс тэ ма ты за ва ныя прававыя звычаі 
знай шлі сваё ад люс т ра ван не на ХII драў ля ных дошках (адсюль і на-
зва гэтага помніка пра ва – за ко ны XII табліц).

Сільчанка М. У. Агульная тэорыя права  
(https://elib.grsu.by/katalog/125022220412.pdf)
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Тэкст 3
Статут 1588 года пераўзыходзіў папярэднія законы шырынёй 

пра ва вой рэг ла мен та цыі амаль усіх праваадносін у  фе а да ль най 
дзяржаве. У ім знайшлі ад люс т ра ван не нормы ўсіх га лін феадаль-
нага права: ад кан с ты ту цый на га да працэсуальнага. Па сутнасці, 
Статут з’яўляўся Кан с ты ту цы яй дзяржавы. Пер шыя тры раздзелы 
яго ў асноўным былі прыс ве ча ны нормам кан с ты ту цый на га права, 
утрымлівалі гэтыя нор мы і іншыя раз дзе лы Статута. Закон зама-
цаваў такія важныя кан с ты ту цый ныя прын цы пы, як суверэнітэт 
дзяржавы і народа, роў насць усіх сва бод ных людзей пе рад законам, 
права чалавека на ўласнасць, на ахову яго жыцця, гонару, ма ё мас-
ці, на су до вую абарону і інш. Для шляхты аб вяш ча ла ся права сва-
боднага вы ез ду за ме жы дзяржавы, права прад с таў ніц т ва ў органах 
дзяр жаў най улады і кіравання.

Заканадаўца, зыходзячы з самых прагрэсіўных ідэй свай го часу, 
за ма ца ваў у Статуце палажэнне, якое мела мес ца ў папярэдніх за ко-
нах, аб тэрытарыяльнай цэ лас нас ці дзяр жа вы і яе недатыкальнасці 
(р. 3, арт. 1), тым самым аб вяс ціў шы су ве рэ ні тэт Вялікага Княства 
Лі тоў с ка га насуперак Люб лін с кай уніі. Закон увогуле аба вяз ваў га-
спадара вяр нуць усё тое (меліся на ўвазе землі), што было калісьці 
«разобрано» і «упрошено» іншымі дзяржавамі. Патрабаванне вяр-
тан ня земляў, за хоп ле ных Польшчай у Вялікага княства Лі тоў с ка-
га, выступае ў 1, 4, 5 ар ты ку лах трэ ця га раздзелу Ста ту та з такой 
жа выразнасцю і дак лад нас цю, як і ў па пя рэд нім Статуце 1566 года, 
які быў прыняты да зак лю чэн ня Люб лін с кай уніі. Ад люс т роў ва ю чы 
імкненне заканадаўцы да не за леж нас ці, Статут 1588 года ўключаў 
нор мы, якія забаранялі вя лі ка му князю надзяляць землямі і паса-
дамі іншаземцаў.

Складальнікі Статута вырашылі шэраг прававых праблем у ду-
ху эпо хі Ад рад жэн ня. Артыкулы Статута абавязвалі служ бо вых 
асоб, у тым ліку і  самога вя лі ка га князя, дзейнічаць у адпаведна-
сці з за ко нам, абараняць інтарэсы дзяржавы і  на ро да. Менавіта 
ў ХVІ стагоддзі не толькі звяр та ец ца ўзмоцненая ўва га на адзінства 
і не за леж насць, але і  па чы нае акрэслівацца ўяў лен не аб адзіным 
грамадзянстве, бо пад тэр мі нам «Літва» ра зу ме ла ся ўся дзяржа-
ва, палітыка-эканамічным цэнтрам якой бы ла Беларусь, а  пад на-
звай «літвін» – яе грамадзянін. Ра зу мен не адзі на га гра мадзян с т ва 
пачынае дамінаваць над рэ лі гій ны мі плынямі ў дзяр жа ве.
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Статут дэклараваў, што правы даюцца асобам «…так ла тын с ка-
га за ко ну, яко и греческого». Адзін з самых прагрэсіўных ар ты ку лаў 
Ста ту та замацаваў прынцып ве ра цяр пі мас ці, што ва ўмо вах суісна-
вання ў дзяр жа ве самых розных рэлігійных ве ра ван няў было неаб-
ходным. Вя лі кі князь прама абавязваўся «покой посполитый ме жы 
розорваными и роз ными людми в ве ре и набоженстве заховывать» 
(р. 3, арт. 3).

Шматлікія нормы Статута сведчаць аб яго гу ма ніс тыч най на кі-
ра ва нас ці. Ён грунтаваўся на рэнесансным гуманізме, цес на звяза-
ным з сярэдневяковымі гу ма ніс тыч ны мі прын цы па мі: усведамлен-
нем сва бо ды як сутнаснай якасці чалавека і яго самога як вышэйшай 
каш тоў нас ці зямнога быцця ў адзін с т ве з касмічным, ра зу мен не 
духоўных за пат ра ба ван няў ча ла ве ка. Статут адмоўна ставіцца да 
па няц ця «няволя» і та му забараняе аддаваць у вечную няволю сва-
бодных людзей, за мя няе назву «чэлядзь нявольная» на  «чэлядзь 
два ро вую» і інш.

Гуманістычная накіраванасць Статута асабліва пра яў ля ец ца ў 
тых ар ты ку лах, якія рэгламентуюць становішча жан чы ны. Закон 
дэк ла руе права жанчын сва бод на, па сваёй волі вы ходзіць замуж, 
валодаць ма ё мас цю, забараняе цяжарную жан чы ну прысуджаць 
да смяротнага па ка ран ня, абараняе жыц цё жанчыны двай ной га-
лоўшчынай і нават умеш ва ец ца ў прывілею царквы на развод мужа 
і жонкі (р. 5).

Гуманізм Статута прасочваецца і ў тых артыкулах, якія пра ду - 
г лед ж ва юць выз ва лен не ад пакарання не паў на лет ніх злачынцаў, псі-
хіч на хворых людзей і тых, хто знаходзіўся ў стане неабходнай абаро-
ны. Уз рост крымінальнай адказнасці па вя ліч ва ец ца з 14 да 16 гадоў. 
Шлях ціц за забойства простага ча ла ве ка мог быць па ка ра ны смер-
цю, тым са мым Статут паклаў па ча так рэалізацыі пастулата аб роў-
ным па ка ран ні за за бой с т ва чалавека. <...>

Значэнне Статута ўзрастала ад таго, што ён быў адразу ж 
над ру ка ва ны на  бе ла рус кай мове (чым ганарыліся заканадаўцы) 
у  Віленскай дру кар ні братоў Ма мо ні чаў. Гэта рабіла яго дас туп-
ным шырокаму колу на се ль ніц т ва. Многія даследчыкі адз на ча лі 
ўжо адносна першага Статута, што такога закона не мела яшчэ фе-
а да ль ная Еў ро па.

Доўнар Т. І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага пе ры я ду  
(https://law.bsu.by/pub/31/Dovnar_9.pdf)
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Тэкст 4
Вытокі інстытута махлярства ў крымінальным праве зна ходзяц-

ца ў да лё кім мі ну лым, хаця сам тэрмін «махлярства» ў нар ма тыў ных 
пра ва вых актах сярэднявечча не ўжываўся. Разам з тым аналіз ста-
ражытных пом ні каў права (у першую чаргу Ста ту та ВКЛ 1588 г.) дае 
падставу да выс но вы аб тым, што та га час ны заканадаўца меў уяў лен не 
аб магчымай паг ро зе злачынных дзе ян няў супраць маёмасці, засна-
ваных на пад ма не, і ім к нуў ся пра ду хі ліць іх. Напрыклад, у п. 1 арт. 15 
Статута запісана, што «хто б з падданых нашых... нашай маёмасцю 
гаспадарскай бяс п раў на і без нашых да ра ва ль ных грамат валодаў... 
а то было б уто е на», павінны быў прадстаць перад ка мі сар с кім судом.

У значнай ступені прадухіленню дзеянняў, якія падпадалі пад склад 
мах ляр с т ва, садзейнічала развіццё інстытута судовых кніг. Ме на ві та 
ў іх фіксаваўся сап раў д ны кошт нерухомай ма ё мас ці, якая пе ра да ва ла ся 
залогаатрымальніку і гарантавала яму ў выніку невыканання аба вя за-
це ль с т ва залогадавальнікам вяр тан не пазычанай су мы грошай. <...>

Прадухіленню злачынных дзеянняў супраць маёмасці і  пра ва 
на яе, бе зу моў на, садзей ні ча ла фармалізацыя спосабаў за бес пя чэн-
ня вы ка нан ня абавязацельстваў. За кон рэгламентаваў аба вяз ко вую 
пісьмовую форму лю бой здзелкі і  яе натарыяльнае свед чан не або 
абавязваў рэгістраваць та кія здзелкі ў судовых кні гах.

Каб прадухіліць магчымасць падману або злоўжывання да ве-
рам у спад чын ных пра ва ад но сі нах, заканадаўца асабліва дак лад на 
распрацаваў пра цэ ду ру складання тас та мен таў (спадчынных запі-
саў). Невыкананне прад пі сан няў норм Статута ме ла нас туп с т вам 
прызнанне завяшчання не сап раў д ным. Больш за тое, тастамент 
трэба бы ло складаць у  судовай ус та но ве (пры пэў ных абставінах 
дапускалася хатняя форма тас та мен ту, але пры гэтым заканадаўца 
агаворваў шэраг прыкмет яе сап раў д нас ці) у  пры сут нас ці завяш-
чальніка і  сведак, якія выступалі га ран там сап раў д нас ці яго волі 
(здаровы розум і цвёрдая памяць).

Такім чынам, сродкамі барацьбы з правапарушэннямі, на кі ра-
ва ны мі на  за ва ло дан не чужой маёмасцю або на  атрыманне пра ва 
на яе пры да па мо зе падману або на злоў жы ван не даверам, згод на з 
нормамі Статута 1588 г., былі, па-першае, фар ма лі за цыя здзяйснен-
ня здзелак з нерухомай ма ё мас цю (у тым ліку спад чын ных лістоў), 
па-дру гое – прызнанне здзе лак не сап раў д ны мі ў судовым парадку.

Вішнеўская І. У. Вытокі інстытута махлярства ў бе ла рус кім за ка на даў с т ве 
(http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8004)
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Тэкст 5
Пры вырашэнні пытання аб суадносінах паняццяў і  тэр мі наў 

«крыніцы права – фор мы права» трэба мець на ўвазе, што змест кож-
нага з гэтых паняццяў (тэрмінаў) выз на ча ец ца перш за ўсё падыходамі 
да выз на чэн ня права і вынікае з пэўнай кан цэп цыі праваразумення.

У беларускіх навукоўцаў няма адзінства поглядаў па пы тан ні аб 
ві дах, «наборы» крыніц сучаснага беларускага права. Так, С. Р. Дра-
бязка і В. С. Казлоў да лі ку крыніц права адносяць нар ма тыў ны пра-
вавы акт, пра ва вы звычай, судовы прэ цэ дэнт, агу ль ныя прынцыпы 
права, нар ма тыў ны дагавор, рэлігійныя тэк с ты і прававыя дак т ры ны.

У сваю чаргу, А.  Ф.  Вішнеўскі, М.  А.  Гарбаток, У.  А.  Кучынскі 
лі чаць, што кры ні ца мі права ўвогуле з’яў ля юц ца прававы звычай, 
нар ма тыў ны прававы акт, юры дыч ны прэ цэ дэнт, дагавор з нарма-
тыўным змес там, юрыдычныя дак т ры ны, рэ лі гій ныя пісанні, уз-
гадваюць і прынцыпы пра ва ў якасці кры ніц права, але крыніцамі 
бе ла рус ка га, як, дарэчы, і ра сій с ка га, права лічаць толькі тры з пе-
ралічаных крыніц пра ва – пра ва вы звы чай, дагавор нарматыўнага 
зместу, нарматыўны прававы акт.

В.  В.  Лазараў і  С.  В.  Ліпень называюць і  характарызуюць сем 
кры ніц права  – нар ма тыў ны прававы акт, нарматыўны да га вор, 
судовы і ад мі ніс т ра цый ны прэцэдэнт, пра ва вы звычай, рэ лі гій ныя 
догмы, юры дыч ную навуку і прынцыпы права.

Р. А. Васілевіч сярод найважнейшых крыніц права ўказвае нар-
ма тыў ны пра ва вы акт, прававы звычай, судовы прэцэдэнт, юры-
дыч ную дак т ры ну, прынцыпы права.

Аўтарам гэтага артыкула яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў было вы-
ка за на мер ка ван не аб наяўнасці ў  кожнай з прававых сістэм нас-
туп ных відаў кры ніц права: пра ва во га звычая, прававога прэ цэ дэн-
та, дагавора нар ма тыў на га зместу, дактрыны (навукі), свяш чэн на га 
пісання (царкоўных норм) і нарматыўнага пра ва во га акта. Пры чым 
быў зроблены вывад аб тым, што ўсе гэтыя кры ні цы права ў розных 
суадносінах вы ка рыс тоў ва лі ся ў  ра ней шых і  выкарыстоўваюцца 
ў зараз дзеючых прававых сіс тэ мах.

Кожная з азначаных крыніц права, па-першае, найбольш адэк-
ват на ад люс т роў вае асобныя бакі рэгулюемых грамадскіх ад но сін, 
па-другое, з’яў ля ец ца найбольш пры дат най для ўздзе ян ня на сацы-
яльныя сувязі ў тых ці іншых гістарычных умовах.

Сільчанка М. У. Паняцце і віды крыніц сучаснага бе ла рус ка га права  
(http://elib.bsu.by/handle/123456789/147894)
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Тэкст 6
Жыццёвая неабходнасць эфектыўнага функцыянавання дзяр-

жа вы і  гра мад с т ва, патрэбы заканатворчай і  пра вап ры мя ня ль най 
дзейнасці заў сё ды стымулявалі на ву ко вае развіццё ў га лі не права.

Для развіцця юрыдычнай айчыннай навукі важнае зна чэн не 
мела зас на ван не ў 1929 г. Беларускай акадэміі навук, у складзе якой 
была ство ра на кафедра савецкага бу даў ніц т ва і пра ва, дзе даследа-
валіся пы тан ні арганізацыі і дзейнасці дзяр жаў на га апа ра ту, развіц-
ця за ка на даў с т ва, прычыны зла чын нас ці, абагульняўся вопыт пра-
вап ры мя ня ль най дзей нас ці.

Таксама важнай падзеяй стала стварэнне ў 1931 г. Мін с ка га ін с-
ты ту та са вец ка га будаўніцтва і права, які ў 1932 г. быў пе раў т во ра ны 
ў Мін с кі юрыдычны інстытут – галоўную ўстанову па падрыхтоўцы 
на цы я на ль ных юрыдычных кадраў, пад па рад ка ва ную Міністэр-
ству юстыцыі БССР. У перадваенныя гады Мін с кі юрыдычны ін с-
ты тут узначальвалі: да цэнт А. Н. Юраш ке віч (1937–1938), дацэнт 
М.  Н.  Цвяткоў (1938), пра фе сар Штэй н г рат (1938–1941), дацэнт 
І. С. Андрэйчык (1944–1945). У гэ ты перыяд у інстытуце ўжо былі 
спецыялізаваныя кабінеты і  ла ба ра то рыі: кабінет кры мі на ліс ты кі, 
крыміналістычная ла ба ра то рыя, кабінеты гіс то рыі і  тэорыі дзяр-
жавы і права, савецкага дзяр жаў на га права, гра мадзян с ка га права 
і працэсу, кры мі на ль на га пра ва і крымінальнага пра цэ су.

У 1935  г. шляхам аб’яднання Навукова-даследчага ін с ты ту та 
са вец ка га бу даў ніц т ва і права і Інстытута філасофіі АН БССР быў 
ство ра ны Інстытут філасофіі і пра ва АН БССР, з якім уза е мадзей ні-
ча лі і вык лад чы кі БДУ. Аднак новая ўстанова не пас пе ла належным 
чынам раз гар нуць працу, бо ў 1938 г. многія яго супрацоўнікі бы лі 
рэпрэсіраваны.

Увогуле ў канцы 1920-х гг. у Беларусі пачалася ідэ а ла гіч ная кам-
па нія па ба ра ць бе з нацыянал-дэмакратызмам, вынікам ча го стала 
рэп рэ сі ра ван не многіх вык лад чы каў і  навукоўцаў Мін с ка га юры-
дычнага ін с ты ту та і  БДУ (У. І. Пічэта, Р. Я. Па рэ чын, М. М. Гут-
коўскі, В. Д. Дружчыц і інш.), скарачэнне на ву ко вых даследаванняў, 
што адмоўна паўплывала на раз віц цё як бе ла рус кай асветы і навукі 
ў цэлым, так і юры дыч най навукі ў пры ват нас ці.

Балашэнка С. А., Доўнар Т. І. Гісторыя і сучаснасць  
уні вер сі тэц кай юры дыч най навукі і адукацыі Беларусі  

(http://elib.bsu.by/handle/123456789/165929)
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Тэкст 7
Пасля абвяшчэння Саюза ССР пачаўся новы этап у  гіс то рыі 

БССР, як, зрэшты, і  іншых савецкіх нацыянальных дзяржаў, якія 
ўтварыліся пас ля Кастрычніцкай рэ ва лю цыі на  тэрыторыі Ра сіі. 
Для разумення пра ва вой прыроды саюзнай дзяржавы пер ша чар го-
вае значэнне мае выс вят лен не ключавога пытання, што да ты чыц ца 
суадносін паў на моц т ваў ор га наў федэрацыі і дзяр жаў ных адзінак, 
якія ўваходзілі ў яе.

Важнай задачай стала распрацоўка саюзнай Канстытуцыі. 6 лі-
пе ня 1923 г. Цэн т ра ль ны Выканаўчы Камітэт СССР зац вер дзіў тэкст 
Кан с ты ту цыі і «ўвёў яе ў дзе ян не». Але пакуль яшчэ гэ та не была 
канчатковая рэ дак цыя Асноўнага Закона, бо маг лі быць прапанава-
ны новыя ўдак лад нен ні або дапаўненні пры зац вяр д жэн ні яго з’ез-
да мі саветаў саюзных рэс пуб лік.

У ліпені 1923 г. РСФСР скасавала Народны Камісарыят па спра-
вах на цы я на ль нас цей, бо лічыла, што ён «закончыў сваю ас ноў ную 
місію па пад рых тоў цы справы ўтва рэн ня на цы я на ль ных рэспублік 
і абласцей і аб ’ яд нан ня іх у Саюз Рэспублік».

