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Мова права (Rechtssprache) або спеціальна юридична мова (juristische 

Fachsprache) є предметом всебічного вивчення лінгвістів та правознавців. 

Дослідження проблем взаємовідносини мови та права відповідно до вимог 

лінгвістики призвело до появи та розвитку самостійного наукового розділу – 
правової лінгвістики «Rechtslinguistik». Питання про те, чи є мова права особливою 

мовою,  чи є вона внутрішньо єдиною, становлять одну з традиційних напрямків 

досліджень правової лінгвістики у німецькій  науці. Вивчення даної проблематики в 

лінгвістичному та правовому аспектах знайшли відображення у наукових розвідках 

Е. Лампе, А. Подлеха, Д.Буссе, К. Кіркхофа, В. Отто та ін. 
Сучасний процес розвитку національного права Німеччини, права 

Європейського Союзу, міжнародного права   призводить до розширення правового 

понятійного апарату та утворення нових юридичних термінів, створення нових 

законів та їх тлумачення –  все це знаходить відображення в мові права і вимагає 

нових підходів до її вивчення.  Німецька юридична  лінгвістика це коло  

https://archive.org/details/publicphilosophe00lipp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ethnography.org.ua/content/chomu-ukrayinci-lyublyat-salo
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3590536-pochemu-salo-ukrainskoe-nacionalnoe-bljudo-a-ne-belorusskoe.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3590536-pochemu-salo-ukrainskoe-nacionalnoe-bljudo-a-ne-belorusskoe.html
https://kanobu.ru/news/zaharova-privela-ukrainskij-borsch-v-kachestve-primera-rusofobii-v-ukraine-450549/
https://kanobu.ru/news/zaharova-privela-ukrainskij-borsch-v-kachestve-primera-rusofobii-v-ukraine-450549/
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міждисциплінарних досліджень мови права за багатьма напрямами. Відповідно до 

класифікації робочої групи Берлінсько-Брандербурзької Академії наук виділяють 

наступні основні напрямки в дослідженні мови права: судова комунікація, судова 

лінгвістика, юридична аргументація,  мовні норми в праві, правова сила мовних дій, 

критерії трактування текстів, мовні вимоги до юридичних формулювань [2, с.7-33]. 
Значний внесок у розвиток правової лінгвістики зробила Гейдельберзька 

науково-дослідна група «правової лінгвістики» (Heidelberger Gruppe der 

Rechtslinguistik). Міждисциплінарні дослідження цієї групи враховують: юридичну 

методологію як практичний аспект і правову лінгвістику як теоретичний аспект.  
При розкритті поняття «мова права» слід пояснити, що розуміється під 

поняттям «спеціальна» мова. Велика кількість визначень поняття «спеціальна 

мова» дається зарубіжними лінгвістами. Найбільш точним є визначення німецького 

лінгвіста Л. Хофмана, згідно з яким, спеціальна мова розглядається як сукупність 

усіх мовних засобів, які використовуються у спеціально обмеженій комунікативній 

сфері з метою забезпечення розуміння серед фахівців, зайнятих у цій сфері [3, с.53].  
Згідно з визначенням спеціальної мови Л. Хофмана, спеціальну мову права 

можна розглядати як сукупність всіх мовних засобів, що використовуються в 

правовій галузі з метою успішної комунікації серед фахівців даної галузі. Право 

Німеччини, як і право будь-якої іншої держави, включає різні правові галузі: 

конституційне право, адміністративне право, цивільне право тощо. Мова юстиції, 

мова прокуратури, мова кримінального права, мова договорів, мова економічного 

або соціального права – це, швидше, умовні позначення. Усі вони представляють 

одну спеціальну мову права. Підтвердженням цього є думка багатьох німецьких 

лінгвістів, згідно якої, вищевказані мови є форми прояву мови права як однієї 

спеціальної мови [3, с.55]. 
        Мова права має свої особливості, які відрізняють її від розмовної. Ці 

особливості зумовлені характером галузі права. А саме:  
- високий ступінь абстрактності юридичних термінів та понять;  
- тісний зв’язок мови і права: право і правові норми виражаються мовою. 
         Мова – єдиний робочий інструмент юриста. Цей робочий матеріал, з яким 

працюють юристи,  має бути добре налаштований  на систему правовідносин, на 

забезпечення функціонування цієї правової системи у суспільстві [1, с.201]. 
Німецький науковець  В. Отто запропонував наступну класифікацію «шарів» 

