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ЖАНР ПРОЦЕСУАЛЬНО-ЗАКОНОДАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ЯК ПИСЕМНИЙ ЖАНР ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

У статті розглядається жанр процесуально-законодавчої документації як приклад писемного жанру 

юридичного дискурсу, його структурні складові, які впливають на лексичне та синтаксичне наповнення 

документа. Виявляються категорії процесуально-законодавчих документів, аналізуються юридико-технічні 

засоби їх творення. Обґрунтовується основна стратегія позначеного жанру.  

Ключові слова: юридичний дискурс, жанр, мовні засоби, реквізити, текст документа.  

 

В статье рассматривается жанр процессуально-законодательной документации как пример 

письменного жанра юридического дискурса, его структурные компоненты, которые влияют на 

лексическое и синтаксическое наполнение документа. 

Ключевые слова: юридический дискурс, жанр, языковые средства, реквизиты, текст документа. 

 

In this article examined genre judicially-legislative documentation as an example if writing genre of law 

discourse, its structure components, which have influence on lexical and syntax filing of document. Examined 

categories of judicially-legislative documents, analyzed law-technical means of its creation. Analyzed main strategy 

of this genre. 
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Під час лінгвістичних досліджень юридичного дискурсу основна увага, зазвичай, приділяється вивченню 

текстів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю системного вивчення спеціальних мовних засобів 

жанру процесуально-законодавчої документації як важливої частини юридичного дискурсу в плані якомога 

повнішого опису зазначеного жанру та виявлення усіх основних шляхів його формування, організації та 

функціонування в межах правничого письмового дискурсу.  

Тексти офіційно-ділового стилю, до яких належать, зокрема, законодавчі та процесуальні документи, 

досить тривалий час перебувають у фокусі уваги лінгвістичної науки, проте до останнього часу їхні 

властивості розглядалися здебільшого ізольовано від екстралінгвістичної дійсності або з мінімальним її 

урахуванням. 

Теоретичною базою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених Л.В. Барби, А.С. Берези, А.Д. 

Бєлової, Б. Бікса, В. Бішина, І.І. Борисенко, М.А. Бріцина, Р. Вайдіка, В.Г. Гака, Дж. Гіббонса, Б.Н. Головіна, С.В. 

Гріньова, П. Гудріха, І.М. Гумовської, А.А. Денисової, Є.Б. Єршова, В.П. Живуліна, Т.А. Журавльової, 

В.І. Карабана, І.С. Квитко, Т.Р. Кияка, Н.Ф. Клименко, Н.В. Кривоносової, В.М. Лейчика, Д. Мелінкофа, 

С.Г. Носик, Л.Ф. Омельченко, А.А. Сербенської, Е.М. Сидо, К. Сімса, Е.Ф. Скороходька, А.В. Суперанської, Л.Б. 

Ткачової, С.П. Хижняка, Р. Шая та інших. 

Мета дослідження: виявити семантичні і синтаксичні характеристики мовленнєвого жанру процесуально-

законодавчої документації. Така мета зумовлює постановку і вирішення наступних завдань: 1) обґрунтувати 

сутнісні аспекти жанру шляхом термінологічного і поняттєво-категорійного аналізу; 2) виявити семантичні і 

синтаксичні засоби репрезентації жанру процесуально-законодавчої документації; 3) схарактеризувати 

категорії документів жанру процесуально-законодавчої документації; 4) проаналізувати юридико-технічні 

засоби створення документів жанру процесуально-законодавчої документації.  

Об’єктом дослідження виступає мовленнєвий жанр процесуально-законодавчої документації 

юридичного дискурсу.  

Предметом вивчення є мовні засоби його реалізації. 

До професійної діяльності юриста входить складання юридичних документів, в яких виражаються й 

закріплюються юридично значимі дії, а також усні виступи у компетентних органах. У них формулюються та 

обґрунтовуються юридичні вимоги, заяви, клопотання, що виникають в процесі розгляду справи. 