Пасля ўвядзення ў дзеянне саюзнай Канстытуцыі Прэ зі ды ум 
Цэн т ра ль на га Вы ка наў ча га Камітэта Саюза ССР аб на ро да ваў зварот 
«Да ўсіх на ро даў і ўрадаў све ту». У дакуменце вык ла да лі ся палітыч-
ныя і юры дыч ныя асновы пабудовы адзінай са юз най дзяржавы. 
Асабліва пад к рэс лі ва ла ся добраахвотнасць аб ’ яд нан ня, пра дас таў-
лен не кожнай рэс пуб лі цы права свабоднага вы ха ду з Саюза, у той 
жа час ад к ры ва ю чы доб ра ах вот ны доступ усім сацыялістычным са-
вецкім рэспублікам, якія могуць уз нік нуць у будучым.

У звароце, які прызнаваў магчымасць мірнага суіснавання дзвюх 
сіс тэм, за яў ля ла ся аб тым, што саюзная дзяржава ставіць са бе на мэ це 
за ха ван не міру з усімі на ро да мі, «шукае з усімі на ро да мі мірных і дру-
жа люб ных адносін і эканамічнага суп ра цоў ніц т ва». <...>

Канчатковы тэкст Канстытуцыі СССР зацвердзіў II Усе са юз ны 
з’езд Саветаў 31 студзеня 1924 г. Канстытуцыі саюзных рэс пуб лік былі 
пры ведзе ны ў адпаведнасць з саюзным Ас ноў ным Законам. У БССР, 
дзе па сутнасці не было Канстытуцыі як цэ ль на га аб’ёмнага дакумен-
та, трэба бы ло тэрмінова заняцца рас п ра цоў кай яе новага тэк с ту.

У 20-я гады ўсе саюзныя рэспублікі перапрацавалі свае кан с ты ту цыі.
Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Бе ла ру сі (1917–1945 гг.) 

(http://kamunikat.org/7660.html?pub_start=4410&pubid=5519)



142 Дадаткі

Тэкст 8
Першай спецыяльнай юрыдычнай навучальнай установай у Вя-

лі кім Княстве Лі тоў с кім стала Святаянская школа гра мадзян с ка га 
права, ство ра ная ў Вільні ў 1566 г. 

Веды ў галіне права можна было атрымаць і  ў  ка ль ві ніс ц кіх 
і ары ян с кіх шко лах, якія існавалі на Беларусі ў перыяд Рэ фар ма цыі. 
У прыватнасці, права выкладалі ў Слуцкім ка ль ві ніс ц кім вучылішчы, 
у ары ян с кіх школах у Іўі, Клецку, Кой да на ве, Люб чы, Лоску, Нясвіжы, 
На ваг руд ку і інш. Аднак гэтыя цэн т ры падрыхтоўкі юрыс таў не маг-
лі поў нас цю задаволіць пат рэ бу ў кадрах, і таму значная ко ль касць іх 
рых та ва ла ся ў пры ват ных школах («палестрах»), а таксама набывала 
пра ва выя ве ды ад вопытных юрыстаў-практыкаў.

У ХVI ст. на тэрыторыі Беларусі існавала шмат на ву ча ль ных ус та-
ноў на ча ле з Віленскай езуіцкай акадэміяй (1579). Пас ту по ва ўз ні-
калі езу іц кія калегіі ў По лац ку (1580), Нясвіжы (1587), Оршы (1616), 
Брэс це (1616), Хойніках (1622), Гродне (1625), Навагрудку (1644), 
Пінску (1638), Віцебску (1649), Мінску (1672). Па сва ёй структуры 
і вучэбнай праг ра ме яны з’яўляліся свецкімі школамі, у якіх выкла-
далі і пэў ныя пра ва выя веды. 

Перш за ўсё веды  ў галіне права давала найстарэйшая вы шэй-
шая на ву ча ль ная ўстанова – Віленскі ўніверсітэт, які быў зас на ва ны 
ў Вялікім Княс т ве Літоўскім у 1570 г. езуітамі як ка ле гі ум.

У 1578 г. кароль Стэфан Баторый выдаў прывілей (зацверджаны 
30 кас т рыч ні ка 1579 г. булай папы Грыгорыя ХIII), на падставе якога 
ка ле гі ум быў пераўтвораны ў акадэмію, што давала права прысвой-
ваць ву чо ныя ступені, мець вы бар ную адміністрацыю, правы ўлас-
най юрыс дык цыі.

Першым рэктарам акадэміі стаў ідэолаг Контррэфармацыі, зна-
ка мі ты мыс лі цель Пётр Скарга. Акадэмія мела філасофскі і тэ а ла-
гіч ны фа ку ль тэ ты. <...>

У акадэміі дзейнічалі дзве кафедры кананічнага і дзве гра мадзян-
с ка га права. Па вод ле прыблізных падлікаў з 1583 па 1781 г. акадэмія 
прыс во і ла сваім вы пус к ні кам 4076 навуковых сту пе няў, у тым ліку 
3510  –  па філасофіі, 417  – па тэалогіі, 149  – па праве. Сярод най-
больш вя до мых выпускнікоў акадэміі – Мя ле цій Сматрыцкі, Сімяон 
Полацкі, Ма цей Сарбеўскі, Аль берт Каяловіч, Аарон Алі за роў с кі.

Балашэнка С. А. Станаўленне і развіццё  
прававой школы Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўніверсітэта  

(http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30180/1/1_балашенко.pdf)
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Тэкст 9
Праект уласнага беларускага Кодэкса законаў аб шлюбе, ся м ’і 

і  апе цы быў вы не се ны на  спецыяльнае абмеркаванне на  жні ве нь - 
 с кай (1926 г.) сесіі ЦВК БССР. Пад час абмеркавання, якое прахо дзіла 
пад стар шын с т вам А. Р. Чарвякова, выс вет лі лі ся два супраць леглыя 
па ды хо ды да галоўнага пытання – фак тыч на га шлюбу. Думкі тых, 
хто пад т рым лі ваў яго заканадаўчае афар м лен не, агучыла ў  сваім 
выступе загадчыца жа над дзе ла ЦК КП(б)Б, рэдактар часопіса «Бе-
ларуская работніца і ся лян ка» М. Ф. Муратава. Яна нагадала, што 
фактычны шлюб на  за ка на даў чым узроўні ўжо іс нуе ў  РСФСР і   
з пэўнымі абмежаваннямі ва Ук ра ін с кай ССР. Назваўшы за рэ гіс т ра-
ва ны шлюб «перажыткам буржуазнага мі ну ла га», прыхільніца тэо-
рыі «крылатага Эра са» паведаміла, што ў БССР ужо каля 100 тыс. 
ча ла век жывуць фактычным шлюбам. <...> Муратава ме ла моц на га 
саюзніка ў асобе старшыні СНК БССР М. М. Каркліна, які ад на ча со-
ва з’яўляўся старшынёй Камісіі заканадаўчых пра па ноў пры СНК. 
Ён пад т рым лі ваў прынцып неабавязковасці рэ гіс т ра цыі шлюбу, лі-
чыў, што фактычны шлюб нараджае тыя ж ма ё мас ныя правы і аба-
вязкі су жэн цаў, што і шлюб за рэ гіс т ра ва ны.

Пазіцыю праціўнікаў фактычнага шлюбу на абмеркаванні вы ка-
заў нар кам юс ты цыі М. А. Сегаль, які выступаў за моцны, за рэ гіс т-
ра ва ны ў дзяр жаў ных органах шлюб. Яго галоўным ар гу мен там быў 
неаспрэчны факт, што ў выніку распаду фак тыч на га шлюбу абараняць 
уласныя пра вы даводзіцца слабому боку – жанчыне і дзе цям. <...>

З боку дэпутатаў-жанчын, большасць якіх падтрымала па зі цыю 
М.  Ф.  Муратавай, гучалі прапановы ўзаконіць фактычны шлюб... 
а  так са ма аб ме жа ваць максімальную колькасць шлюбаў тры ма. 
Мужчыны пе ра важ на выказалі пад т рым ку толькі за рэ гіс т ра ва на му 
шлюбу, звяртаючы ўва гу прысутных на  небяспеку ма ні пу ля цый з 
боку нядобрасумленных жан чын («жаночую наг ласьць»).

Па выніках абмеркавання члены ЦВК БССР вырашылі вы нес ці 
пра ект бе ла рус ка га Кодэкса законаў аб шлюбе, сям’і і апе цы на раз-
гляд шы ро кіх мас. Але бе ла рус кія вучоныя пачалі аб мер ка ван не гэ-
тага пы тан ня яшчэ да жнівеньскай сесіі ЦВК БССР. У лютым 1926 г. 
прыхільнік стры ма най пазіцыі гіс то рык-эканаміст, вык лад чык БДУ 
І. В. Герчыкаў, які выступіў за ства рэн не манагамнай сацыялістычнай 
ся м ’і, заснаванай на ка хан ні і супрацоўніцтве, а таксама сацыялізацыю 
толькі даш ко ль на га вы ха ван ня дзяцей, пазнаёміў чытачоў часопіса 
«Полымя» з ходам аб мер ка ван ня но ва га праекта расійскага Ко дэк са.

Абмеркаванне ж уласна беларускага Кодэкса распачаў пра фе сар 
БДУ, вядомы спе цы я ліст у  галіне грамадзянскага і  ся мей на га права 
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М.  В.  Грэдынгер. З’яўляючыся пры хі ль ні кам мер ка ва най легаліза-
цыі фак тыч на га шлюбу, ён уступіў у па ле мі ку з за ход не еў ра пей с кі мі 
юрыс та мі, якія характарызавалі прак ты ку падобных шлюбных ад-
но сін як вяр тан не ў пер ша быт нае грамадства. Размову пра беларускі 
праект Кодэкса за ко наў аб шлюбе, сям’і і апецы аўтар вёў, параўноўва-
ючы яго з ана ла гіч ны мі пра ек та мі, распрацаванымі ў РСФСР і УССР.

Прыхільнік фактычнага шлюбу і лёгкага разводу, а так са ма «па-
расткаў новага бы ту» дацэнт кафедры канстытуцыйнага пра ва БДУ 
М. А. Канаплін выступіў з нас туп ны мі аргументамі на карысць улас-
най па зі цыі: «Апрача таго, што (у выніку ле га лі за цыі толькі зарэ-
гістраванага шлю бу. – А. Г.) на сцэну зьяў ля юц ца дзеці першае і дру-
гое катэгорыі... у кожным разе лік за ду ша ных і ў студні кінутых або 
проста “падкінутых” дзяцей па вя лі чыц ца...».

Уласнае разуменне маёмасных узаемаабавязкаў мужа і  жон кі 
ў  са цы я ліс тыч ным грамадстве прапанаваў асістэнт ка фед ры гра-
мадзянскага пра ва БДУ Ф. І. Гаўзэ.

Неўзабаве пасля пачатку абмеркавання Кодэкса законаў аб 
шлю бе ў сталіцы дыс ку сія перайшла на старонкі акруговага пе ры я-
дыч на га дру ку. <...>

Намаганні рэфарматараў шлюбна-сямейнай сферы ўва со бі лі ся 
ў бе ла рус кім Ко дэк се законаў аб шлюбе, сям’і і апецы, які зац вер дзі ла 
IV се сія ЦВК БССР VІІ склі кан ня 27 студзеня 1927 г. У цэлым Кодэкс 
пра цяг ваў ліберальную традыцыю ў сфе ры ся м ’і і сямейных адносін, 
якая скла ла ся ў першыя пас ля рэ ва лю цый ныя гады. У  ім у  значнай 
ступені ўва со бі лі ся ідэі пры хі ль ні каў вызвалення «крылатага Эраса». 
Так, ён ад роз ні ваў ся ад Ко дэк са 1918 г. тым, што незарэгістраваныя, 
фактычныя шлю бы пры раў ноў ва лі ся па юрыдычных абавязках мужа 
і жонкі да за рэ гіс т ра ва ных шлю баў. <...> Акрамя таго, уся маёмасць, 
на жы тая мужам і жон кай у шлюбе, прыз на ва ла ся агульнай. Дзеля за-
ах воч ван ня за рэ гіс т ра ва ных шлюбаў была яшчэ больш спрош ча на 
працэдура разводу. Стала не пат рэб на тлумачыць яго пры чы ны, спра-
чац ца, даказваць, прыцягваць свед каў. Такім чынам, Ко дэкс 1927  г. 
замацаваў у якасці юры дыч най нор мы за рэ гіс т ра ва ны грамадзянскі 
і незарэгістраваны фактычны шлюб, раз вод, магчымасць стварэння 
сям’і без дазволу бацькоў і апе ку ноў. За за ве да ма лжы выя заявы аб 
устанаўленні бацькоўства на ле жа ла кры мі на ль ная адказнасць.

Гужалоўскі А. Сэксуальная рэвалюцыя ў Савецкай Беларусі ў 1920я гг.: 
ідэй ныя вы то кі і юрыдычнае абгрунтаванне (http://bazhum.muzhp.pl/

media//files/Przeglad_Srodkowo_Wschodni/Przeglad_Srodkowo_ 
Wschodnir2017t2/Przeglad_Srodkowo_Wschodnir2017t2s959/ 

Przeglad_Srodkowo_Wschodnir2017t2s959.pdf)
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Тэкст 10
Двухмоўе – гэта звыклая для сучасных пакаленняў бе ла ру саў рэ а ль-

насць, у якой наша краіна знаходзіцца яшчэ з са вец кіх часоў. Сітуацыя 
не ўнікальная, бо ў дзя сят ках іншых рэс пуб лік па ўсім свеце афіцыйна 
за ма ца ва на больш чым адна дзяр жаў ная мова. Аднак галоўнае пытан-
не, якое ўзнікае, – на ко ль кі ў прынцыпе маг чы мая абсалютная роўнасць 
моў не толькі ў побытавай сферы, але і, напрыклад, у пра ва вой? Пра 
тое, якія праб ле мы існуюць у айчынным заканадаўстве на беларускай 
мо ве і як іх вар та вырашаць, ішла гутарка падчас круглага ста ла, аргані-
заванага ў Па ла це прадстаўнікоў Нацыянальнага схо ду Беларусі.

«Калі наспеў час прымаць законы на  рускай і  беларускай мо-
вах – ка лі ласка. Ня ма ніякіх перашкод. Рыхтуйце праекты за ко наў 
і іншых нар ма тыў ных актаў на абедз вюх мовах», – вы ка заў ся Рыгор 
Васілевіч, член-карэспандэнт Нацыянальнай ака дэ міі навук Бела-
русі, загадчык ка фед ры канстытуцыйнага права БДУ. На яго дум ку, 
тут больш пытанняў у мен та лі тэ це, у звык лых падыходах, чым у хі-
бах у за ка на даў с т ве. Нап рык лад, пер шы мі крокамі, каб забяспечыць 
выкарыстанне абедзвюх дзяр жаў ных моў, могуць стаць правядзен-
не адной сесіі парламента на бе ла рус кай мо ве, другой – на рускай.  
І тады няхай усе за ко нап ра ек ты пас ту па юць на адпаведнай мо ве.

«Я лічу, што прававых перашкод ніякіх няма. Трэба па чы наць з та-
го, што дзяр жаў ныя служачыя павінны выконваць тыя пат ра ба ван ні, 
якія ёсць у законе аб дзяр жаў най службе, – ва ло даць дзяржаўнымі мо-
вамі Рэс пуб лі кі Беларусь. І рускай, і бе ла рус кай», – падкрэсліў вучоны. 
Ак ра мя таго, ён прапанаваў зда ваць экзамен на ве дан не рускай і бела-
рускай моў усім, хто збі ра ец ца стаць дзяржаўным служачым. Пры ат-
ры ман ні гра мадзян с т ва, лічыць навуковец, таксама было б няблага 
здаваць спрош ча ны, але ўсё ж такі экзамен на веданне дзяржаўных моў.

Акадэмік Аляксандр Лукашанец, першы намеснік ды рэк та ра Цэн-
т ра дас ле да ван няў беларускай культуры, мовы і лі та ра ту ры НАН Бе-
ла ру сі, выказаўся па моўным пы тан ні перш за ўсё як грамадзянін. 
На думку мо ваз наў ца, кожны грамадзянін мае пра ва карыстацца лю-
бой з дзвюх дзяр жаў ных моў і, адпаведна, ат рым лі ваць ін фар ма цыю 
на кожнай з ёй. У тым ліку і пра ва вую. І дзяржава павінна забяспечыць 
яму та кое права. Та му ўсе за ка на даў чыя акты агульнадзяржаўнага 
значэння павінны быць дас туп ныя і на рускай, і на беларускай мовах.

Пуставіт В. Мова закона.  
Наколькі забяспечана роў насць за ка на даў с т ва парус ку і пабеларуску?  

(http://zviazda.by/be/news/20180420/1524245796nakolkizabyaspechana
rounasczakanadaustvaparuskuipabelarusku)
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3. ТэКСТЫ ДЛЯ РэДАГАВАННЯ

У гэтым дадатку змешчаны фрагменты з рускамоўных тэк с таў 
дзей ных ко дэк саў Рэспублікі Беларусь і іх машынны пе рак лад 
на бе ла рус кую мову. Тэксты ко дэк саў даступныя на На цы я на ль-
ным прававым ін тэр нэт-партале Рэспублікі Беларусь у раз дзе ле 
«Прававая інфармацыя (нарматыўныя дакументы)». Для рэдагаван-
ня пра па ну юц ца бе ла рус ка моў ныя тэксты. Ме на ві та ў такім вы гля-
дзе, як прыведзены тут, яны вык ладзе ны на пар та ле pravo.by. Руска-
моўныя тэксты (як зыходныя, ары гі на ль ныя) да па мо гуць выпра-
віць парушэнні нормаў беларускай лі та ра тур най мовы ў ма шын-
ным пе ракладзе.

Тэкст 1
ИЗБИРАТЕЛьНЫй КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь

11 февраля 2000 г. № 370-З1

Статья  110.  Проведение выборов 
члена Совета Республики вместо 
выбывшего
В случае отзыва или досрочного 
прекращения по  другим причинам 
полномочий избранного члена Со-
вета Республики проводятся новые 
выборы члена Совета Республики 
в  срок, установленный Централь-
ной комиссией. Выборы вместо вы-
бывшего члена Совета Республики 
назначаются Центральной комис-
сией и проводятся в порядке, уста-
новленном разделом VI настоящего 
Кодекса.

Артыкул  110.  Правядзенне выба-
раў члена Савета Рэспублікі за-
мест які выбыў
У выпадку адклікання або датэрмі-
новага спынення па другіх пры чы-
нах паўнамоцтваў выбранага члена 
Савета Рэспублікі праводзяцца но-
выя выбары члена Савета Рэспублі-
кі ў тэрмін, устаноўлены Цэнтраль-
най камісіяй. Выбары замест члена, 
які выбыў Савета Рэспублікі назна-
чаюцца Цэнтральнай камісіяй і пра-
водзяцца ў  парадку, устаноўленым 
раздзелам VI сапраўднага Кодэкса.

