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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Основи сучасної юридичної науки були закладені багато століть тому, 

зокрема у законодавчих актах – перших офіційних документах, що 

функціонували в різні історичні епохи. 

Сукупність усіх видів та форм законодавчих актів об’єднується в актове 

право, яке стає базисом для утворення різних видів канцелярій, що 

регулювали загальний документообіг та стежили за його розповсюдженням 

на всіх територіях функціонування актів. Єдиним спільним каноном, який 

протягом багатьох століть об’єднував різні ареали існування законодавчих 

актів, була латинська мова. 

Історія законодавчого акта безпосередньо пов’язана з періодом розквіту 

юридичного знання та формування основних ґрунтовних положень 

юриспруденції. Відтак, латинськомовний законодавчий акт стає одним з 

елементів дослідження історичних, соціальних та культурологічних змін у 

суспільстві. 

Законодавчий акт є об’єктом дослідження різних галузей наукового знання. 

Зокрема, питанням функціонування законодавчих актів у рамках юриспруденції 

займалися: О. Ф. Скакун, Н. Я. Мяловицька, С. В. Поленіна, М. О. Теплюк, 

С. А. Авакьян, Ю. О. Тихомиров, І. В. Котолевська, В. В. Бездрабко; 

джерелознавства: Л. Ранке, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко, М. Г. Палієнко; 

лінгвістики: Н. В. Артикуца, C. А. Боголюбов, В. Б. Ісаков, Н. А. Власенко, 

С. П. Кравченко, А. В. Красницька, О. Ф. Юрчук, С. Е. Захріна, А. Н. Шепелєв, 

Т. Ендікотт, Дж. Бентам, Г. Харт, С. Соамс, А. Мармор та ін. 

Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченістю 

латинськомовних законодавчих документів різних періодів функціонування, 

зокрема їх основних класифікацій, структурних елементів, мовно-

стилістичних особливостей. 

Законодавчі документи можна класифікувати за такими параметрами: 

темпоральні, локаційні, історико-культорологічні, лінгвістичні. Латинськомовні 

законодавчі акти широко розповсюдилися на теренах Західної та Східної Європи 

VIII-XVII ст., зберігаючи структурні особливості первинного документа та 

набуваючи територіальних особливостей. Саме ці локальні особливості стають 

об’єктом уваги науковців, адже дають величезний матеріал для дослідження 

змін, що відбувалися у визначений час на різних територіях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах загальної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови й літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації 11БФ004-01), 

затвердженої Міністерством освіти та науки України. 

Тема дисертація затверджена на Вченій раді Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол 

№ 5 від 12 квітня 2018 р. 
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Мета роботи полягає в комплексному структурно-лінгвістичному 

дослідженні текстів латинськомовних законодавчих документів Західної та 

Східної Європи VIIІ-XVII ст. 

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких завдань: 

– дослідити текст законодавчого документа як одного з різновидів 

креалізованого тексту та гіпертексту; 

– скласифікувати печатки як засіб автентифікації законодавчого 

документа та дослідити виникнення нерозривного семантичного зв’язку 

між печаткою та документом, який вона засвідчує; 

–  розробити класифікацію латинськомовних законодавчих актів, що 

функціонували на територіях Західної та Східної Європи у VIII-XVII ст.; 

–  визначити основні структури, які характерні для різних видів 

латинськомовних законодавчих актів Західної та Східної Європи (папських 

булл, капітуляріїв, хартій, едиктів, дектретів, універсалів та привілеїв); 

– окреслити ареальні особливості структури різних видів формулярів 

законодавчих актів; 

– проаналізувати мовно-стилістичні особливості текстів 

латинськомовних законодавчих актів; 

– схарактеризувати особливості латинськомовних законодавчих 

документів у межах правничої лінгвістики. 

Об’єктом дослідження є латинськомовні тексти законодавчих актів 

Західної та Східної Європи VIIІ-XVII ст. 

Предметом дослідження є мовно-стилістичні та структурні особливості 

латинськомовних законодавчих актів. 

Матеріал дослідження – оригінальні тексти 100 латинськомовних 

законодавчих актів Західної та Східної Європи VIIІ-XVII ст.   

Джерельну базу дослідження становлять тексти законодавчих корпусів: 

«Monumenta Germania Historiae. Leges», «Volumina legum. Przedruk zbioru praw 

staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. T. 1»; а 

також тексти із серії «Універсали українських гетьманів», видані Інститутом 

української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського 

НАН України, Науковим товариство імені Шевченка, Центральним державним 

історичним архівомУкраїни; бази даних статутного права Великобританії (United 

Kingdom Statute Law Database). 