Подвійна природа правових документів призводить до того, що без запрошення юрисконсульта або 

адвоката неможливо розібратися в нетрях правового процесу. Залежно від професійної приналежності 

адресатів (фахівець чи пересічний громадянин) може відбуватися маніпулювання людиною та її діями, яке 

виявляється на усіх рівнях організації правничого дискурсу, і зокрема на рівні терміна. Надзвичайно 

важливу роль тут відіграють попередні знання адресата в галузі права, тому що співвідношення змісту 

повідомлення з ними призводить до відповідного сприйняття юридичних термінів в дискурсі, значення яких 

мають бути чіткими та доречними, а їх розуміння повинно супроводжуватися меншою витратою розумових 

зусиль.  

Точність у викладі правничої документації пов’язується із точністю слововживання, що визначається 

знанням предмета, логікою мислення, вмінням вибирати потрібні слова.  

Серед вимог, що висуваються до правничої документації, підкреслюється важливість зрозумілості 

написаного. Дотримування цієї вимоги пов’язане із ефективністю писемного мовлення. Загальна 
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зрозумілість мови визначається перш за все вибором мовленнєвих засобів, необхідністю обмежити 

використання слів, що знаходяться на периферії словникового складу мови і не мають якості комунікативної 

загальної значущості. Це, звичайно, не стосується юридичної термінології, яка вживається незалежно від 

того, чи розуміє її адресат. Вони не можуть і не повинні бути зрозумілими абсолютно всім.  

Розподіл лексики права на зовнішню (таку, що детермінологізується для широких верств населення шляхом 

постійного повторення в законодавчих актах та поясненнях) і внутрішню (що використовують як у вузькому 

колі юристів, так і в юридичній продукції для широкого загалу), та її представленість в правовому тексті в 

кожному окремому випадку буде визначати можливість розуміння певного типу юридичного дискурсу 

пересічними громадянами або фахівцями.  

Кожен функціонально-стильовий різновид юридичної мови має свої специфічні ознаки, норми і правила 

використання мовних засобів залежно від ситуації та комунікативного завдання. Так, мові юридичного 

дискурсу, зокрема процесуально-законодавчих актів, призначених регулювати суспільні відносини, 

притаманна офіційність, ясність, точність, однозначність, повнота змісту, логічна послідовність, 

аргументованість, чіткість структури викладу, настановчо-інформативний (директивний) характер правових 

приписів, кодифікованість, узагальненість, сувора нормативність на всіх мовних рівнях, високий ступінь 

стандартизації (термінології і синтаксичних конструкцій: усталених зворотів, формул, кліше), стилістична 

однорідність, нейтральність (беземоційність), традиційність (стабільність) засобів вираження, відсутність 

індивідуально-авторських рис 

Жанр процесуально-законодавчої документації включає в себе піджанри актів, апеляцій, заяв, 

протоколів, постанов, ухвал, рішень, позовів, клопотань та інших нормативних документів, що використовуються 

під час розгляду судової справи.
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Жанр процесуально-законодавчої документації можна умовно поділити на чотири категорії. До першої 

категорії належать документи, на підставі яких суди починають провадження у справі (позивна заява, 

скарга, інші заяви). До другої категорії належать документи, що подаються в процесі розгляду справи (заява, 

клопотання). До третьої категорії – скарги на судові рішення (касаційні, апеляційні, приватні). До четвертої 

категорії відносять документи, пов’язані із примусовим виконання рішення суду (заяви). 

Воля законодавця повинна бути виражена на тільки «мовою права», але й мати унормовану зовнішню 

форму документального викладу. На відміну від жанру законотворчості жанр процесуально-законодавчої 

документації більш стандартизований і уніфікований. Текст документа як зовнішня форма викладення 

змісту нормативного акту характеризується наявністю реквізитів та структурною організацією.  

Реквізити – це сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для 

обліку й не має юридичної сили.
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Реквізити свідчать про офіційний характер документа, відображують його зміст, юридичну силу, місце і 

дату видання. Основними вимогами до структури реквізитів виступають точність і стислість. Техніко-

юридичним прийомом нормативного документа виступає заголовок, який є засобом вираження змісту 

певної групи юридичних норм або однією нормою. Тому заголовки можуть використовуватись під час 

тлумачення актів. Наприклад, від ієрархії документа залежить первинність його правозастосування, а 

ієрархія визначається за заголовком (рішення апеляційного суду ієрархічно вище за рішення місцевого або 

районного суду). 