1 Крыніца беларускамоўнага тэксту: http://etalonline.by/document/?regnum= 
HK0000370&q_id=&type=trans (дата звароту: 15.05.2019).
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Тэкст 2
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь О БРАКЕ И СЕМьЕ

9 июля 1999 г. № 278-З1

Статья 88. Имущественные права 
и обязанности родителей
К имущественным правам и обя-
занностям родителей относятся пра-
ва и обязанности по управлению 
делами и имуществом несовершен-
нолетних детей, обязанности по пре-
доставлению содержания несовер-
шеннолетним детям, нуждающимся 
в помощи нетрудоспособным совер-
шеннолетним детям, а также обя-
занности по возмещению расходов 
на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении.
Порядок и  условия осуществления 
имущественных прав и  обязанно-
стей родителей определяются на-
стоящим Кодексом и  другими ак-
тами законодательства Республики 
Беларусь.

Статья  91.  Обязанности родите-
лей по содержанию детей
Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних и нуж даю щих-
ся в помощи нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей.
В случае, если родители не предо-
ставляют содержание своим несовер-
шеннолетним и нуждающимся в по-
мощи нетрудоспособным совер шен-
нолетним детям, средства на их со-
держание (алименты) взыскивают-
ся с родителей в судебном порядке.

Артыкул 88. Маёмасныя правы 
і абавязкі бацькоў
Да маёмасных праў і абавязкаў баць-
коў датычацца правы і абавязкі па 
кіраванні справамі і маёмасцю не-
паўналетніх дзяцей, абавязку па да-
ванні зместу непаўналетнім дзе цям, 
якія адчуваюць патрэбу ў дапамозе 
непрацаздольным дарослым дзецям, 
а таксама абавязку па пакрыцці вы-
даткаў на ўтрыманне дзяцей, якія 
знаходзяцца на дзяржаўным забес-
пячэнні.

Парадак і ўмовы ажыццяўлення ма-
ёмасных праў і  абавязкаў бацькоў 
вызначаюцца сапраўдным Кодэксам 
і  другімі актамі заканадаўства Рэс-
публікі Беларусь.

Артыкул 91. Абавязку бацькоў па 
ўтрыманні дзяцей
Бацькі абавязаны ўтрымліваць сваіх 
непаўналетніх і якія адчуваюць па-
трэбу ў дапамозе непрацаздольных 
дарослых дзяцей.
У выпадку, калі бацькі не даюць змест 
сваім непаўналетнім і які адчувае п а-
трэбу ў дапамозе непрацаздольным 
дарослым дзецям, сродкі на іх змест 
(аліменты) спаганяюцца з бацькаў у 
судовым парадку.

1 Крыніца беларускамоўнага тэксту: http://etalonline.by/document/?regnum= 
HK9900278&q_id=&type=trans (дата звароту: 15.05.2019).



148 Дадаткі

Тэкст 3
ГРАЖДАНСКИй ПРОЦЕССУАЛьНЫй КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь

11 января 1999 г. № 238-З1

Статья 12. Равенство граждан пе-
ред законом и судом
Граждане Республики Беларусь рав-
ны перед законом и судом незави-
симо от происхождения, социаль-
ного и имущественного положения, 
расовой и национальной принад-
лежности, пола, образования, язы-
ка, отношения к религии, политиче-
ских и иных убеждений, рода и ха-
рактера занятий, места жительства, 
времени проживания в данной мест-
ности и других обстоятельств.

Статья 13. Уважение достоинства 
личности
Суд обязан уважать достоинство 
участников гражданского судопро-
изводства. Любой участник граж-
данского судопроизводства предпо-
лагается добросовестным, пока не 
доказано обратное.

Статья 51. Передача дела, приня-
того судом к своему производству, 
в другой суд
Дело, принятое судом к своему про-
изводству с соблюдением правил под-
судности, должно быть разрешено им 
по существу, хотя бы в дальнейшем 
оно стало подсудным другому суду.

Артыкул 12. Роўнасць грамадзян 
перад законам і судом
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь раў-
ныя перад законам і судом незалеж-
на ад паходжання, сацыяльнага і маё-
маснага палажэння, расавай і на-
цыянальнай прыналежнасці, пад-
логі, адукацыі, мовы, дачынення да 
рэлігіі, палітычных і іншых перака-
нанняў, роду і характару заняткаў, 
месца жыхарства, часу пражывання 
ў дадзенай мясцовасці і другіх аб-
ставін.

Артыкул 13. Павага годнасці асобы

Суд абавязаны паважаць годнасць 
удзельнікаў грамадзянскага судавод-
ства. Любы ўдзельнік грамадзян-
скага судаводства маецца на ўва зе 
добрасумленным, пакуль не даказа-
на адваротнае.

Артыкул 51. Перадача справы, 
пры нятай судом да свайго вытвор-
часці, у другі суд
Справа, прынятае судом да свайго 
вытворчасці з прытрымліваннем пра-
віл падсуднасці, пэўна вырашана ім 
па сутнасці, хочучы б у далейшым 
яно стала падсудным другому суду.

1 Крыніца беларускамоўнага тэксту: http://etalonline.by/document/?regnum= 
HK9900238&q_id=&type=trans (дата звароту: 15.05.2019).
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Тэкст 4
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь О ЗЕМЛЕ

23 июля 2008 г. № 425-З1

Статья 27. Компетенция област-
ных исполнительных комитетов 
в  области использования и  охра-
ны земель
Областные исполнительные комите-
ты в области использования и охра-
ны земель:
согласовывают проекты региональ-
ных схем использования и охраны 
земельных ресурсов, схем землеуст-
ройства областей, а также утвер-
ждают схемы землеустройства райо-
нов...
разрешают земельные споры в от-
ношении земель, земельных участ-
ков, находящихся в границах обла-
сти, принятие решений об изъятии 
и предоставлении которых относит-
ся к компетенции, предусмотренной 
настоящей статьей, а также в грани-
цах разных районов данной обла-
сти, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью второй статьи 
92 настоящего Кодекса;
осуществляют иные полномочия 
в области использования и охраны 
земель в соответствии с настоящим 
Кодексом и  иными актами законо-
дательства.

Артыкул 27. Кампетэнцыя аб-
ласных выканаўчых камітэтаў 
у  вобласці выкарыстання і  аховы 
зямель
Абласныя выканаўчыя камітэты 
ў  вобласці выкарыстання і  аховы 
зямель:
узгадняюць праекты рэгіянальных 
схем выкарыстання і аховы зямель-
ных рэсурсаў, схем землеўпарадка-
вання абласцей, а  таксама сцвяр-
джаюць схемы землеўпарадкавання 
раёнаў...
дазваляюць зямельныя спрэчкі ў да-
чыненні зямель, зямельных участ-
каў, якія знаходзяцца ў межах воб-
ласці, прыняцце рашэнняў аб ада-
бранні і даванні якіх датычыцца да 
кампетэнцыі, прадугледжанай са-
праўдным артыкулам, а таксама ў ме-
жах розных раёнаў дадзенай воб-
ласці, за выключэннем выпад каў, 
прадугледжаных часткай дру гога 
артыкула 92 сапраўднага Кодэкса;
ажыццяўляюць іншыя паўнамоцт-
вы ў вобласці выкарыстання і  ахо-
вы зямель у адпаведнасці з сапраўд-
ным Кодэксам і іншымі актамі зака-
надаўства.

1 Крыніца беларускамоўнага тэксту: http://etalonline.by/document/?regnum= 
Hk0800425&q_id=&type=trans (дата звароту: 15.05.2019).
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Тэкст 5
ЖИЛИщНЫй КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь

28 августа 2012 г. № 428-З1

Статья 66. Общие положения о до-
говоре поднайма жилого поме- 
щения
1. Договор поднайма жилого поме-
щения  – соглашение, по  которому 
одна сторона (наниматель по дого-
вору найма жилого помещения) обя-
зуется за плату предоставить дру-
гой стороне (поднанимателю) жи-
лое помещение во владение и поль-
зование для проживания в нем. <...>
От имени нанимателей жилых по-
мещений при предоставлении вре-
менно свободных жилых помеще-
ний, занимаемых гражданами, обя-
занными согласно постановлению 
суда возмещать расходы по  содер-
жанию детей, находящихся на госу-
дарственном обеспечении (далее  – 
обязанные лица), по  договорам 
найма жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда, могут 
выступать районный, городской ис-
полнительные комитеты, местная 
администрация района в  городе 
по  месту нахождения этих жилых 
помещений. <...>
6. Договор поднайма жилого поме-
щения заключается в письменной 
форме и считается заключенным с 
даты его регистрации в организации, 
осуществляющей эксплуатацию жи-
лищного фонда и (или) предостав-
ляющей жилищно-комму наль ные ус-
луги, за исключением случая, пре ду-
смотренного частью третьей насто-
ящего пункта.

Артыкул 66. Агульныя палажэнні 
аб дагаворы паднайму жылога па-
мяшкання
1. Дагавор паднайму жылога памя-
шкання – пагадненне, па якому адзін 
бок (наймальнік па дагавору найму 
жылога памяшкання) абавязваецца 
за плату даць другім баку (паднай-
мальніку) жылое памяш кан не ва ва-
лоданне і карыстанне для пражы-
вання ў ім. <...>
Ад імя наймальнікаў жылых па-
мяшканняў пры даванні часова сва-
бодных жылых памяшканняў, якія 
займаюцца грамадзянамі, абавяза-
нымі згодна пастанове суда кампен-
саваць расходы па ўтрыманні дзя-
цей, якія знаходзяцца на  дзяржаў-
ным забеспячэнні (далей  – абавя-
заныя асобы), па дагаворах найму 
жылых памяшканняў дзяржаўнага 
жыллёвага фонда, могуць высту-
паць раённы, гарадскі выканаўчыя 
камітэты, мясцовая адміністрацыя 
раёна ў  горадзе па месцы знахо-
джання гэтых жылых памяшкан-
няў. <...>
6. Дагавор паднайму жылога па-
мяшкання знаходзіцца ў пісьмовай 
форме і лічыцца зняволеным з даты 
яго рэгістрацыі ў арганізацыі, якая 
ажыццяўляе эксплуатацыю жыллё-
вага фонда і (або) якая дае жыллёва- 
камунальныя паслугі, за выключэн-
нем выпадку, прадугледжанага част-
кай трэцяй сапраўднага пункта.

1 Крыніца беларускамоўнага тэксту: http://etalonline.by/document/?regnum= 
hk1200428&q_id=&type=trans (дата звароту: 15.05.2019).
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4. ПАДРУчНЫ1 РУСКА-БЕЛАРУСКІ СЛоЎНІК

БАНКРОТ прям., перен. банкрут; ~ИТЬСЯ банкруціцца; ~СТВО 
бан к руц т ва; ложное ~ство прытворнае банкруцтва; пред на ме рен-
ное ~ство наў мыс нае бан к руц т ва.

БЕЗОПАСН//О бяспечна; ~ОСТЬ бяспека; рад иац ион ная ~ость 
на се лен ия ра ды я цый ная бяспека насельніцтва; ~ЫЙ бяс печ ны.

БРАК1 (супружество) шлюб; вступать в б. браць шлюб; сос то ять 
в ~е быць (знаходзіцца) у шлюбе; кодекс о ~е и се мье кодэкс аб шлю-
бе і сям’і.

БРАК2 (дефект, испорченная продукция) брак; прои з вод с т вен-
ный б. выт вор чы брак; исправимый производственный б. вытвор-
чы брак, які можна выправіць; окон ча те ль ный прои з вод с т вен ный б. 
кан чат ко вы вытворчы брак.

БРАНН//ЫЙ 1. (ругательный) лаянкавы; 2. (неприличный) не п ры-
с той ны; 3. (скверный) брыдкі; 4. (оскорбительный) зня важ лі вы; ~ое 
вы ра жен ие непрыстойны (брыдкі, зняважлівы) вы раз, (ругатель
ство) ла ян ка.

БРАНЬ (ругательство) лаянка; нецензурная б. не цэн зур ная ла ян ка.
ВЕРХОВЕНСТВО вяршэнства; ~ВАТЬ вяршэнстваваць.
ВЕС прям., перен. вага; юридический в. юрыдычная вага.
ВЕЩЕСТВЕНН//ОСТЬ рэчыўнасць; (материальность) ма тэ ры-

я ль насць; ~ЫЙ 1. (состоящий из вещества) рэчыўны; (материаль
ный) ма тэ ры я ль ны; 2. (состоящий из вещей) рэчавы; ~ое доказатель-
ство рэ ча вы доказ.

ВЗЫСКАНИЕ спагнанне; наложить в. накласці спаг нан не; в. на-
ло га спаг нан не падатку.

ВИД1 1. (внешний облик, форма, образ, качество) выгляд; пра-
во на ру шен ие в ~е мелкого хулиганства правапарушэнне ў выгля-
дзе дроб на га хуліганства; 2. (состояние) стан; выгляд; в трез вом ~е 
у  цвя ро зым стане; 3. (перспектива, от к рыв ша я ся взо ру) краявід; 
4. (документ) пас вед чан не; в. на жительство пас вед чан не на пра-
ва пражывання; ◊ иметь в  ~у мець на  ўвазе; в ~е исключения як 
выключэнне.

ВИД2 1. (разновидность, тип) від; в. деятельности від дзей нас ці; 
2. биол. від; 3. грам. трыванне; совершенный в. за кон ча нае трыванне.

1 Рэестр слоўніка абумоўлены лексічным складам змешчаных у вучэбна-мета-
дычным дапаможніку заданняў і тэкстаў для перакладу і развіцця навыкаў вуснага 
маўлення.
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ВЛАДЕЛЕЦ уладальнік;  в. транспортных средств ула да ль нік 
тран с пар т ных срод каў; в. имущества уладальнік ма ё мас ці; в. не всег-
да выс ту па ет в качестве соб с т вен ни ка ула да ль нік не заўсёды высту-
пае ў якас ці ўласніка.

ВЛАДЕНИЕ 1. (действие) валоданне; 2. (имущество, тер ри то
р ия, на хо дящ ие ся в собственности) уладанне.

ВЛЕЧЕНИЕ 1. (сильное стремление) цяга; импульсивное  в. ім-
пу ль сіў ная ця га; в. к жизни цяга да жыцця; социальное в. – в. ин-
дивида к  взаи мо дей с т в ию с  другими людьми са цы я ль ная цяга  – 
цяга індывіда да ўза е мадзе ян ня з іншымі людзь мі; 2. (склонность) 
прыхільнасць, схі ль насць; в. к музыке схі ль насць да музыкі.

ВЛЕЧЬ 1. (привлекать) вабіць, прывабліваць; юношу вле чет на-
у ка юнака ва біць (прываблівае) навука; 2. (вызывать пос лед с т в ия) 
весці да (чаго-н.); выклікаць; игнор и ро ван ие зна ка «Купание за-
прещено» вле чет наложение штрафа іг на ра ван не знака «Купанне 
забаронена» вядзе да накладання штрафу; не дей с т в и те ль ная сдел ка 
не влечет юр и д и ческих пос ледствий неправадзейная здзелка не вы-
клікае юры дыч ных вы ні каў.

ВНЕОЧЕРЕДН//ОЙ пазачарговы, нечарговы; ~ая сессия па за-
чар го вая сесія; ~ОСТЬ пазачарговасць, нечарговасць.

ВНЕШН//ИЙ 1. (наружный) вонкавы, знадворны; ~яя по вер х-
ность вонкавая па вер х ня; ~яя отделка дома знадворнае аз даб лен не 
до ма; 2. (заграничный) знешні; ~яя политика го су дар с т ва знешняя 
па лі ты ка дзяржавы; ~яя трудовая миграция знеш няя працоўная мі-
грацыя; 3. (о дефекте, выявленном вне прои з вод с т ва) знешні; внут-
ренний и ~ий брак унутраны і знеш ні брак.

ВОВЛЕЧЕНИЕ 1. (склонение, соблазнение, побуждение к  че мул.) 
уцяг ван не; в. в преступную деятельность уцягванне ў зла чын ную дзей-
насць; 2. (привлечение к учас т ию) прыцягненне да чаго-н.; в. студентов 
в общественную работу пры цяг нен не сту дэн таў да грамадскай работы.

ВОЗБУЖД//АТЬ 1. (вызывать) выклікаць; возбуждать инте-
рес вык лі каць ці ка васць; 2. (пробуждать) абуджаць; воз буж дать 
де я те ль ность абуджаць дзей насць; 3. (поднимать, пред ла гать 
на  обсуждение) уз ні маць; возбуждать вопрос уз ні маць пытанне;  
4. (начинать) рас па чы наць; возбуждать дело рас па чы наць справу;  
5. (настраивать) нас т рой ваць; воз буж дать одних против дру-
гих настройваць ад ных супраць дру гіх; 6. (волновать) узрушваць; 
~ЕНИЕ 1. (действие) абуджэнне; уз ру шэн не; узняцце; ~ение вопроса 
узняцце пытання; рас па чы нан не; ~ение дела рас па чы нан не спра вы;  
2. (стан) узрушанасць, ус х ва ля ва насць.
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ВОЗГЛАВ//ЛЯТЬ узначальваць;  ~ИТЬ узначаліць; ~ЛЕННЫЙ 
уз на ча ле ны; ~ЛЯЕМЫЙ на чале (з кім); уз на ча ль ва ны (кім); систе-
ма ор га нов Прокуратуры Рес публики Бе ла русь, ~ляемая Генераль-
ным про ку ро ром Республики Бе ла русь сіс тэ ма органаў Пракурату-
ры Рэс пуб лі кі Беларусь на чале з Генеральным пракурорам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

ВОЗДЕЙСТВ//ИЕ уздзеянне, (влияние) уплыў; на ход и ть ся под 
~ием ко го/чего быць пад уздзеяннем (уплывам) ка го/чаго; оказать в. 
на кого зрабіць уз дзе ян не (уплыў) на каго; в результате ~ия у выніку 
ўздзе ян ня (уплыву).

ВОЗДУХ паветра; свежий в. свежае паветра; сжатый в. сціс ну тае 
па вет ра.

ВОЗДУШН//ЫЙ 1. паветраны; ~ый кодекс Республики Бе ла-
русь Па вет ра ны кодэкс Рэспублікі Беларусь; ~ое прос т ран с т во па-
вет ра ная прастора; ~ая тревога па вет ра ная трывога; внут рен няя 
~ая пе ре воз ка унутраная паветраная перавозка; ~ые суда паветра-
ныя судны; 2. (легкий, невесомый) лёгкі; ~ое пла тье лёгкая сукенка;  
3. (пышный, очень неж ный) пышны, пульхны; ~ое пирож ное пышнае 
(пуль хнае) пірожнае.