мови права, тобто її внутрішньої структури: 
1. Мова законів: загальні, абстрактні правові норми, призначені законодавцем 

як спеціалістів, так не юристів; 
2. Мова судових рішень; 
3.Мова юридичної науки та експертиз: коментарі та обговорення спеціальних 

питань спеціалістами для спеціалістів; 
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4. Мова відомчого письмового спілкування: формуляри, пам'ятки, повістки 

тощо; 
5. Адміністративний жаргон: неофіційне обговорення спеціальних та 

напівспеціальних питань фахівцями [ 4, с.51].  
Вищевказані різновиди текстів охоплюють також такі поняття як «службова 

німецька мова» (Amtsdeutsch) та «мова канцелярії» (Kanzleisprache). В. Отто 

позначає тексти другої, третьої та шостої  груп службовою мовою та протиставляє 

їх мові закону. До «мови канцелярії» дослідник відносить також певні особливості 

офіційного службового листування (четверта група текстів). Термін «юридична  

мова» стосується  мови  закону, мови рішень та вироків, мови науки [4, с.483]. 
Таким чином, розглядаючи мову права на рівні різних правових текстів, 

приходимо до висновку, що мова права як спеціальна мова має наступні 

характеристики: наявність юридичної  термінології, використання певних 

синтаксичних конструкцій, компактний спосіб викладу, наявність певних 

стилістичних прийомів. 
      Слід зазначити, що у 70-х роках 20 століття зміцненню співпраці 

правознавства та лінгвістики значно сприяла вимога суспільства створити 

зрозумілу  громадянам  мову  відомчих  установ. В останні роки одним із 

найважливіших факторів у розвитку співпраці правознавства та лінгвістики є 

процес правової гармонізації в Європейському Союзі, а також розвиток торгівлі та 

нових засобів комунікацій, внаслідок чого, зокрема, зросла  увага до питань 

міжмовної комунікації у сфері права. Тому, слід наголосити на деяких 

лінгвістичних особливостях, що призводять до проблем непорозуміння між 

юристами та неюристами, тобто, звичайними громадянами держави. А саме 

«двозначність» (Missverständlichkeit) та  «неясність» (Unverständlichkeit) стають все 

частіше предметом обговорення лінгвістів і правознавців. Дані проблеми 

вивчаються у рамках проєктів робочої групи Берлінсько-Брандербурзької Академії.  

На базі отриманих результатів пропонуються відповідні практичні рекомендації, які 

могли б використовуватися для  укладання  правових  розпоряджень . Серед  

величезної   кількості досліджень в даному напрямку можна виділити роботи Д. 

Буссe, Р. Крістенсена та ін. Учені наголошують, що причинами, що 

перешкоджають  процесу розуміння є:  
- тісний зв'язок із загальновживаною мовою;  
- схильність до номінативного стилю;  
- компактний спосіб викладу;  
- високий ступінь абстракції правових понять [5, с.114-116]. 

Отже, згідно з твердженням дослідників правової лінгвістики,  мова права як 

феномен професійної комунікації та правової системи,  має соціальну значущість і 

концентрує досвід взаємодії членів суспільства у різних галузях діяльності людини. 
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Характерними  особливостями  німецької мови права та  причинами, що 

ускладнюють  комунікативний процес між  фахівцями  і громадянами, є тісний 

зв'язок із загальновживаною мовою, використання номінативного стилю, складних  

синтаксичних конструкцій, високий ступінь абстракції правових понять. Мова 

права  має  бути зрозумілою простим громадянам,  адже  вони  повинні розуміти  

наміри  правової  держави, визнавати,   схвалювати їх та дотримуватися відповідних  

приписів. 
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The concept of “strategic communications” has recently become popular in the 

field of social communications. In the early 2000s the term was used mainly in the 
military, political and scientific circles of the USA and some European countries. 
Now there are many studies of strategic communications. This concept is being 
actively used in scientific works and official regulatory documents both in the world 
and in Ukraine. At the same time, there is still no generally accepted definition of 
what strategic communications are, how this system complex should be used in 
special works, and what is their goal. This creates uncertainty and discussions around 
even the basic components of this theoretical and practical phenomenon. 

This article analyzes the experience of using strategic communications in the 
North Atlantic Treaty Organization. Temporary occupation by the Russian Federation 
of part of the territory of Ukraine, fomentation of armed conflict in the eastern 