Структура тексту нормативного документа повинна забезпечувати максимальні можливості для 

формування нормативних узагальнень. У юридичних документах не допускається використання художніх 

засобів, виключаючи випадки цитування.  

Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, 

зрозуміло та об’єктивно, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. 

Текст документа оформляється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих 

форм. Зазвичай, тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. У першій зазначається 

підстава або обґрунтування для складання документа, в другій – висновки, пропозиції, рішення, 

розпорядження або прохання. 

Тексти жанру процесуально-законодавчої документації складаються за певними правилами, посилання на 

які знаходять в законах України. Так, наприклад, в «Цивільному Кодексі України» знаходяться правила 

оформлення позивної заяви, постанови, ухвали та інших юридичних документів. Процесуально-законодавчі 

акти утворюються за допомогою юридико-технічних засобів.  

Юридико-технічні засоби – це те, з чого або за допомогою чого утворюються тексти нормативно-

правових актів.
3
 Ці засоби являють собою певні символи, які мають матеріальні ознаки. Передусім до 

юридико-технічних засобів слід віднести: а) мову з її словниковим складом, граматичною будовою, 

системою стилів, розділовими знаками; б) спеціальні юридичні засоби зовнішнього оформлення права – 

юридичні терміни, юридичні конструкції (специфічна будова нормативного матеріалу, що складається з 

певного сполучення суб’єктивних прав, пільг, заохочень, обов’язків, заборон, показань тощо), презумпції, 

фікції, засоби систематизації права; в) текст правового акта, складений за допомогою юридичних термінів; 

г) стиль правових актів.  

Лексичний склад жанру процесуально-законодавчої документації виявляє тенденцію мови до 

адекватності, тобто до встановлення такого зв’язку між позначуваним і позначенням, який передбачає повну 
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відповідність слова думці. Для забезпечення цієї мети в ньому використовуються різного типу відтворювані 

спеціалізовані одиниці. 

Порівнюючи офіційно-ділове мовлення з іншими стилями української мови, звертаємо передусім увагу 

на константність його лексичних рис і стандартизацію словосполучень та інших засобів у передачі думки. 

Стандартизації сприяє добір із загальнолітературної мови однотипних форм та слів, їх повторюваність, а 

також уникання синонімів. На загальнопоняттєвому мовному тлі чітко вирізняється в діловому стилі 

лексика пізнішого творення, похідні слова на позначення абстрактних понять, які є назвами людей за 

ознакою дії чи стану і подібна книжна лексика, що надає стилеві емоційної нейтральності та офіційності, так 

званої «канцелярської сухості»: активність, надавати, подавач, представник, стверджувати, ухвалювати, 

виховання, рішення, зміцнення, створення, забезпечення, здійснення і под. 

Наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. 

Найхарактерніші прояви стандартизації такі: 

– широке вживання сталих сполучень, типу у зв’язку з, відповідно до, з метою, згідно з, що спрощує й 

полегшує процес укладання окремих видів документів: «У червні 1999 р. П. звернувся до суду з позовом до 

Національного музею у м. Львів (далі – Музей) про визнання кваліфікаційної категорії та стягнення на його 

користь грошової оплати за виконану роботу відповідно до присвоєної йому кваліфікаційної категорії. Цей 

же суд постановою від 8 грудня 2003 р. за поданням кримінально-виконавчої інспекції направив З. для 

відбування призначеного покарання у зв’язку з тим, що за період перебування на обліку він зарекомендував 

себе з негативного боку: на неодноразові виклики у названу інспекцію не з’являвся, на попередження не 

реагував, покладені на нього обов’язки не виконував. Згідно зі ст. 28 Закону працівники музеїв мають право 

на атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої визначається 

Міністерством культури та мистецтв України»; 

– повторюваність тих самих слів, форм, зворотів, конструкцій як результат досягнення однотипності 

вираження думки: «У касаційному поданні прокурор, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної 

інстанції, порушив питання про скасування ухвали апеляційного суду з направленням справи на новий 

апеляційний розгляд у зв’язку з неправильним застосуванням кримінального закону. Він вважав, що Б. 