ВОЗМЕСТИТЕЛЬ кампенсатар; ~НИЦА кампенсатарка; ~НЫЙ 
кам пен са тар с кі; платить ~ные взносы пот реб и те ль с ко му ко о пе ра   - 
т и ву плаціць кам пен са тар с кія ўзносы спа жы вец ка му кааператыву; 
~ный характер ма тер иа ль ной от вет с т вен ности кампенсатарскі ха-
рак тар матэрыяльнай ад каз нас ці.

ВОЗМЕЩ//АТЬ (покрывать) пакрываць; (оплачивать) ап лоч-
ваць; (возвращать) вяртаць; (компенсировать) кам пен са ваць; (заме
нять) за мя няць; ~ЕНИЕ 1. (действие) пакрыццё, ап ла та, зварот (вяр-
танне); кам пен са ван не, замена; 2. (вознаграждение) кампенсацыя, уз-
нагарода; ~ЕННЫЙ пак ры ты; аплочаны; вернуты; кам пен са ва ны; 
заменены.

ВОЗРА//ЖАТЬ пярэчыць; возражать против судебного раз б и-
ра те ль с т ва пя рэ чыць супраць судовага разбору; ~ЖЕНИЕ пя рэ чан-
не; ~ЗИТЬ запярэчыць.

ВПРАВЕ быть в. мець права; гражданин в. требовать соб лю де-
н ия закона гра мадзя нін мае права патрабаваць вы ка нан ня закона.

ВРЕД шкода; экологический в. экалагічная шкода; мо ра ль ный в. 
маральная шко да; ~ИТЕЛЬ шкоднік; ~ИТЕЛЬСКИЙ шкодніцкі; 
~ИТЕЛЬСТВО шкодніцтва; ~ИТЬ шкодзіць; ~НЫЙ шкодны; ~ное 
воз дей с т в ие на окружающую сре ду шкод нае ўздзеянне на наваколь-
нае ася род дзе.
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ВТОР//ГАТЬСЯ 1. урывацца; вторгаться в чужие земли уры вац-
ца ў чужыя зем лі; 2. (вмешиваться) умешвацца; вторгаться в чу жую 
жизнь умеш вац ца ў чужое жыццё; 3. (проникать) пра ні каць; гума-
нитарные на уки вторгаются в негуманитарные об ласти знаний 
гуманітарныя на ву кі пранікаюць у не гу ма ні тар ныя галіны ведаў;  
~ЖЕНИЕ  1. увар ван не; 2. (вмешательство) умяшанне; 3. пранікненне.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕ//ЛЬ выгаданабытчык; в. юр и д и чес ко-
го лица вы га да на быт чык юрыдычнай асобы; ста нов и ть ся ~лем ста-
на віц ца выгаданабытчыкам.

ВЫРАЖАТЬСЯ 1. (говорить) выказвацца; 2. (ругаться) ла яц ца; 
вы ра жа ть ся нецензурной бранью нецэнзурна лаяцца.

ВЫРАЖЕННОСТЬ выяўленасць.
ВЫРАЗИТЬ 1. выявіць, перадаць, адлюстраваць, па ка заць; 2. (сло

вами) вы ка заць.
ГРАЖДАН//ИН грамадзянін; ~КА грамадзянка; ~СКИЙ гра ма-

дзян с кі; ~ское судопроизводство грамадзянскае су да вод с т ва; ~СТВО 
грамадзянства; вы ход из ~ства выхад з гра мадзян с т ва; двой ное ~ство 
двайное грамадзянства.

ДАНН//ЫЕ сущ. даныя; фактические д. фактычныя да ныя; ~ЫЙ 
1. прич. дадзе ны (ад даць); порча ~ых для работ ма тер иа лов пса ван-
не дадзеных для работ ма тэ ры я лаў; 2. прил. даны (ад лац. data, datum); 
(этот) гэты; (теперешний) цяперашні; в ~ое время у цяперашні час.

ДЕЙСТВ//ИЕ 1. (деятельность) дзеянне; следственное д. след-
чае дзеянне; 2. (воздействие, влияние) уздзеянне, уп лыў; благотвор-
ное д. солнца на  растения даб рат вор нае ўздзе ян не сонца на  раслі-
ны; 3. (применение, проявление чегол. на прак т и ке) дзеянне; ввести 
в д. но вый закон увесці ў дзе ян не новы закон; продлить д. договора 
пра доў жыць дзеянне да га во ра; 4. (часть драматического прои з ве де
н ия) дзея; пье са в трех ~иях п’еса на тры дзеі; 5. (вид математиче
ского выч и с лен ия) дзе ян не; четыре ~ия арифметики чатыры дзеянні 
арыф ме ты кі; 6. (поступки, по ве ден ие) дзеянне; самовольные ~ия са-
ма во ль ныя дзеянні; ос кор б лен ие ~ием зне ва жан не дзеяннем.

ДЕЙСТВИТЕЛЬН//ЫЙ 1. (существующий на самом де ле, ре а ль 
ный) рэ ча іс ны; сапраўдны; подменять ~ый мир же ла е мым падмя-
няць рэ ча іс ны свет жаданым; ~ая причина пос туп ка сапраўдная 
прычына ўчын ку; 2. (подлинный, имеющий за кон ную силу) сапраўд-
ны; удос то ве рен ие ~о до конца месяца пас вед чан не сапраўднае да 
кан ца месяца; 3. (правомочный; дей с т ву ющий, не почетный) права-
дзейны; ~ый член ака демии на ук правадзейны член акадэміі навук;  
4. воен. абавязковы; ~ая во ен ная служ ба абавязковая ваенная служ-
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ба; 5. лингв. (о за ло ге глагола) ~ый залог не за леж ны стан; 6. мат. ~ые 
числа рэ ча іс ныя лікі.

ДЕЯНИЕ дзеянне; преступное д. злачыннае дзеянне; прот и во-
п рав ное д. суп ра ць п раў нае дзеянне; (поступок) учы нак; са мо от вер-
жен ное д. самаадданы ўчы нак.

ДОКАЗ//АННОСТЬ даказанасць, даведзенасць; ~АННЫЙ да-
ка за ны, да ведзе ны; ~АТЕЛЬНО доказна, пе ра ка наў ча, пераканаль-
на; ~АТЕЛЬНОСТЬ до каз насць, пе ра ка наў часць, пераканальнасць; 
~АТЕЛЬНЫЙ (основательный) слушны; ~АТЕЛЬСТВО до каз; (до
вод) довад; ве щес т вен ное ~ательство юр. рэчавы доказ; письменное 
~ательство пі сь мо вы до каз; ~АТЬ 1. давесці, даказаць; 2. (донести) 
даказаць, да нес ці; ~УЕМОСТЬ даказальнасць; ~УЕМЫЙ даказальны.

ДОЛЖН//ОСТЬ пасада; вступать в д. уступаць на па са ду; ~ОСТ-
НОЙ служ бо вы; ~остное лицо службовая асоба; ~остное прес туп-
лен ие службовае злачынства.

ДОМАШН//ИЙ 1. дамашні; хатні; ~ий телефон дамашні тэ ле фон; 
2. (прирученный, не дикий) свойскі; ~ие животные свой с кая жывёла.

ДОСМОТР 1. (проверочный осмотр с целью контроля) над г ляд;  
д. багажа над г ляд багажу; личный д. асабісты над г ляд; таможенный д. 
мыт ны надгляд; прои з вести д. правесці над г ляд; 2. (уход за кемл.) 
дог ляд (каго-н.); ~ЕННЫЙ 1. над г лед жа ны; 2. дагледжаны; ~ЩИК 
над г ляд чык.

ДОСТОВЕРН//О верагодна, напэўна; (доподлинно) дак лад на; 
~ОСТЬ ве ра год насць, пэўнасць, дакладнасць; ус та новить ~ость до-
ку мен та устанавіць ве ра год насць дакумента; ~ЫЙ (соответству
ющий дей с т в и те ль ности, не вызывающий сом нений) верагодны, 
дакладны; ~ые сведения дакладныя звес т кі; (надежный) пэў ны; ~ый 
источник инфор мации пэў ная крыніца інфармацыі.

ДОСТОИНСТВ//О 1. годнасць; защита ~а абарона год нас ці;  
2. (ценность, стои мость) вартасць; монета ~ом в два руб ля манета 
вар тас цю два рублі; 3. (положительное ка чес т во) добрая якасць.

ЕСТЕСТВЕН//НЫЙ 1. (связанный с природой) пры род ны; 2. (о на
у ках) пры ро даз наў чы; 3. (обыкновенный, нор ма ль ный) натуральны; 
4. (прирожденный, не искус ст вен ный) на ту ра ль ны; ~НО натуральна.

ЕСТЕСТВО//ВЕД прыродазнавец; ~ВЕДЕНИЕ пры ро даз наў с-
т ва; ~ВЕДЧЕСКИЙ прыродазнаўчы; ~ЗНАНИЕ пры ро даз наў с т ва; 
область ~знания га лі на прыродазнаўства.

ЗАВЕР//ИТЬ 1. (уверить) запэўніць; 2. (удостоверить) за ве рыць, 
зас вед чыць, пас вед чыць; ~ЕННЫЙ 1. запэўнены; 2. зас вед ча ны; ~енная 
коп ия документа зас вед ча ная копія да ку мен та; ~ИТЕЛЬ завяраль-
нік; ~ИТЕЛЬНИЦА завяральніца.
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ЗАВЕЩА//НИЕ 1. (документ) завяшчанне, тастамент;  нас ле до ва-
н ие по ~нию атрыманне ў спадчыну па завяшчанні, тастаменце; 2. (завет) 
запавет; ~ТЕЛЬ завяшчальнік, тастатар; ~ТЕЛЬНЫЙ завяшчальны, 
тас та мен та вы; ~тельный отказ за вяш ча ль нае, тастаментавае адпісанне.

ЗАИНТЕРЕСОВАНН//О зацікаўлена; ~ОСТЬ за ці каў ле насць; 
лич ная ~ость аса біс тая зацікаўленасць; ~ЫЙ за ці каў ле ны; ~ая сто-
рона за ці каў ле ны бок; ~ые лица в отношении дол ж н и ка зацікаўле-
ныя асобы ў дачыненні да даўжніка.

ЗАКЛЮЧАТЬ 1. (в тюрьму и т. п.) знявольваць; заключать под 
стра жу браць пад варту; 2. (делать выводы) рабіць вы ва ды (высно-
вы), вы водзіць; 3. (заканчивать) заканчваць; 4. (договор, мир и т. п.) 
зак лю чаць; 5. (брак) браць шлюб; 6. (содержать в себе) змяшчаць.

ЗАКЛЮЧЕН//ИЕ 1. (в тюрьму и т. п.) знявольванне; 2. (конец) 
за кан чэн не; 3. (договора, мира и т. п.) заключэнне; 4. (вывод) зак лю-
чэн не, вывад (высновы); по ~ию сотрудников милиции паводле 
зак лю чэн ня (высновы) супрацоўнікаў міліцыі; ◊ в з. на заканчэнне.

ЗАКРЫТЬ 1. зачыніць; 2. (прекратить существование, де я те ль
ность; за кончить) закрыць; 3. (о раскрытой книге) за гар нуць; 4. (гла
за) зап люш чыць; 5. (заслонить, заградить) зас ла ніць.

ЗАПИ//СЬ запіс; метрическая з. метрычны запіс; ош и боч ная з. 
па мыл ко вы за піс; з. в протоколе запіс у пратаколе; вне сен ие ~си уня-
сен не запісу.

ЗАПРОС (требование разъяснения) запыт; (вопрос) за пы тан не; 
сде лать з. зра біць запыт; з. суда запыт суда; ~Ы за пат ра ба ван ні; ~ы 
об щес т ва запатрабаванні гра мад с т ва.

ЗАЩИТ//А 1. абарона; судебная з. судовая абарона; з. де ло вой 
ре пу тации аба ро на дзелавой рэпутацыі; з. дипломной ра бо ты аба-
рона дып лом най работы; сви де тели ~ы сведкі аба ро ны; 2. (предо
хранение) зас ця ро га; з. населения от чрез вы чай ных ситуаций за-
сцярога на се ль ніц т ва ад надзвычайных сі ту а цый; крем для ~ы кожи 
от солнца крэм для засцярогі ску ры ад сонца; меры социальной ~ы 
меры са цы я ль най зас ця ро гі; 3. (охрана) ахова; находиться под ~ой 
норм международного гу ман и тар но го права знаходзіцца пад ахо-
вай нормаў між на род на га гу ма ні тар на га пра ва.

ЗАЩИТИТЕЛЬН//ЫЙ 1. абараняльны; ~ые доводы аба ра ня ль-
ныя довады; ~ая речь абараняльная прамова; 2. (предохранитель
ный) зас це ра га ль ны, ахоўны; ~ые меры для оте чес т вен ных произ-
водителей зас це ра га ль ныя меры для ай чын ных выт вор цаў.

ЗАЩИТИТЬ 1. абараніць; защитить свои интересы в су де аба-
ра ніць свае ін та рэ сы ў судзе; защитить дипломную ра бо ту абараніць 
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дып лом ную работу; 2. (предохранить) зас це раг чы; защитить орга-
низм от бо лезни засцерагчы арганізм ад хва ро бы.

ЗАЩИТНИК 1. абаронца; з. в  уголовном процессе аба рон ца 
ў кры мі на ль ным працэсе; з. отечества абаронца айчыны; 2. заступ-
нік; на род ный з. народны зас туп нік.

ЗАЩИТН//ЫЙ 1. абаронны; 2. засцерагальны, ахоўны; ~ые 
функ ции ор ган и з ма засцерагальныя (ахоўныя) функцыі ар га ніз ма; 
~ое пок рыт ие засцерагальнае (ахоўнае) пакрыццё; ~ый период 
в процеду ре бан к рот с т ва засцерагальны (ахоўны) пе ры яд у працэду-
ры банкруцтва; сан и тар но-защитная зона са ні тар на-зас це ра га ль-
ная зона.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ абароненасць; з. от актов не за кон но го вме-
ша те ль с т ва аба ро не насць ад актаў незаконнага ўмя шан ня.

ИЗБИРА//ЕМОСТЬ выбіральнасць; ~ТЕЛЬ выбаршчык; ~ТЕЛЬ-
НИЦА вы бар ш чы ца; ~ТЕЛЬНОСТЬ выбіральнасць; ~ТЕЛЬНЫЙ  
1. выбарчы; ~тельное пра во выбарчае права; ~тельный ок руг вы-
барчая акруга; ~тельная система вы бар чая сіс тэ ма; 2. вы бі ра ль ны; 
~тельные свойства света вы бі ра ль ныя ўласцівасці святла.

ИЗЪЯТИЕ 1. (конфискация) канфіскацыя, адабранне; (выемка) вы-
ем ка, вы нят ка; безвозмездное и. бязвыплатнае адаб ран не; 2. (из упо 
т реб лен ия) зняцце; (исключение) вык лю чэн не, вынятак; и. фа ль с и ф и-
ц и ро ван ных продуктов из про дажи выключэнне (зняцце) фа ль сі фі-
ка ва ных прадуктаў з про да жу.

ИМУЩЕСТ//ВЕННЫЙ маёмасны; ~ВО маёмасць; го су дар с т-
вен ное ~во дзяр жаў ная маёмасць; движимое ~во ру хо мая маё-
масць; ~во граж дан маёмасць гра мадзян; ~во, на хо дя ще е ся в соб-
ственности го су дар с т ва маёмасць, якая (што) зна ходзіц ца ва ўлас-
насці дзяржавы.

ИНТЕРЕС 1. (внимание) цікавасць; проявлять и. к делу пра яў-
ляць цікавасць да справы; 2. (нужда, потребность, по ль за) інтарэс; 
мн. ін та рэ сы; защита го су дар с т вен ных ~ов аба ро на дзяржаўных ін-
тарэсаў.

ИСК іск; возбуждать и. распачынаць іск; отказать в ~е ад мо віць 
у іску; ~ОВОЙ іскавы; ~овая давность іскавая даў насць.

ИСТЕЧЕНИ//Е 1. (вытекание) выцяканне; 2. (окончание) за кан-
чэн не, скан чэн не; до ~я срока да заканчэння тэрміну; по  ~и срока 
пасля за кан чэн ня тэрміну.

ИСТОЧНИК прям., перен. крыніца.
ИСХОДИТЬ1 (много походить) абхадзіць, выхадзіць; исходить 

всю страну аб хадзіць усю краіну.
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ИСХОДИТЬ2 1. (быть источником) выходзіць, ісці, па ходзіць; све-
ден ия исхо дят из достоверных источников звес т кі паходзяць з ве ра-
год ных крыніц; 2. (основываться на чемл.) зы ходзіць; суд исходит из 
кон к рет ных обстоятельств суд зы ходзіць з канкрэтных акалічнасцей.

ИСХОДИТЬ3 1. (истекать) сплываць (крывёй); залівацца (слязь-
мі); за ходзіц ца (крыкам); 2. (проходить – о времени) пра ходзіць, мі-
наць; время истекло час прай шоў.

КЛАДЬ паклажа; ручная к. ручная паклажа.
ЛИЦ//О 1. твар; братья ~ом похожи, а характером раз ные бра-

ты тва рам па доб ныя, а характарам розныя; 2. перен. аб ліч ча; у войны 
не жен с кое л. у вайны не жа но чае аблічча; 3. (личность) асоба; част-
ное л. пры ват ная асоба; потерпевшее л. па цяр пе лая асоба; третье л. 
в су деб ном процессе трэцяя асоба ў судовым працэсе; ◊ го ворить  
от его ~а га ва рыць ад яго асобы; ска зать в л. сказаць у вочы.

ЛИЧН//ОСТЬ асоба; выдающаяся л. выдатная асоба; удос то-
верить л. пас вед чыць асобу; неприкосновенность ~ости не да ты-
ка ль насць асобы; ~ЫЙ 1. (относящийся к лич ности, персональный) 
асабісты; ~ая заинтересованность аса біс тая зацікаўленасць; ~ые 
вещи асабістыя рэ чы; ~ое мнение аса біс тая думка; ~ая ох ра на аса-
бістая ахова; 2. (относящийся к лицам) асабовы; ~ый состав асабовы 
склад; ~ое дело аса бо вая спра ва; ~ый счет асабовы рахунак.

ЛОЖН//ЫЙ 1. (неверный) няправільны; 2. (ошибочный) па мыл-
ко вы; ~ый след памылковы след; 3. (ненастоящий) не сап раў д ны; ~ое 
сол н це несапраўднае сон ца; 4. (неправдивый) (і)лжывы, непраўдзівы; 
~ое об в и нен ие непраўдзівае аб ві на вач ван не; 5.  (фальшивый, при
творный) ~ое бан к рот с т во прыт вор нае банкруцтва.

МАЛОЛЕТН//ИЙ малалетні; ~ий ребенок малалетняе дзі ця; де е-
с по соб ность ~их дзеяздольнасць малалетніх.

МИР1 1. (вселенная) свет; 2. (область явлений, понятий, сфе ра 
жизни, среда) свет; неорганический м. неарганічны свет; ◊ сильные 
~а се го уладныя людзі.

МИР2 1. (отсутствие вражды) мір; згода; 2. (спокойствие, ти ш и
на) спакой, ці шы ня; ~ОВАЯ міравая; ~овая сделка міравое пагаднен-
не; ~овой посредник мі ра вы пас рэд нік.

МОТИВ матыў; хулиганский м. хуліганскі матыў; м. сос тоит 
в  вы ра жении сво е го негативного отношения матыў зак лю ча ец ца 
ў вы яў лен ні сваіх негатыўных ад но сін.

НАДЗОР нагляд; н. за законностью нагляд за за кон нас цю; ~НЫЙ 
наг ляд ны; ~ные инстанции наглядныя інстанцыі; ~ные органы на-
г ляд ныя органы; ~ные пол но моч ия наглядныя паў на моц т вы.
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НАДЛЕЖ//АТЬ трэба, належыць; ему надлежит немедленно 
яв и ть ся к мес ту ра бо ты яму трэба (належыць) неадкладна з’я віц ца 
да месца ра бо ты; ~АЩИЙ належны; (соответствующий) ад па вед-
ны; (нужный) пат рэб ны; ~ащим образом належным чы нам; в ~ащий 
срок у належны тэр мін; за ~ащими подписями за адпаведнымі под-
пі са мі; ~ащие меры на леж ныя меры (захады).

НАЛИЧИ//Е наяўнасць, (присутствие) прысутнасць; быть, ока-
за ть ся в ~и быць, аказацца ў наяўнасці; при ~и ос но ваний пры на-
яў нас ці падстаў.

НАЛОГ падатак; косвенный н. ускосны падатак; по до ход ный н. 
па да ход ны па да так; единый н. для производителей се ль с ко хо зяй-
с т вен ной продукции адзіны па да так для выт вор цаў сельскагаспа-
дарчай пра дук цыі; ~ОВЫЙ падатковы; ~овый ко декс падатковы 
кодэкс; ~овые вычеты падатковыя вы лі чэн ні; ~овый период па дат-
ко вы пе ры яд.

НАРУШ//АТЬ парушаць; нарушать закон парушаць за кон; 
~ЕННЫЙ па ру ша ны; ~ИТЕЛЬ парушальнік; ~ИТЕЛЬНИЦА па ру-
ша ль ні ца.

НАСТОЯЩ//ИЙ 1. (происходящий в данное время) ця пе раш ні, су-
час ны; в ~ее вре мя у цяперашні час; 2. (этот, дан ный, действующий 
на дан ный момент) гэты; ~ая статья за ко на применяется к юр и д и-
чес ко му лицу гэты артыкул закона пры мя ня ец ца да юрыдычнай асо-
бы; 3. (истинный, не вы ду ман ный) рэальны, рэчаісны, сап раў д ны; ~ие 
факты, а не вы мыш лен ные сапраўдныя факты, а не выдуманыя;  
4. (образцовый) сап раў д ны; проявить ~ее благородство праявіць 
сап раў д ную вы са ка род насць; ◊ ~им уведомляем гэтым паведамляем.

НЕСОСТОЯТЕЛЬН//ОСТЬ 1. (отсутствие воз мож ности вы
пол нять свои дол го вые обязательства, не о бес пе чен ность) неп ла це-
жаз до ль насць; финансовая н. фі нан са вая неп ла це жаз до ль насць; 
дело об эко ном и чес кой ~ости справа аб эка на міч най неплацежа-
здольнасці; 2. (незажиточность) не за мож насць, беднасць; 3. (перен.) 
няс луш насць; (неосновательность) нег рун тоў насць; (отсутствие ос
нований) бес пад с таў насць; (неубедительность) непераканаўчасць; (не
жизнеспособность) не жыц цяз до ль насць; ~ЫЙ 1. (не имеющий средств 
для оплаты своих дол гов, обязательств) неп ла це жаз до ль ны; ~ый дол ж-
ник неп ла це жаз до ль ны даўжнік; 2. (не имеющий дос тат ка) не за мож-
ны, бедны; ~ые люди незаможныя (бедныя) людзі; 3. (лишенный не об
ход и мо го обос но ван ия, доказательности, убед и те ль ности) няслуш-
ны, нег рун тоў ны, бяз до каз ны; ~ая теория няс луш ная (неабгрунтава-
ная, бяздоказная) тэорыя.
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НУЖД//А 1. (надобность) патрэба; (необходимость) не аб ход насць; 
го су дар с т вен ные ~ы дзяржаўныя патрэбы; ~ы и зап ро сы граж дан 
патрэбы і запатрабаванні гра мадзян; без ~ы без патрэбы; в случае ~ы 
калі здарыцца (калі будзе) патрэба; 2. (недостаток) нястача; (бед
ность) беднасць; (нищета) галеча; быть в ~е быць у бед нас ці, цяр пець 
нястачы; 3. (затруднительное положение) цяжкае становішча.

НУЖДА//ТЬСЯ 1. (быть в  бедности) жыць (быць) у  няс та чы 
(беднасці, га ле чы); цярпець нястачы; 2. (в ком/чем) мець, адчуваць 
пат рэ бу; нуждаться в помощи мець (адчуваць) пат рэ бу ў дапамозе; 
~ЕМОСТЬ (степень необходимости) пат рэб насць; степень ~емо-
сти в той или иной вещи ступень пат рэб нас ці ў той або іншай рэ-
чы; ~ЮЩИЙСЯ 1. (находящийся в  бед ности) які жыве ў  беднасці 
(нястачы, га ле чы); ~ющиеся семьи сем’і, якія жывуць у  нястачы; 
2. (бедный) бед ны; ~ющиеся пож и лые граждане бедныя пажылыя 
грамадзяне; 3. (в ком/чем) які мае (адчувае) пат рэ бу; дети, ~ющиеся 
в оз до ров лении дзе ці, якія маюць патрэбу ў аздараўленні.

ОБАНКРОТИТЬСЯ збанкрутаваць, абанкруціцца; банк обан-
кротился банк збан к ру та ваў (абанкруціўся).

ОБВИН//ЕНИЕ 1. (формулировка, обвинительный до ку мент) аб-
ві на ва чан не; пред ъявить о. прад’явіць абвінавачанне; 2. (действие) 
аб ві на вач ван не; о. в  прес туп лении аб ві на вач ван не ў  злачынстве; 
3. (обвиняющая сторона) абвінавачанне; сви де тели ~ения сведкі аб-
ві на ва чан ня; ~ИТЕЛЬ абвінаваўца; го су дар с т вен ный ~итель дзяр-
жаў ны абвінаваўца; ~ИТЕЛЬНЫЙ абвінаваўчы; ~ительный при го-
вор аб ві на ваў чы прыгавор.

ОБЛАДА//НИЕ уладанне, валоданне; ~ТЕЛЬ уладальнік; ~ТЕЛЬ-
НИЦА уладальніца; ~ТЬ 1. уладаць, валодаць; 2. мець.

ОБЛАСТЬ 1. (административнотерриториальная ед и н и ца) воб-
ласць; Мин с кая о. Мінская вобласць; 2. (зона, пояс) зо на; о. вечных 
сне гов зона вечных снягоў; 3. (перен.) галіна, аб сяг, сфера; о. дея те ль-
ности галіна дзейнасці; в ~и охраны ок ру жа ю щей среды у галіне 
аховы на ва ко ль на га асяроддзя; сер т и ф и кац ия в ~и граж дан с кой 
авиации сер ты фі ка цыя ў галіне (сферы) грамадзянскай авіяцыі.

ОБНАРУЖЕН//ИЕ 1. (установление) выяўленне; место ~ия тру па 
месца вы яў лен ня трупа; о. фактических данных вы яў лен не фак тыч-
ных даных; 2. (нахождение) знаходжанне; 3. (показ) паказ ванне.

ОБОРОТ 1. (круг вращения) абарот; о. колеса абарот ко ла;  
2. (отдельная стад ия) абарот; о. полевых культур абарот па ля вых 
ку ль тур; 3. (обращение) аба ра чэн не; о. документов аба ра чэн не да-
кументаў; о. финансовых средств абарачэнне фі нан са вых сродкаў; 
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4. (словесное вы ра жен ие) зварот; фра зе о лог и ческий о. фра зе а ла гіч-
ны зварот; 5. (оборотная сторона) ад ва рот; продолжение смотрите 
на ~е пра цяг глядзі це на ад ва ро це.

ОБРАЗОВАН//ИЕ1 1. (создание) утварэнне, стварэнне; о. го су-
дар с т ва ут ва рэн не дзяржавы; заниматься своей де я те ль нос тью без 
~ия юр и д и чес ко го лица зай мац ца сваёй дзейнасцю без утварэння 
юрыдычнай асо бы; о. союзных министерств ут ва рэн не саюзных мі-
ністэрстваў; 2. (результат действия) ут ва рэн не; гражданское об-
щес т во – это от к ры тое социальное о. гра мадзян с кая супольнасць – 
гэта адкрытае са цы я ль нае ўтва рэн не; адвокатура является неза-
висимым ~ием, стоящим на защ и те прав человека адвакатура з’яў-
ляецца незалежным ут ва рэн нем, якое стаіць на вар це правоў чалаве-
ка; горные ~ия гор ныя ўтварэнні.

ОБРАЗОВАНИЕ2 (процесс получения знаний) аду ка цыя; юр и д и-
чес кое о. юры дыч ная адукацыя.

ОБРА//ЩАТЬСЯ 1. (пользоваться; обходиться, вести се бя) абы-
ходзіц ца; кор рек т но обращаться с  задержанным ка рэк т на абы-
ходзіц ца з затрыманым; 2. (с при зы вом, просьбой) звяр тац ца; ~титься 
в суд звяр нуц ца ў суд.

ОБРАЩЕНИЕ 1. (процесс оборота) абарачэнне; де неж ное о. гра-
шо вае аба ра чэн не; 2. (обхождение) абыходжанне; гру бое о. с под ч и-
нен ными грубае абы ход жан не з пад на ча ле ны мі; 3. (документ) адо-
зва; 4. (просьба, призыв) зварот.

ОБСТАНОВКА 1. (мебель) абсталяванне; мэбля; 2. (обстоятель
ства) аб с та ві ны; (положение) становішча.

ОБСТОЯТЕЛЬ//СТВО 1. (явление, сопровождающее чтол.) ака -
ліч насць; ~ства дела акалічнасці справы; стечение ~ств збег ака ліч-
нас цей; 2. (совокупность ус ловий) умовы; (положение) абставіны; при 
дан ных ~ствах пры даных (гэтых) аб с та ві нах (умовах); по семейным 
~ствам па сямейных аб с та ві нах; смотря по ~ствам у за леж нас ці ад 
аб с та він; 3. грам. ака ліч насць; о. образа действия акалічнасць спо-
сабу дзе ян ня.

ОБЩЕСТВЕНН//ЫЙ грамадскі; ~ый строй грамадскі лад; ~ая 
соб с т вен ность грамадская ўласнасць; ~ое положение гра мад с кае ста-
но віш ча; ~ые интересы гра мад с кія інтарэсы; ~ый порядок грамадскі 
па ра дак.

ОБЩЕСТВО 1. грамадства; демократическое о. дэ мак ра тыч нае 
гра мад с т ва; 2. (организация) таварыства; о. с ог ран и чен ной от вет с-
т вен нос тью таварыства з аб ме жа ва най ад каз нас цю; о. слепых тава-
рыства сля пых.
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ОБЪЯВЛЕН//ИЕ 1. (действие) абвяшчэнне, аб’яўленне; о. вой ны 
аб вяш чэн не вайны; при ~ии законопроекта сроч ным пры абвяшчэн-
ні за ко нап ра ек та тэр мі но вым; публичное о. сделки с  цен ными бу-
магами пуб ліч нае абвяшчэнне здзелкі з каш тоў ны мі паперамі; 2. (из
вещение) аб вес т ка, аб’ява; дать о. в  га зе ту даць абвестку (аб’яву) у 
газету; ~НЫЙ аб веш ча ны; аб ’ яў ле ны; ~ная ценность абвешчаная 
(аб’яўленая) вар тасць.

ОБЯЗАНН//ОСТЬ абавязак; права и ~ости граждан пра вы і аба-
вяз кі гра мадзян; ~ЫЙ абавязаны; (благодарный) удзяч ны; я вам очень 
обя зан я вам вельмі ўдзяч ны.

ОБЯЗАТЕЛЬ//НО абавязкова; ~НОСТЬ абавязковасць; ~НЫЙ 
1. (непременный) абавязковы; всеобщее ~ное обучение усе а гу ль нае 
аба вяз ко вае на ву чан не; 2. (готовый оказать со дей с т в ие, помощь) 
паслужлівы.

ОГРАНИЧ//ЕНИЕ абмежаванне; о. свободы аб ме жа ван не волі; 
о. прав аб ме жа ван не правоў; валютные ~ения ва лют ныя абмежа-
ванні; гриф ~ения доступа грыф абмежавання дос ту пу; ~ЕННЫЙ 
аб  ме жа ва ны; информация ~енного рас п рос т ра нен ия інфармацыя 
абмежаванага рас паў сюд ж ван ня; ~ИТЕЛЬ абмежавальнік; ~итель 
грузоподъемности аб ме жа ва ль нік грузападымальнасці; ~ИТЕЛЬ-
НЫЙ аб ме жа ва ль ны; ~ительный гриф абмежавальны грыф; ~итель-
ное толкование аб ме жа ва ль нае тлумачэнне; ~ИТЬ абмежаваць.

ОКОНЧАН//ИЕ 1. (действие) заканчэнне; о. про цес су а ль ных 
сро ков за кан чэн не працэсуальных тэрмінаў; 2. (грам.; час т ь слова) 
кан ча так; 3. (устройство интер фей са) канчатак; се те вое о. сеткавы 
канчатак; 4. нервные ~ия нервовыя кан чат кі.

ОПЕК//А апека; о. над детьми апека над дзецьмі; ~УН апя-
кун; кан д и да ты в  ~уны кандыдаты ў  апекуны; ~УНСКИЙ апя-
кун с кі; ~унские права и обязанности апя кун с кія правы і аба вяз кі;  
~УНСТВО апя кун с т ва; решение об оформлении ~унства либо по-
печительства ра шэн не аб афармленні апя кун с т ва альбо апекавання.

ОПРАШИВА//ЕМЫЙ 1. апытваны; ~емое лицо апыт ва ная асо-
ба; 2. да пыт ва ны; ~НИЕ 1. апытванне; 2. дапытванне; ~ТЬ 1. (соби
рать от ве ты) апытваць; 2. (допрашивать) да пыт ваць.

ОПРЕДЕЛЕН//ИЕ 1. (действие) вызначэнне, ус та наў лен не, ак рэс-
ленне, выяўленне, см. определять; право на о. от но шен ия к религии 
права на вызначэнне ад но сін да рэлігіі; о. обо гат и мости мине ра ль-
но го сырья вызначэнне аба га ча ль нас ці мі не ра ль най сыравіны; дата 
~ия величины обязательства да та вызначэння велічыні аба вя за це ль-
с т ва; 2. (формулировка) азначэнне; неточное о. недакладнае аз на чэн-
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не; дать о. термину даць азначэнне тэрміну; 3. юр. (суда) вызначэнне; 
ар б и т раж ное о. ар біт раж нае вызначэнне; ~ия суда первой инстан-
ции выз на чэн ні суда першай ін с тан цыі.

ОПРЕДЕЛЕНН//ЫЙ 1. (установленный) вызначаны; 2. (сформу
лированный) аз на ча ны, акрэслены; термины в языке пра ва при об-
ре та ют четко ~ый смысл тэр мі ны ў мове права на бы ва юць даклад-
на ак рэс ле ны сэнс; 3. (твердо установленный) пэў ны; 4. (явный, 
не сом нен ный) пэўны, выразны; дать ~ый от вет даць пэўны (выраз-
ны) адказ.

ОПРЕДЕЛЯТЬ 1. (выяснять, устанавливать) вызначаць, уста наў-
ліваць; суд определяет меру наказания суд вызначае меру па ка ран ня; 
2. (очерчивать пределы) акрэсліваць; 3. (обусловливать) абу моў ліваць; 
4. (раскрывать содержание по нят ия) даваць азначэнне.

ОПРОВЕР//ГАТЕЛЬ абвяргальнік; ~ГАТЬ абвяргаць; ~ГНУТЫЙ 
аб вер г ну ты; ~ЖЕНИЕ абвяржэнне; ~жение све дений аб вяр жэн не 
звестак; порядок ~жения по ро чащих све дений парадак аб вяр жэн ня 
знеслаўляльных звестак; ~ЖИМЫЙ аб вяр га ль ны.

ОПРОС 1. (собирание ответов) апытанне; 2. (допрос) до пыт.
ОРУД//ИЕ 1. прылада; ~ия труда прылады працы; о. охо ты пры-

ла да па ля ван ня; 2. перен. (средство) прылада, зброя, сро дак; язык – о. 
общения мова – сродак зно сін; 3. воен. гар ма та.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА//НИЕ агляд; медицинское о. ме ды цын-
с кі агляд; ~ННЫЙ агледжаны; ~ТЬ агледзець.

ОСКОРБ//ИТЬ (обидеть когон. унизительным словом или дей
с т в ием) аб ра зіць; (умышленно унизить достоинство) зня ва жыць; 
(лишить доб ро го имени, ого ворить) зняславіць, зга нь біць; ~ИТЕЛЬ 
абражальнік; зне ва жа ль нік; ~ЛЕНИЕ абраза, зня ва га; ~ление н а цио-
нального дос тои н с т ва знявага на цы я на ль най год нас ці.

ОСМОТР агляд; о. места происшествия агляд месца зда рэн ня; 
~ЕННЫЙ аг лед жа ны; ~ЕТЬ агледзець.