перевищив межі необхідної оборони, а апеляційний суд безпідставно закрив кримінальну справу за 

відсутністю в його діях складу злочину. Господарський суд Рівненської області рішенням від 17 червня 

2003 р., яке залишив без зміни Львівський апеляційний господарський суд постановою від 7 жовтня 2003 

р., позов задовольнив повністю. Суди виходили з того, що військова частина не є власником транспортних 

засобів, а вони – об’єктом оподаткування. Вищий господарський суд України постановою від 13 травня 

2004 р. скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 7 жовтня 2003 р. та рішення 

Господарського суду Рівненської області від 17 червня 2003 р. і відмовив у позові, посилаючись на те, що 

Закон № 1934-ХІІ не є законом про оподаткування, а відповідно до ст. 1 Закону від 25 червня 1991 р. № 

1251-ХІІ «Про систему оподаткування» (далі – Закон № 1251-ХІІ) пільги щодо оподаткування не можуть 

встановлюватись іншими законами України, крім законів про оподаткування».  

Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні.  

У текстах часто вживаються словосполучення з дієсловами у формі теперішнього часу із значенням 

позачасовості, постійності дії: «Суду після внесення тексту судового рішення до Реєстру надсилається 

витяг із Реєстру за формою додатка 1 електронною поштою із застосуванням спеціалізованого 

програмного забезпечення з використанням електронного цифрового підпису інформаційно-технічного 

адміністратора Реєстру або рекомендованим поштовим відправленням у п’ятиденний строк з моменту 

внесення до Реєстру тексту судового рішення. Як службова особа, що відповідає за правильність 

обчислення, повноту і своєчасність перерахування до бюджету податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів, вона у період із 1 січня 2002 р. по 30 червня 2003 р. умисно, на порушення п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 2, ст. 

3, п. 1 ст. 4 Закону від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування», не відобразила у щомісячних звітах фонд заробітної плати, з якого утримується збір до 

Пенсійного фонду України і в такий спосіб, тобто шляхом заниження об’єктів оподаткування та 

зобов’язання, ухилилася від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на загальну суму 48 

тис. 108 грн, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».  

Вживаються і такі звороти, як вжити заходів, визнати за можливе, звернутися із заявою, надати слово: 

«У даному разі це стосувалося позивача, що мав довести наявність тих обставин, на підставі яких він 

пропонував вжити заходів до забезпечення позову». 

Найхарактерніші речення – прості поширені (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків при 

одному підметі, кілька додатків при одному з головних членів тощо): «У касаційному поданні перший 

заступник прокурора Донецької області порушив питання про скасування вироку і направлення справи на 

новий судовий розгляд». 

Вживаються також складні речення із сурядним і підрядним зв’язком: «У касаційній скарзі засуджений 

Г. стверджував, що не мав реальної можливості уникнути зіткнення. Він вважав, що при розслідуванні 

справи і розгляді її в суді було порушено кримінально-процесуальний закон, а сума, присуджена потерпілій 

на відшкодування матеріальних збитків, є завищеною і не підтверджена відповідними документами».  
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Таким чином, текст нормативного акту становить одиницю комунікації, що відбувається між 

законодавцем, з одного боку, та гілками влади і громадянами певної держави, з іншого боку. Кожний закон 

або кодекс являє собою один мовленнєвий акт, що здійснюється з метою повідомлення представникам 

влади, які дії дозволено законом, а які ні, проінструктувати їх щодо того, як вони мають діяти у випадку 

порушення членами суспільства правових норм, та одночасно поінформувати громадян про чинні в державі 

норми і вплинути на їхню поведінку задля досягнення нормального функціонування суспільства. Будова 

законодавчого тексту та добір автором відповідних засобів з-поміж тих, що має у своєму розпорядженні 

мовна система, зумовлені комунікативною інтенцією автора, прагматичною пресупозицією, яка охоплює 

передусім припущення адресанта щодо обізнаності адресата з предметом, що становить тему повідомлення, 

та глобальною просторово-часовою ситуацією, що в ній здійснюється законодавча комунікація. Основна 

стратегія жанру процесуально-законодавчої документації – здійснення правосуддя. Усі мовні засоби, що 

використовуються в цьому жанрі, допомагають створенню стратегії. Жанру притаманні функції 

волевиявлення, імперативності, фіксації правових відносин, передачі інформації.  
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