ОСНОВА аснова; правовая о. прававая аснова.
ОСНОВ//АНИЕ 1. (действие) заснаванне; о. государства зас-

на ван не дзяр жа вы; 2. (основа) аснова, грунт; экономическое о. эка-
намічная ас но ва (грунт); 3. (причина) падстава; на  ~ании за ко на 
на падставе за ко на; 4. (дома, колонны и т. п.) пад му рак, фун да мент; 
5. (горы) пад нож жа; ~ЫВАТЬСЯ (базироваться) грун та вац ца.

ОСОБ//ЫЙ 1. (особенный) асаблівы; (специальный) ад мыс ло вы, 
спе цы я ль ны; 2. (отдельный, независимый от других) асоб ны; (непо
хожий на других) адменны; ~ое мнен ие асобная дум ка; ~ые при ме ты 
адменныя прыметы.
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ОТВЕТСТВЕНН//О з адказнасцю; отнестись к делу о. пас та віц-
ца да справы з адказнасцю; ~ОСТЬ адказнасць; суб с и д иар ная ~ость 
суб сі ды яр ная адказнасць.

ОТВЕЧАТЬ 1. адказваць; отвечать на  запрос адказваць на  за-
пыт; 2. (соответствовать) адпавядаць; отвечать тре бо ван иям ад-
павядаць пат ра ба ван ням.

ОТЗЫВ1 1. (отклик) водгук; о. о работодателях водгук аб пра ца-
даў цах; 2. (отзвук) водгалас.

ОТЗЫВ2 (отозвание) адкліканне; право ~а права ад к лі кан ня; до-
ку мент под лежит замене или ~у дакумент падлягае за ме не або ад-
к лі кан ню.

ОТЛАГАТЕЛЬСТВ//О адклад; случай, не терпящий ~а вы па дак, 
які (што) не церпіць адкладу.

ОТНОСИТЬСЯ1 1. (проявлять свое отношение) ставіцца, ад но-
сіц ца; абы ходзіц ца (з кім/чым); 2. (иметь касательство) мець да чы-
нен не; тычыцца, да ты чыц ца, тычыць; исковое тре бо ван ие может 
от нос и ть ся ко всему договору іскавае пат ра ба ван не можа мець да-
чыненне да ўся го дагавора; 3. (принадлежать) належаць, ад но сіц ца.

ОТНОСИТЬСЯ2 (износиться) знасіцца.
ОТНОШЕН//ИЕ 1. адносіны, стаўленне; внимательное о. к делу 

уваж лі вае стаў лен не да справы; 2. (касательство) да чы нен не; иметь 
о. к де лу мець дачыненне да справы; 3. (связи) ад но сі ны; прои з вод с т-
вен ные ~ия вытворчыя адносіны; 4. (документ) адносіна.

ОТПОЧКОВАНИЕ перен. 1. (передача некоторой части ак т и
вов вновь соз да ва е мой дочерней компании) аддзяленне; о. части ком-
пании ад дзя лен не часткі кам па ніі; 2. (выделение но вой отрасли) ад-
галінаванне; о. нового направления в пра во ве дении адгалінаванне 
новага напрамку ў правазнаўстве.

ОТПУСК 1. (действие) водпуск; о. товаров водпуск та ва раў; ре-
гул и ро ван ие ~а тепловой энергии рэгуляванне вод пус ку цеплавой 
энер гіі; льготный и бес п лат ный о. ле кар с т вен ных средств ільготны 
і бяс п лат ны водпуск лекавых сродкаў; 2. (по работе) водпуск; трудо-
вой о. працоўны водпуск; график тру до вых ~ов графік пра цоў ных 
вод пус каў; отзыв из  ~а ад к лі кан не з водпуску; предоставление ~а 
пра дас таў лен не вод пус ку.

ОТРАЖА//ЕМОСТЬ адбівальнасць; ~ТЕЛЬ адбівальнік; ~ТЕЛЬ-
НЫЙ ад бі ва ль ны; ~ТЬ 1. (удар, нападение) адбіваць; 2. (воспроиз
водить изображение) ад бі ваць; 3. (воспроизводить в  об ра зах) ад-
люс т роў ваць; ~ть сущность явлений ад люс т роў ваць сутнасць з’яў; 
(показывать) паказваць; (выражать) вы каз ваць.
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ОТРАСЛЬ галіна; о. законодательства галіна за ка на даў с т ва;  
о. нац ио на ль ной экономики галіна нацыянальнай эка но мі кі.

ОТЧЕТ справаздача; сделать о. о  проведенной работе зра біць 
спра ваз да чу аб праведзенай рабоце; отдавать себе о. ус ве дам ляць, 
ра зу мець сутнасць; отдавать се бе о. в своих пос туп ках усведамляць 
сут насць сваіх учынкаў.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРН//ЫЙ справаздачна-выбарны; ~ое соб ра -
н ие спра ваз дач на-выбарны сход.

ОТЧЕТН//ОСТЬ справаздачнасць; ~ЫЙ справаздачны; ~ый пе-
р иод спра ваз дач ны перыяд.

ОХРАН//А 1. (действие) ахова; о. труда ахова працы; о. за кон-
ности ахова за кон нас ці; о. окружающей среды ахова на ва ко ль-
на га ася род дзя; органы ~ы за кон ности органы аховы за кон нас ці;  
2. (стража) вар та.

ОХРАНЯ//ЕМЫЙ ахоўны; ~емые животные ахоўныя жы вё лы; 
~ТЬ 1. (от порчи, вредного влияния) ахоўваць, зас це ра гаць; 2. (сте
речь) ахоў ваць, вартаваць, пі ль на ваць.

ОЧЕВИДЕЦ сведка, відавочнік; о. происшествия ві да воч нік 
зда рэн ня.

ПОБУЖДЕН//ИЕ 1. (действие) прымушэнне, прымус; (вызыва
ние же лан ия) па дах воч ван не; (склонение к чемун.) схі лен не; 2. (побу
дительная причина) намер; (соображение) мер ка ван не; из  ко рыс т-
ных ~ий з карыслівых меркаванняў; бес п р и ч ин ные хулиганские ~ия 
беспрычынныя хуліганскія на ме ры.

ПОВОД (зацепка) зачэпка; прычына; (основание) пад с та ва; п. для 
ссо ры за чэп ка для сваркі; кассационный п. прычына для касацыі; 
веский п. важкая пры чы на.

ПОДВЕРГНУТЬ подвергнуть осмотру агледзець; под вер г нуть 
об суж ден ию аб мер ка ваць; подвергнуть наказанию па ка раць, на-
класці ка ру; подвергнуть испы тан ию узяць на вып ра ба ван не. 

ПОДКРЕПЛ//ЕНИЕ 1. падмацаванне; 2. (едой и т. п.) пад сіл ко ў-
ван не; ~ЯТЬ 1. падмацоўваць; 2. (едой и т. п.) пад сіл коў ваць.

ПОДЛИН//НИК арыгінал; аўтэнтык; ~НОСТЬ сап раў д насць; 
аў тэн тыч насць; праўдзівасць; ~НЫЙ сапраўдны; аў тэн тыч ны; ары-
гі на ль ны; ~ный текст аў тэн тыч ны (арыгінальны) тэкст; ~ные до-
кументы ары гі на ль ныя (сапраўдныя) да ку мен ты; ◊ с ~ным верно  
з арыгіналам згод на.

ПОДЧИН//ИТЬ 1. (поставить в зависимость) пад па рад ка ваць; 
2. (поставить под непосредственное руководство – по служ бе, работе) 
пад па рад ка ваць; 3. (покорить) пакарыць; ~ЯТЬ падпарадкоўваць; 
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па ка раць; ~ЯТЬСЯ пад па рад коў вац ца; па ка рац ца; ~яться вы шес то-
я щей организации пад па рад коў вац ца вы шэй шай арганізацыі.

ПОЛНОМОЧ//ИЕ паўнамоцтва; иметь ~ия мець паў на моц твы; 
~НЫЙ паў на моц ны; ~ный министр паўнамоцны мі ністр; ~ный посол 
паў на моц ны пасол; ~ный представитель паў на моц ны прадстаўнік.

ПОЛОЖЕНИЕ 1. (состояние, обстоятельства) ста но віш ча; со-
ц иа ль но е  п. са цы я ль нае становішча; 2. (научное, за ко но да те ль ное) 
па ла жэн не; п. закона па ла жэн не закона.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ карыстальнік; п. воздушного прос т ран с т ва 
ка рыс та ль нік паветранай прасторы.

ПОМЕЩЕН//ИЕ 1. (действие) змяшчэнне; п. не со вер шен но лет-
не го в соц иа ль но-педагогическое учреждение змяш чэн не не паў на-
лет ня га ў сацыяльна-пе да га гіч ную ўстанову; 2. (здание) памяшканне; 
жилое п. жылое памяшканне; аренда ~ия арэнда памяшкання.

ПОНУДИТЕЛЬН//ЫЙ прымусовы; ~ые меры пры му со выя ме ры.
ПОНУЖД//АТЬ прымушаць; ~ЕНИЕ прымус; пры му шэн не; 

~ение к зак лю чен ию договора прымушэнне да зак лю чэн ня дагаво-
ра; ~ЕННЫЙ прымушаны.

ПОНЯТ//ОЙ паняты; осмотр с участием ~ых агляд з удзе лам па-
ня тых.

ПОПЕЧИТЕЛЬ апекавальнік; п. несовершеннолетнего апе ка -
ва ль нік не паў на лет ня га; ~СКИЙ апекавальніцкі; ~ский со вет апе ка-
ва ль ніц кі савет; ~ская де я те ль ность апе ка ва ль ніц кая дзейнасць; 
~СТВО апе ка ва ль ніц т ва; Положение об ор га нах опеки и ~ства в Рес-
публике Бе ла русь Палажэнне аб ор га нах апекі і апе ка ва ль ніц т ва 
ў Рэспубліцы Бе ла русь.

ПОРОЧ//ЕНИЕ няслаўленне, зняслаўленне, ганьбаванне; ~ИТЬ 
няс ла віць, знес лаў ляць, ганьбаваць, ганіць; ~ить че ло ве ка няславіць 
(знеслаўляць) чалавека; ~ить хорошую работу га нь ба ваць (ганіць) 
доб рую работу; ~НОСТЬ 1. (безнравственность) распуснасць; (раз
вращенность) раз бэш ча насць; (испорченность) сапсаванасць; (позор
ность) ганебнасць; 2. (в др. знач.) заганнасць; ~ность до ка за те ль с т ва 
заганнасць до ка зу; ~НЫЙ 1. распусны; разбэшчаны; сап са ва ны; га неб-
 ны; 2. (в др. знач.) заганны; ~ные методы заганныя метады; ~АЩИЙ 
знес лаў ля ль ны; ~ащие сведения знеслаўляльныя звес т кі; ◊ ~ный 
круг заганны круг.

ПОСЛЕД//ОВАТЬ 1. (за кемто пойти) пайсці следам; (напра
виться) на кі ра вац ца следам; (настать) надысці; 2. (поступить по
доб но примеру когол.) пе ра няць прыклад; 3. (произойти после чегол.) 
нас таць, надысці, адбыцца, стацца; смерть последовала от удара 
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смерць на дыш ла (сталася) ад уда ру; ~УЮЩИЙ нас туп ны, далейшы; 
в ~ующем у далейшым.

ПОСЛЕДСТВ//ИЕ вынік, наступства; юридические ~ия юры дыч-
ныя вынікі (наступствы); сделка не предусматривает иных ~ий на ру-
шен ия здзелка не пра дуг лед ж вае іншых вы ні каў парушэння; ◊ оста-
вить без ~ий пакінуць без вынікаў; чре ва тый ~иями які (што) тоіць 
у сабе не бяс пе ку; сожительство – это не гражданский брак и чрева-
то ~иями не за рэ гіс т ра ва нае сумеснае жыццё – гэта не грамадзянскі 
шлюб і тоіць у са бе не бяс пе ку.

ПОСТАНОВЛ//ЕНИЕ пастанова; ~ЕННЫЙ пас та ноў ле ны; ~ЯТЬ 
пас та наў ляць.

ПОСЯГ//АТЕЛЬСТВО замах; ~АТЬ 1. рабіць замах, за мах вац ца; 
2. (зариться) квапіцца; ~АТЕЛЬ замахвальнік.

ПОТРЕБ//ИТЬ спажыць; расходаваць; выдаткаваць; ~ЛЕНИЕ 
спа жы ван не; рас хо да ван не; выдаткаванне; ужытак; пред ме ты на род-
но го ~ления прадметы на род на га ўжытку.

ПРАВОМЕРН//ОСТЬ правамернасць; ~О правамерна; ~ЫЙ пра-
ва мер ны; квал и ф и кац ия деяния ~а кваліфікацыя дзе яння права-
мерная (з’яўляецца пра ва мер най).

ПРАВОПРЕЕМ//НИК правапераемнік; п. юридического лица 
пра ва пе ра ем нік юрыдычнай асобы; ~СТВО пра ва пе ра ем насць; про -
цес су а ль ное ~ство пра цэ су а ль ная пра ва пе ра ем насць; сингу ляр ное 
~ство сін гу ляр ная правапераемнасць; ун и вер са ль ное ~ство універ-
сальная пра ва пе ра ем насць; ~ство юр и д и чес ко го лица пра ва пе ра ем-
насць юры дыч най асобы.

ПРЕДЕЛ 1. мяжа, граніца, рубеж; выйти за ~ы пол но мочий 
вый с ці за межы паў на моц т ваў; п. прочности мяжа тры ва лас ці;  
п. че ло ве чес кой жизни мяжа (рубеж) ча ла ве ча га жыц ця; 2. перен. 
(конец) канец; по ложить этому п. пакласці гэтаму ка нец; ~ЬНЫЙ 
гранічны, крайні, апош ні, найбольшы; ~ьная ско рость гранічная 
(найбольшая) хуткасць; ~ьный срок крайні (апошні) тэрмін.

ПРЕДЛОЖЕНИ//Е1 1. (действие) прапанаванне, пра па но ва;  
п. по мощи пра па на ван не дапамогі; 2. (то, что пред ла га ет ся) прапа-
нова; пред с тавить суду ~я по ус лов иям договора па даць у суд (пра-
панаваць су ду) прапановы па ўмовах дагавора; де ль ное п. слу ш ная 
прапанова; 3. эк. прапанаванне; спрос и п. по пыт і прапанаванне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ2 грам. сказ; простое п. просты сказ; при да точ-
ное п. да да ны сказ.

ПРЕДОСТАВИТЬ 1. (дать в  пользование чтол., дать воз мож
ность об ла дан ия) даць, аддаць, уступіць; предоставить свою квар-
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тиру в чье-л. распоряжение ад даць (уступіць) сваю ква тэ ру ў чыё-н. 
рас па рад жэн не; 2. (дать возможность сде лать чтол., распорядить
ся чемл.) даць; пакінуць; дазволіць; пре дос тавить право изб и рать 
даць права вы бі раць; 3. (перестать заботиться, покинуть на произ
вол су дь бы) пакінуць; пре дос тавить (кого-л.) самому себе пакінуць 
на волю лёсу, па кі нуць на са мо га сябе.

ПРЕДПИСАН//ИЕ прадпісанне; загад; нормативные ~ия нар ма-
тыў ныя прад пі сан ні; п. о проведении таможенной про верки прад-
пі сан не аб правядзенні мыт най праверкі.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  прадстаўнік; ~НИЦА прадстаўніца; ~НОСТЬ 
1. прад с таў ні часць; 2. паважнасць; самавітасць; ~НЫЙ 1. прад с таў ні-
чы; (парламентарный) пар ла мен тар ны; ~ное собрание прад с таў ні чы 
сход; ~ный способ правления пар ла мен тар ны спосаб (лад) кі ра ван-
ня; 2. (о внешности) па важ ны; (осанистый) самавіты; ~ный человек 
па важ ны (самавіты) ча ла век; ~СТВО прадстаўніцтва; полномочное 
~ство паў на моц нае прадстаўніцтва; ~СТВОВАТЬ быць прадстаў ні-
ком (каго-, чаго-н.).

ПРЕДСТАВ//ИТЬ 1. (подать, привести доказательства) па-
даць; пры вес ці; па ка заць; прадставіць; прад’явіць; пред с та вить 
письменные до ка за те ль с т ва падаць, пра д ’ я віць пі сь мо выя доказы; 
2. (познакомить, от ре ко мен до вать) пазнаёміць (каго з кім), адрэка-
мендаваць, прадставіць (каго каму); 3. (к наг ра де) прадставіць; 4. (изо
бразить, показать) на ма ля ваць, па ка заць, вывесці; 5. (вызвать чтол., 
причинить) выклікаць, пры чы ніць, з’явіцца; представить затрудне-
ния выклікаць цяж кас ці; это представляет затруднения гэта з’яўля-
ецца цяжкасцю; ~ЛЯТЬ 1. падаваць, па каз ваць, прад’яўляць; 2. знаё-
міць, рэкамендаваць; 3. (к награде) прад с таў ляць; 4. ма ля ваць, паказ-
ваць, выводзіць; 5. выклікаць, прычыняць, з’яў ляц ца; 6. (принимать 
на себя об раз когол./чегол.) прыкідвацца (кім/чым), строіць з сябе; 
~лять су мас шед ше го прыкідвацца вар’ятам, стро іць з сябе ва р ’ я та;  
7. (являться) з’яўляцца, уяў ляць; флаг представлял собой пря мо-
у го ль ное полотнище флаг уяўляў з сябе пра ма ву го ль нае па лот ніш ча;  
8. (быть представителем) прадстаўляць; ~лять в су де интересы по-
тер  пев ше го прадстаўляць у судзе інтарэсы па цяр пе ла га.

ПРЕДУСМОТР//ЕТЬ 1. (учесть в  своем содержании) пра дуг ле-
дзець; ус лов ия аренды предусмотреть договором умо вы арэнды 
пра дуг ледзець дагаворам; 2. (заранее учесть воз мож ность чегол.) 
прад ба чыць; предусмотреть неприятные пос лед с т в ия прадбачыць 
неп ры ем ныя вынікі; ~ЕННЫЙ пра дуг лед жа ны, прад ба ча ны; в  слу-
чаях, ~енных за ко но да те ль с т вом у  выпадках, прадугледжаных за-
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ка на даў с т вам; ~ИТЕЛЬНО прадбачліва; ~ИТЕЛЬНОСТЬ прадбач-
лівасць; ~ИТЕЛЬНЫЙ прад бач лі вы.

ПРЕДЪЯВ//ИТЬ прад’явіць, паказаць; ~ИТЕЛЬ пра д ’ яў нік; 
сбе ре га те ль ная книж ка на ~ителя ашчадная кніжка на пра д ’ яў ні-
ка; ~ИТЕЛЬСКИЙ прад’яўнічы; ~ительский бан ковский сертифи-
кат пра д ’ яў ні чы банкаўскі сертыфікат; ~ЛЕНИЕ пра д ’ яў лен не; ~ле-
ние то ва ров таможенному ор га ну прад’яўленне тавараў мыт на му 
органу.

ПРЕЕМСТВЕНН//О пераемна; быть ~о связанным с пред шес т-
вен ни ком быць пераемна звязаным з папярэднікам; ~ОСТЬ пе ра ем-
насць; ~ость прав и обя зан нос тей в граж дан с ком правоотношении 
пе ра ем насць правоў і абавязкаў у гра мадзян с кіх праваадносінах; ~ость 
в пра во вом регулировании пе ра ем насць у пра ва вым рэгуляванні; 
~ЫЙ пе ра ем ны; ~ый по ря док наследования пераемны парадак ат ры-
ман ня спад чы ны.

ПРЕИМУЩЕСТ//ВЕННО пераважна; ~ВЕННЫЙ пе ра важ ны; 
~венное пра во какой-л. из сторон пераважнае права яко га-н. з ба-
коў; ~ВО 1. (превосходство) перавага; пе ра важ насць; 2. (привилегия) 
юр. пры ві лея; права и ~ва пра вы і пры ві леі; ◊ по ~ву пераважна.

ПРЕЛОМЛЯТЬ (изменять смысл, содержание) пераасэнсоўваць; 
фило соф с к ие по ло жен ия, пре лом ля ющ ие ся в  праве філасофскія 
па ла жэн ні, пе ра а сэн са ва ныя ў праве.

ПРЕНИЯ спрэчкі; судебные п. судовыя спрэчкі.
ПРЕСЕ//КАТЬ 1. (прерывать связь) перарываць; 2. (прекращать) 

спы няць; (класть конец) класці канец (чаму-н.); (уничтожать) зніш-
чаць; выкараняць; пресекать разговоры спы няць размовы; пресе-
кать зло у пот реб лен ия класці канец злоў жы ван ням (спыняць зло-
ўжыванні); ~ЧЕНИЕ спыненне; зніш чэн не; вы ка ра нен не; стрыманне; 
мера ~чения ме ра стры ман ня.

ПРЕСТУПАТЬ (нарушать) парушаць; преступать закон па ру-
шаць закон.

ПРЕСТУП//ЛЕНИЕ злачынства; совершить п. учыніць (зрабіць) 
зла чын с т ва; состав ~ления склад злачынства; дол ж нос т ное п. служ бо вае 
злачынства; ~НЫЙ зла чын ны; ~ная де я те ль ность зла чын ная дзей насць.

ПРЕСТУП//НИК злачынец; ~НИЦА злачынка; ~НО зла чын на; 
~НОСТЬ зла чын насць; организованная ~ность ар га ні за ва ная зла-
чын насць; ~НЫЙ злачынны.

ПРИВЛ//ЕЧЬ 1. (к участию, ответственности) пры цяг нуць; 
привлечь к  су ду прыцягнуць да суда; 2. (приманить) пры ва біць;  
3. (склонить) схіліць; привлечь на свою сторону схі ліць на свой бок; 
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~ЕЧЕНИЕ прыцягненне; прывабліванне; схі лен не; ~ечение к от вет с т-
вен ности прыцягненне да ад каз нас ці. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (действие) прыкладанне, прык лад ван не; да с та-
са ван не, дас та соў ван не; прымяненне; 2. (то, что яв ля ет ся добав ле нием 
к че мул.) дадатак; п. к договору дадатак да да га во ра;  3. грам. прыдатак.

ПРИЛОЖИТЬ 1. (присоединить) прыкласці; приложить про ект 
до го во ра к иско во му заявлению прыкласці праект да га во ра да іска-
вай за я вы; 2. (добавить) да даць; 3. (направить дей с т в ие на чтол.) 
прык лас ці; 4. (применить) дастасаваць, пры мя ніць; приложить тео-
рию на прак т и ке дастасаваць тэ о рыю на практыцы.

ПРИОБРЕ//ТАТЬ 1. (становиться обладателем чегол.) на бы-
ваць; приобретать имущество набываць маёмасць; приобретать 
опыт на бы ваць вопыт; 2. (заслуживать) зда бы ваць; ~сти плохую ре-
путацию зда быць дрэнную рэпутацыю; 3. (получать) набываць; ~сти 
знания набыць веды; ~ТАТЕЛЬ набытчык; доб ро со вес т ный ~татель 
недвижимого иму щес т ва доб ра сум лен ны набытчык нерухомай маё-
масці; ~татель иск люч и те ль ных прав набытчык выключных правоў; 
~ТАТЕЛЬНЫЙ на быў ны; ~тательный срок набыўны тэрмін; ~та-
тельная дав ность набыўная даў насць; ~ТАТЕЛЬСКИЙ набытчыцкі; 
~тательские наклонности на быт чыц кія схі ль нас ці; ~ТАТЕЛЬСТВО 
набытніцтва; жажда ~тательства пра га на быт ніц т ва.

ПРИТВОРН//О прытворна; (неискренне) няшчыра; ~ЫЙ (недей
ствительный) прытворны; ~ая сделка дарения прыт вор ная здзел ка 
дарэння.

ПРИЧИН//ЕНИЕ нанясенне, прычыненне; п. потерь на ня сенне 
страт; ~ЕННЫЙ нанесены, зроблены, прычынены; ~ИТЬ нанесці, зра -
біць, прычыніць; ~ить вред ок ру жа ю щей среде нанесці шкоду на ва-
ко ль на му асяроддзю.

ПРОИЗВОД//ИТЬ 1. (совершать, делать, выполнять) ра біць, 
пра водзіць, вы кон ваць; производить опыт рабіць (праводзіць) до-
след; 2. (вызывать) выклікаць; производить впе чат лен ие выклікаць 
уражанне; 3. (вырабатывать) вы раб ляць; производить продукцию 
вырабляць пра дук цыю; 4. (рождать) нараджаць; производить по-
томство нараджаць па том с т ва; ~НЫЙ вытворны; ~СТВО 1. (дей
ствие) пра вядзен не; ~ство опы тов правядзенне доследаў; ~ство до-
знания пра вядзен не даз нан ня; 2. (процесс) вядзенне; объединить 
дела в од но ~ство аб’яднаць справы ў ад но вядзен не; приказное ~ство 
за гад нае вядзенне; ликвидационное ~ство лік ві да цый нае вя дзен не; 
3. (из готовление) выраб, выпуск; ~ство изделий на род но го творче-
ства вы пуск вырабаў народнай творчасці; 4. (общественный процесс 
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изготовления ма тер иа ль ных благ) выт вор часць; товарное ~ство та-
варная вытворчасць; 5. (отрасль на род но го хо зяй с т ва, вид промышлен
ности) выт вор часць; сталелитейное ~ство ста ле лі цей ная вытворчасць.

ПРОИСХО//ДИТЬ 1. адбывацца; (случаться) здарацца; (возни
кать) уз ні каць; 2. (брать начало) браць пачатак, па ходзіць; ~ЖДЕНИЕ 
паходжанне; пред ме ты неорганического ~ждения прад ме ты неар-
ганічнага паходжання; социальное ~ждение сацыяльнае па ход жан не.

ПРОИСШЕСТВ//ИЕ здарэнне; место ~ия месца зда рэн ня; до-
рож но-тран с пор т ное п. дарожна-транспартнае здарэнне; (событие) 
падзея; (случай) выпадак.

ПРОТИВН//ЫЙ1 1. (противоположный) процілеглы, суп ра ць-
лег лы; ~ое мнен ие процілеглая (супрацьлеглая) думка; 2. (противо
речащий) пя рэч лі вы, су пя рэч ны; цель, ~ая основам пра во по ряд ка 
мэта, су пя рэч ная асновам правапарадку; 3. (обратный) адваротны; 
доказательство от ~ого доказ ад ад ва рот на га; в ~ом случае у адва-
ротным выпадку; 4. (враждебный, прот и во по лож ный по интересам) 
су пя рэч ны; ~ые сто ро ны су пя рэч ныя бакі.

ПРОТИВН//ЫЙ2 (неприятный, отвратительный) агідны, гід кі; 
~ый запах агід ны пах; брыдкі; ~ый вид брыдкі выгляд.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО разбор; судебное р. судовы раз бор.
РАЗНОГЛАС//ИЕ рознагалоссе; р. в  показаниях сви де те лей 

роз на га лос се ў па ка зан нях сведак; ~ия по договору роз на га лос сі па 
да га во ры.

РАЗРЕШ//ЕНИЕ 1. (позволение) дазвол; получить пись мен ное р. 
ат ры маць пі сь мо вы дазвол; 2. (действие) вырашэнне; р. трудового 
кон ф л и к та вырашэнне пра цоў на га канфлікту; при ~ении дела пры 
вы ра шэн ні справы; ~ЕННЫЙ 1. даз во ле ны; 2. вырашаны; ~ИМОСТЬ 
вы ра ша ль насць; ~ИМЫЙ вы ра ша ль ны; ~имый вопрос вы ра ша ль-
нае пы тан не; ~ИТЕЛЬНЫЙ даз во ль ны; ~ИТЬ 1. (дать разрешение) 
даз во ліць; 2. (найти прав и ль ный ответ) вырашыць; ~ить проблему 
вырашыць праб ле му.

РАСПРОСТРАН//ЕНИЕ 1. (действие) распаўсюджванне; при-
влечь к от вет с т вен ности за р. порочащих сведений пры цяг нуць да 
ад каз нас ці за рас паў сюд ж ван не знеслаўляльных звес так; ответствен-
ность за р. слухов адказнасць за рас паў сюд ж ван не чутак; 2. (состоя
ние) рас паў сюд жан не; сфера ~ения юридической тер м и но логии 
сфера рас паў сюд жан ня юры дыч най тэрміналогіі; 3. (расширение) 
пашырэнне; р. влиян ия пашырэнне ўплыву; ~ЕННОСТЬ распаўсю-
джанасць; па шы ра насць; ~ЕННЫЙ 1. (доступный, извест ный) рас-
паў сюд жа ны; 2. па шы ра ны; 3. грам. раз ві ты; ~енное предложение 
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раз ві ты сказ; ~ИТЬ рас паў сюдзіць; пашырыць; ~ить дей с т в ие за ко на 
пашырыць дзеянне закона.

РЕЗУЛЬТАТ вынік; выявление ~ов преступной де я те ль ности 
вы яў лен не вы ні каў злачыннай дзейнасці; в ~е у вы ні ку; ~ИВНО вы-
ні ко ва; ~ИВНОСТЬ вы ні ко васць; ~ивность та мо жен ной деятель-
ности вы ні ко васць мытнай дзейнасці; ~ИВНЫЙ выніковы; ~ивные 
торги вы ні ко выя таргі.

РЕШ//ИТЬ 1. (найти ответ к задаче) рашыць; 2. (решить проб
ле му) вы ра шыць; ~ИТЬСЯ 1. (окончательно оп ре дел и ть ся) выра-
шыц ца; де ло решилось не в  его пользу справа вы ра шы ла ся не 
на  яго карысць; 2. (отважиться, осмелиться) ад ва жыц ца, асмеліц-
ца; решился задать воп рос адважыўся задаць пы тан не; ~ЕНИЕ  
1. (нахождение ответа к  за да че) рашэнне; 2. (решение проблемы) 
вырашэнне; 3. (постановление) ра шэн не; ~ение суда рашэнне суда;  
прийти к ~ению прыйсці да вы ва ду.

РУКОВОДСТВ//О 1. (процесс управления и контроля) кі раў ніц т-
ва (чым); р. де я те ль нос тью прокуратуры кіраўніцтва дзей нас цю 
пра ку ра ту ры; под не пос ред с т вен ным ~ом пад не пас рэд ным кі раў-
ніцтвам; 2. (coбиpaт., рyкoвoдитeли) кі раў ніц т ва (чаго); р. страны 
кіраўніцтва кра і ны; 3. (пособие) да па мож нік; (наставление) на с таў-
лен не; (инструкция) ін с т рук цыя; р. по эксплуатации автомобиля 
дапаможнік па эк с п лу а та цыі аў та ма бі ля.

СВЕДЕН//ИЕ 1. (ознакомление): довести до чьего-л. ~ия да вес ці 
да чыйго-н. ве да ма; принять к ~ию прыняць да ведама; 2. (известие) 
вес т ка; иметь ~ия о ком-л. мець звесткі пра каго-н.; 3. мн. (знания) 
ве ды; 4. (отчет) звесткі; подать ~ия в срок па даць звесткі ў тэрмін.

СВИДЕТЕЛЬ сведка; ~НИЦА сведка; ~СКАЯ пакой для све дак; 
~ские по ка зан ия паказанні сведак; ~СТВО 1. (показание) сведчан-
не; 2. (доказательство) доказ, свед чан не; 3. (документ) пасведчан-
не; ~СТВОВАНИЕ сведчанне; ~СТВОВАТЬ 1. свед чыць; очевидец 
сви де те ль с т ву ет вида воч нік сведчыць; 2. (служить сви де те ль с т вом) 
свед чыць, га ва рыць (пра што), паказваць (што); 3. (осматривать) 
аглядаць; ~ствовать больного аглядаць хворага.

СВОЙСТВО уласцівасць.
СДЕЛКА здзелка; с. дарения здзелка дарэння; ос пор и мая с.  

ас п рэч ная здзел ка; ничтожная с. нікчэмная здзелка; при т вор ная с. 
прыт вор ная здзелка.

СИЛ//А 1. сіла; применять ~у ужываць сілу; 2.  (действитель
ность, зна чен ие) моц; закон вступил в ~у за кон набыў моц; ◊ в ~у 
чегол. у выніку (з прычыны) ча гон.
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СЛЕДОВАТЕЛЬ следчы; судебный с.  судовы следчы; ~СКИЙ 
след чыц кі; ~ская должность следчыцкая пасада.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО такім чынам, выходзіць, значыць.
СЛЕДОВАТЬ 1. (идти за кем/чем) ісці (следам, услед); (двигать

ся) рухацца; (направляться) накіроўвацца; (наступать) нас та ваць, 
надыходзіць; следовать за кем-л. по пя там ісці (рухацца) за кім-н. па 
пятах; лето следует за весной ле та настае за вясной;  2. (направлять
ся) ісці, ехаць; поезд сле ду ет до Минска поезд (цягнік) ідзе (едзе) да 
Мінска; 3. (руководствоваться чемл.) кіравацца (чым), тры мац ца 
(чаго), прыт рым лі вац ца (чаго); следовать закону кіравацца за ко нам, 
прыт рым лі вац ца за ко на; (поступать подобно комул.) рабіць так, як 
(хто-н.), рабіць следам (за кім-н.); (брать пример с когол.) браць 
прык лад (з каго-н.), пераймаць (каго-н.); следовать от цу рабіць так, 
як бацька, браць прыклад з бацькі; (подражать) пе рай маць (каго/
што); 4. безл. (нужно) трэба, патрэбна; (стоит) вар та; (надлежит) на-
лежыць; (необходимо) не аб ход на; следует иметь в виду неабходна 
мець на ўвазе; 5. (причитаться) на ле жаць; (быть должным) быць ві-
наватым; мне с них следует сто руб лей мне з іх на ле жыць сто руб лёў; 
6. (быть след с т в ием) вы ні каць; одно следует из другого адно вы ні-
кае з другога; от сю да сле ду ет вывод адсюль вынікае, што; ◊ как сле-
дует як мае быць, як на ле жыць, як след.

СЛЕДСТВ//ИЕ1 (юридическое) следства; пред вар и те ль ное с. па-
пя рэд няе след с т ва; судебное с. судовае следства; тайна ~ия тайна 
след с т ва; ~ЕННЫЙ след чы; ~енная версия следчая вер сія; ~енная 
прак т и ка следчая практыка; ~енное дей с т в ие след чае дзеянне; ◊ быть 
под ~ием быць пад следствам.

СЛЕДСТВИ//Е2 1. (вывод) вывад; вывести с. из всего ска зан но го 
зра біць вы вад з усяго сказанага; 2. (результат) вынік; все является 
за ко но мер ным ~ем ка кой-то причины усё з’яў ля ец ца заканамер-
ным вы ні кам якойсьці прычыны.

СЛУЧА//Й 1. (явление или проявление чегол.) выпадак; нес час т-
ный с. няш час ны выпадак; ~и нарушения трудовой дис ц и п л и ны 
вы пад кі парушэння пра цоў най дысцыпліны; 2. (приключение, прои с
шес т в ие) здарэнне; произошел со мной та кой с. адбылося са мной 
такое зда рэн не; 3. (повод) нагода; пред с тав и л ся с. вст рет и ть ся нада-
лася нагода сус т рэц ца.

СОБЛЮД//АТЬ 1. (чистоту, порядок) захоўваць, тры маць; 2. (пра
вила, за ко ны) прытрымлівацца, трымацца (чаго), вы кон ваць; соб лю-
дать законодательство прыт рым лі вац ца за ка на даў с т ва; ~ЕНИЕ 1. (чи
стоты, порядка) захаванне, тры ман не; 2. (правил, законов) прыт ры м-
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лі ван не, выкананне; ~ение сро ков прытрымліванне тэр мі наў; ~ение 
обя за тельств выкананне аба вя за це ль с т ваў.

СОБСТВЕНН//ИК уласнік; с. квартиры уласнік кватэры; ~ОСТЬ 
улас насць; частная ~ость прыватная ўласнасць; го су дар с т вен ная 
~ость дзяр жаў ная ўлас насць; право ~ости права ўлас нас ці; нахо-
диться в ~ости кого-л. знаходзіцца ва ўлас нас ці каго-н.; совершение 
прес туп лен ия против ~ости учыненне зла чын с т ва суп раць уласнас-
ці; ~ЫЙ улас ны; ~ое имущество улас ная маёмасць.

СОБСТВЕННОРУЧН//О уласнаручна; ~ЫЙ улас на руч ны; ~ая 
подпись улас на руч ны подпіс.

СОБЫТ//ИЕ 1. (значительное явление, факт об щес т вен ной или 
лич ной жизни) падзея; неблагоприятное с.  нес п ры я ль ная падзея; 
2. (осуществление, испол нен ие, сбытие – от гл. сбы ть ся) адбыццё (ад 
дзе ясл. адбыцца); с. преступления ад быц цё злачынства; отсутствие 
~ия прес туп лен ия адсутнасць ад быц ця злачынства; до ка зы ван ие 
~ия прес туп лен ия да каз ван не адбыцця злачынства.

СОВЕРШЕНСТВО дасканаласць; ~ВАНИЕ 1. (процесс) удас ка на ль-
ван не; 2. (результат процесса) удасканаленне; ~ВАТЬ удас ка на ль ваць.

СОВЕРШ//ИТЬ 1. (сделать) зрабіць, учыніць, здзей с ніць; совер-
шить прес туп лен ие учыніць (зрабіць) злачынства; совершить по ку-
ше н ие зрабіць замах; 2. (сделку) аформіць, зак лю чыць; 3. (обряд) пра-
вес ці, справіць, адправіць; ~ЕНИЕ учы нен не, здзяйсненне, правядзен-
не, вы ка нан не; ~ение прес туп лен ия учыненне зла чын с т ва; ~ЕННЫЙ 
учы не ны, здзей с не ны, выкананы; ~енное преступление учыненае 
зла чын с т ва.

СОВЕЩА//НИЕ нарада; производственное с. вытворчая на ра да; 
~ТЕЛЬНЫЙ дарадчы; ~тельный голос дарадчы голас; ~ТЬСЯ раіц-
ца; радзіцца.

СОГЛАС//ИЕ згода; ~ИТЕЛЬНЫЙ пагаджальны; ~ительная ко-
м ис сия па гад жа ль ная камісія.

СОГЛАСНО1 1. (дружно, единодушно) згодна, дружна, злад жа на; 
2. (стройно) зладжана; (гармонично) гарманічна.

СОГЛАСНО2 (сообразно, соответственно) у ад па вед нас ці (з чым); 
згодна (з чым); адпаведна (чаму); согласно за ко ну згодна з за ко нам; 
у адпаведнасці з за ко нам.

СОГЛАШЕНИЕ пагадненне; торговое с. гандлёвае па гад нен не.
СОДЕРЖАН//ИЕ 1. (действие) утрыманне; с. под стра жей ут ры-

ман не пад вар тай; 2. (иждивение) утрыманне; 3. (довольствие) за-
беспячэнне, плата; отпуск без сох ра нен ия ~ия водпуск без захаван-
ня забеспячэння (платы); 4. (сущность, смысл) змест; с. доклада змест 
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даклада; 5. (оглавление) змест; 6. (наличие, насыщенность) колькасць; 
с. ал ко го ля в крови ко ль касць алкаголю ў крыві.

СОДЕРЖАТЬ 1. (на иждивении) утрымліваць, мець на ўтры ман-
ні; 2. (вмещать, заключать) змяшчаць; 3. (держать в оп ре де лен ных 
ус лов иях) трымаць.

СОКРЫ//ТИЕ утойванне, хаванне; с.  преступления утой ван не 
зла чын с т ва; ~ТЬ утаіць, схаваць.

СООБЩЕН//ИЕ 1. (действие) паведамленне; перадача; 2. (изве
стие) па ве дам лен не; получить с.  о  преступлении ат ры маць па ве-
дам лен не аб злачынстве; 3. (связь) сувязь, зносіны; пути ~ия шляхі 
зно сін; ~НЫЙ 1. (уведомленный) па ве дам ле ны; 2. (переданный) пе ра-
дадзе ны; 3. (о качестве, свойстве) на дадзе ны.

СООТВЕТСТВ//ИЕ 1. (аналогия, гармония) ад па вед насць; 2. (ана
лог) ад па вед нік; ◊ в ~ии с чем у адпаведнасці з чым; в ~ии с за ко но-
да те ль с т вом у ад па вед нас ці з за ка на даў с т вам; ~ОВАТЬ адпавядаць; 
~УЮЩИЙ 1. прич. які (што) ад па вя дае (каму/чаму); 2. прил. адпавед-
ны; сфор м и ро вать ~ующие ор га ны сфарміраваць ад па вед ныя орга-
ны; 3. прил. (подходящий) прыдатны.

СОСТАВ 1. (совокупность людей, из  которых состоит ка койл. 
кол лектив, ор ган и зац ия; совокупность граждан по ро ду службы) склад; 
лич ный с. асабовы склад; полный с. Совета Рес публики поўны склад 
Са ве та Рэспублікі; командный с. ка ман д ны склад; с. летного экипажа 
склад лётнага экіпажу; 2. (ряд сцепленных вмес те железнодорожных ва
го нов) састаў; тя же ло вес ный с. цяжкавагавы састаў; же лез но до рож ный 
под в и ж ной с. чыгуначны рухомы састаў; 3. (совокупность отдельных 
при з на ков) склад; с. преступления склад злачынства; струк ту ра ~а пре-
с туп лен ия струк ту ра складу злачынства; 4. (соединение, смесь, рас т вор, 
состоящий из какихл. ве ществ, эле мен тов) састаў; взрывчатый с. вы бу-
хо вы састаў; ◊ в ~е у складзе; ~ИТЕЛЬ складальнік; (автор) ук ла да ль нік.

СОСТОЯ//НИЕ 1. (пребывание) знаходжанне 2. (положение) стан; 
3. (имущество) маёмасць, багацце; 4. (настроение, самочувствие) стан; 
с. алкогольного опь я нен ия стан ал ка го ль на га ап’янен ня; с. ок ру жа-
ю щей среды стан на ва ко ль на га ася род дзя; ~ТЬ 1. (иметь в составе) 
скла дац ца; 2. (заключаться) заключацца 3. (быть в составе) знахо-
дзіцца; ~ть в организации знаходзіцца ў арганізацыі.

СОСТЯЗА//НИЕ 1. (спортивные соревнования, поединок) спа-
бор ніц т ва; кон ные ~ния конныя спаборніцтвы; 2. (спор, дис пут 
заи н те ре со ван ных в деле сторон) спрэч ка; ~ТЕЛЬНОСТЬ 1. (сорев
новательность) спаборнасць; 2. (отстаивание сво ей правоты) спра-
ча ль насць; обеспечение ~тельности на досудебных стадиях за бес-
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пя чэн не спра ча ль нас ці на дасудовых стадыях; принцип ~тельности 
прын цып спра ча ль нас ці; ~ТЕЛЬНЫЙ спрачальны; ~тельный про-
цесс спра ча ль ны працэс.

СПОР спрэчка; разрешение ~ов судом вырашэнне спрэ чак су-
дом; вступить в с. уступіць у спрэчку; ◊ на с. у заклад.

СПОР//ИТЬ 1. (возражать) спрачацца; 2. (состязаться) зма гац ца; 
3. (заключать пари) ісці ў заклад, закладацца; ~НОСТЬ спрэчнасць; 
~НЫЙ спрэчны; ~ный вопрос спрэчнае пы тан не.

СРЕД//А1 (совокупность природных или социальных ус ловий, ок ру
жен ие) ася род дзе; окружающая с.  навакольнае ася род дзе; из  рабо-
чей ~ы з рабочага асяроддзя.

СРЕД//А2 (день недели) серада.
СРОК тэрмін; тридцатидневный с. трыццацідзённы тэр мін; про-

длить с. пра доў жыць тэрмін; (время) час; подошел с. на ды шоў час.
ССЫЛКА1 (вид наказания) ссылка.
ССЫЛКА2 (указание в тексте на источник) спасылка.
СТРАЖ//А варта; содержание под ~ей утрыманне пад вар тай; 

взять под ~у узяць пад варту; на ~е на варце.
СУЖДЕН//ИЕ 1. (действие) разважанне, меркаванне; акт ~ия 

сох ра ня ет по  от но шен ию к  выражаемому им закону пра во вую 
силу акт разважання захоўвае ў ад но сі нах да вы яў ле на га ў ім закона 
прававую сі лу; 2. (мнение, заключение) мер ка ван не, думка; норматив-
ное с. нар ма тыў нае меркаванне; оце ноч ное с. ацэначнае мер ка ван не.

СУ//ТЬ1 (самое главное, существенное) сутнасць; с. со вер шен но-
го деяния сут насць здзейсненага ўчынку; ◊ по ~ти де ла па сутнасці.

СУТЬ2 (3е л. мн. ч. настоящего времени от глагола «быть») ёсць; 
(является) з’яў ля ец ца; (это) гэта.

СУЩЕСТВ//О 1. (сущность) сутнасць; говорить по  ~у воп ро-
са га ва рыць па сут нас ці пытання; разногласия рас смот ре ны судом 
по  ~у роз на га лос сі раз г лед жа ны судом па сут нас ці; 2. (живой орга
низм) істота, ства рэн не.

СУЩЕСТВ//ОВАНИЕ існаванне; ~ОВАТЬ існаваць; ~УЮЩИЙ 
1. прич. які (што) існуе; 2. прил. існуючы.

ТЕКУЩ//ИЙ 1. прич. які (што) цячэ; 2. прил. бягучы; ~ие де ла бя-
гу чыя справы; 3. прил. (теперешний, настоящий) ця пе раш ні, сучас-
ны; ~ий момент цяперашні (сучасны) момант; 4. (этот) гэты; в ~ем 
году у гэ тым годзе.

ТОВАРИЩ таварыш; (приятель, друг) сябар; (должность) та ва-
рыш; т. про ку ро ра таварыш пракурора; ~ЕСКИ па-таварыску; (дру
жески) па-сяброўску; ~ЕСКИЙ та ва рыс кі; сяброўскі.
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ТОВАРИЩЕСТВ//О 1. таварыства, сяброўства; та ва рыс касць; 
чув с т во ~а па чуц цё таварыскасці (сяброўскасці); 2. (организация) та-
ва рыс т ва; суполка; паевое т. па я вое та ва рыс т ва; садовое т. садовае 
та ва рыс т ва.

ТРЕТЕЙСК//ИЙ трацейскі; ~ий суд трацейскі суд; ~ий су дья тра-
цей с кі суд дзя.

ТРУД 1. праца; физический и умственный т. фізічная і ра зу мо-
вая праца; бе зо пас ность ~а бяспека працы; за ко но да те ль с т во о  ~е 
за ка на даў с т ва аб працы; ус лов ия ~а умовы працы; 2. (заботы) тур-
боты; после днев ных ~ов можно отдохнуть пас ля дзённых турбот 
можна адпачыць; 3. (усилия) намаганні, кло пат; достичь ре зу ль та-
тов без особого ~а да сяг нуць вынікаў без асаблівых намаганняў;  
4. (услуга) пас лу га; он ниче го не взял за свои ~ы ён нічога не ўзяў за 
сваю паслугу; 5. (произведение) праца; научный т. навуковая праца; 
6. (названия на уч ных жур на лов, сбор н и ков) працы; ~ы Белорусско-
го го су дар с т вен но го ун и вер с и те та Працы Бе ла рус ка га дзяржаўнага 
ўні вер сі тэ та; ◊ взять на себя т. узяць на сябе абавязак (клопат); не дать 
себе ~а не патурбавацца, не пак ла па ціц ца, не па ру піц ца, не па дбаць; 
с ~ом на сі лу, з цяжкасцю, ледзь ве.

ТРУДОВ//ОЙ 1. працоўны; ~ой кодекс працоўны кодэкс; ~ой от-
пуск пра цоў ны водпуск; ~ой договор працоўны дагавор; 2. (приобре
тенный трудом) зап ра ца ва ны; общество с ог ран и чен ной от вет с т-
вен нос тью «~ой рубль» таварыства з аб ме жа ва най адказнасцю «За-
працаваны рубель».

УБЫТ//ОК страта; быть в ~ке цярпець страту; при ч и нен ный у. 
на не се ная стра та; ~ОЧНОСТЬ стратнасць; ~ОЧНЫЙ стратны.

УГОЛОВ//НИК крымінальнік; ~НЫЙ крымінальны; ~ный ко-
декс кры мі на ль ны кодэкс; ~ное дело крымінальная спра ва.

УДОСТОВЕР//ЕНИЕ 1. (действие) сведчанне, зас вед чан не; у. под пи-
си пе ча тью сведчанне подпісу пячаткай; нотариальное у. за ве ща н ия 
натарыяльнае свед чан не тас та мен та; 2. (документ) пасведчанне; у. лич-
ности пасведчанне асобы; ко ман д и ро воч ное у. камандзіровачнае па-
с вед чан не; у. эк с пер та в области про мыш лен ной безопасности па-
с вед чан не эк с пер та ў галіне прамысловай бяспекі; ~ИТЕЛЬНЫЙ па-
с вед чы; ~ительная надпись пасведчы надпіс; ~ИТЬ засведчыць; ~ить 
до ку мент у нотариуса засведчыць дакумент у натарыуса.

УКАЗАН//ИЕ 1. (действие) паказванне, зазначэнне; у. на недос-
татки в ра бо те паказванне (зазначэнне) недахопаў у ра бо це;  2. (инст
рукция, наставление) ука зан не; дать со от вет с т ву ющ ие ~ия даць ад-
па вед ныя ўказанні.
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УКЛОНЕНИЕ ухіленне, унікненне; у. от уплаты на ло гов ухі лен-
не ад вып ла ты падаткаў.

УКЛОНЯТЬСЯ 1. (отстраняться) ухіляцца; адхіляцца; (отво
рачиваться) ад хі нац ца; унікаць (чаго); 2. (отходить в сто ро ну) ад-
хі ляц ца, ухіляцца, абочваць; до ро га уклонялась впра во дарога ад хі-
ля ла ся (абочвала) управа; 3. (отвлекаться) ад хі ляц ца; (отступать) 
ад с ту паць; адыходзіць; 4. перен. (избегать) унікаць (чаго); ухі ляц ца; 
уклоняться от заключения до го во ра унікаць заключэння дагавора, 
ухі ляц ца ад заключэння да га во ра.

УПОЛНОМОЧ//ЕНИЕ упаўнаважанне; (неоконч. дей с т в ие) упаў-
на важ ван не; ~ЕННЫЙ упаўнаважаны; специально ~енные органы 
спе цы я ль на ўпаўнаважаныя ор га ны; ~ИТЬ упаўнаважыць.

УПОТРЕБЛ//ЕНИЕ 1. (действие) ужыванне, вы ка рыс тан не; спо-
соб ~ения спо саб выкарыстання (ужывання); 2. (состояние) ужытак; 
в широ ком ~ении у шы ро кім ужытку; ~ЯЕМЫЙ які (што) ужываец-
ца; ужы ва ль ны.

УПРАВЛЕН//ИЕ 1. (действие) кіраванне; у. страной кі ра ван не 
кра і най; 2. (учреждение) упраўленне; у. по налогам и сбо рам уп раў-
лен не па падатках і зборах; ~ЧЕСКИЙ кіраўніцкі; ~ческий аппарат 
кі раў ніц кі апарат; ~ческие расходы вы дат кі на кіраўніцтва.

УПРАВОМОЧ//ИТЬ управаважыць; ~ЕННЫЙ уп ра ва ва жа ны; 
~енное лицо уп ра ва ва жа ная асоба.

УСТРОИТЬ 1. (привести в  порядок) упарадкаваць, на ладзіць;  
ус троить се мей ную жизнь наладзіць сямейнае жыццё; 2. (произвести, 
учинить) учыніць; устроить скандал учыніць скан дал; 3. (определить, 
по местить) уладкаваць; устроить на ра бо ту уладкаваць на працу.

УСТРОЙСТВО 1. (действие) уладкаванне, упа рад ка ван не, на ла д ж-
ван не; 2. (строй) лад; общественное у. грамадскі лад; 3. (строение) 
бу до ва, канструкцыя; 4. (прибор) прылада, пры бор, абсталяванне.

УЧРЕЖД//АТЬ 1. (основывать) засноўваць; 2. (устанавливать) 
ус та наў лі ваць; (вводить) уводзіць; ~ЕНИЕ 1. (действие) заснаванне; 
ус та наў лен не; ~ение комиссии зас на ван не (засноўванне) камісіі; 2. (ор
ганизация) установа; го су дар с т вен ное ~ение дзяржаўная ўстанова.

УЩЕМ//ИТЬ в разн. знач. ушчаміць; ~ЛЯТЬ (стеснять в чемл.) 
уш чам ляць; ~лять в правах ушчамляць правы; ~лять нац ио на ль ные 
инте ре сы ушчамляць на цы я на ль ныя інтарэсы; (сжать, сдавить) 
ушч а міць; ~лять ногу ушчамляць нагу.

ХОЗЯЙСТВЕНН//ЫЙ 1. (экономический) гаспадарчы; ~ый про-
цесс гас па дар чы працэс; 2. (заботящийся о  хозяйстве) гас па дар лі-
вы, гас па дар ны; ~ый человек гас па дар лі вы (гаспадарны) чалавек;  
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3. (служащий для хозяйства) гаспадарчы; ~ый от дел магазина гаспа-
дарчы ад дзел магазіна.

ХУЛИГАН хуліган; ~ИТЬ хуліганіць; ~СКИЙ хуліганскі; ~СТВО 
ху лі ган с т ва; мелкое ~ство дробнае хуліганства; ~СТВОВАТЬ ху лі га ніць.

ЦЕЛЕСООБРАЗН//О мэтазгодна; имущество, ре ал и зац ия ко-
то ро го эко ном и чески ~а маёмасць, рэалізацыя якой эка на міч на мэ -
таз год ная; ~ОСТЬ мэ таз год насць; принцип эко ном и чес кой ~ости 
прынцып эка на міч най мэтазгоднасці; ~ЫЙ мэ таз год ны; ~ый посту-
пок мэтазгодны ўчы нак.

ЦЕЛ//Ь 1. (мишень) цэль; стрельба по ~и стральба па цэлі;  2. пе рен. 
мэта; иметь ~ью мець на мэце; в ~ях з мэтай; в ~ях осу ще ствления 
надзо ра за соб лю ден ием законности з мэтай ажыц цяўлен ня нагля-
ду за за ха ван нем законнасці. 

ЧАСТН//ЫЙ 1. (личный, не государственный) прыватны; ~ая соб-
 с т вен ность пры ват ная ўласнасць; 2. (индивидуальный) прыватны; ~ое 
лицо прыватная асоба; ~ое оп ре де лен ие пры ват нае вызначэнне; 
3. (отдельный) асобны; ~ый случай асобны вы па дак.

ЧЕСТ//Ь 1. гонар; дело ~и справа гонару; порочить ч. гражда-
нина няславіць го нар грамадзяніна; 2. (почет, ува жен ие) пашана, 
павага, го нар; это большая ч. для ме ня гэта вя лі кая пашана (павага, 
гонар) для мя не; 3. воен. чэсць; отдать ч. ад даць чэсць.

ЧИСЛ//О 1. (число месяца) лічба, дзень, дата; в пос ледних ~ах 
сен тяб ря апош ні мі днямі верасня; помечать задним ~ом памячаць 
зад нім днём; поставить ч. пас та віць да ту; 2. (количество) колькасць, 
лік; оп ре делить ч. при сут с т ву ющих выз на чыць колькасць прысут-
ных; в том ~е у тым ліку; 3. матем., лингв. лік; целое ч. цэ лы лік; чет-
ное ч. цот ны лік; мно жес т вен ное ч. множны лік.
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