Методи дослідження визначаються підходом до законодавчого акта як 

до мовного феномену з особливими текстовими та стилістичними 

характеристиками. Основним методом дослідження є описовий метод, що 

передбачає залучення прийомів спостереження, ідентифікації, інтерпретації, 

узагальнення та типологізації. Також застосовано метод текстологічного 

аналізу – для визначення структури текстів латинськомовних законодавчих 

актів; метод контекстуального та компонентного аналізу – для з’ясування 

семантики ключових лексем текстів латинськомовних законодавчих актів; 

метод лінгвокультурологічної інтерпретації – для відповідного тлумачення 

культурного складника законодавчих актів.  
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Наукова новизна дослідження полягає в особливому історико-

лінгвістичному підході до тлумачення та аналізу текстів законодавчих актів. 

У дисертації вперше: 1) проаналізовано еволюцію поняття булли від печатки 

як засобу автентифікації до законодавчого акта; 2) запропоновано 

типологізацію латинськомовних законодавчих актів Західної та Східної 

Європи від VIII до XVII ст.; 3) розроблено структуру латинськомовних 

законодавчих актів та визначено особливості, притаманні певному 

законодавчому актові; 4) встановлено, що законодавчі акти VIII-XVII ст. – це 

не тільки історіографічні пам’ятки, а й об’єкт мовно-стилістичного та 

структурного аналізу правничої лінгвістики; 5) з’ясовано визначальні мовно-

стилістичні особливості законодавчих актів у процесі їхнього розвитку від 

папської булли до гетьманського універсалу. Результати дослідження 

дозволяють розширити відомості про особливості стилю законодавчих актів, 

їх мовно-структурну систему, компененти якої у взаємодії становлять цілісну 

концепцію документа. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

є внеском у лінгвосеміотику (висвітлено основні особливості 

латинськомовного законодавчого документа як складної семіотичної системи 

з різними видами зв’язку); паралінгвістику (визначено основні елементи 

законодавчого акта як креолізованого тексту); історіографію (окреслено 

основні ареальні та структурні особливості функціонування 

латинськомовного законодавчого документа); правничу лінгвістику 

(виявлено основні стильові та функціональні особливості мови права та 

закону латинськомовного законодавчого документа). Отримані результати 

структурного та лінгвістичного аналізу латинськомовного законодавчого 

документа доповнють відомості про функціонування, різновиди та 

особливості використання законодавчих актів Західної та Східної 

Європи VIIІ-XVII ст. 

Практичне значення полягає в можливості використання результатів та 

висновків у теоретичних і практичних курсах із правничої лінгвістики, 

лінгвостилістики та лінгвокультурології; у нормативних курсах та спецкурсах з 

історії латинської мови, юридичної латини, римської культури та римського 

права. Матеріали дослідження можуть бути застосовані при підготовці 

спеціальних навчально-методичних посібників із правничої лінгвістики та історії 

латинської мови. Текст та основні положення дослідження можуть бути 

використані юрислінгвістами, мовознавцями, культорологами та іншими 

фахівцями при дослідженні західно- та східноєвропейських латинськомовних 

джерел VIII-XVIII ст. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написано без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри загального мовознавства, 

класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях: «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ, 
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2014); «Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи» (Харків, 

2014); «Мова і культура» (Київ, 2010; Київ, 2017); «Античний світ та сучасність» 

(Київ, 2014); «Сучасне і майбутнє філології» (Будапешт, 2015); «Сучасні 

тенденції фонетичних досліджень» (Київ, 2017); «Сучасна філологія: 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (Одеса, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 7 одноосібних 

публікаціях, 2 з яких надруковано у виданнях, затверджених МОН України 

як фахові, 2 – в наукових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – в іноземному науковому виданні, що входить до 

міжнародних наукометричних баз, 2 – праці апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури (202 позицій) та додатка. Загальний обсяг дисертації 

становить 195 с., із них основний текст – 182 с.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 

здійсненого дослідження; сформульовано об’єкт і предмет дослідження; 

визначено мету й завдання дисертаційної праці, її джерельну базу; з’ясовано 

теоретичне та практичне значення роботи, вказано рівень апробації. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження латинськомовного 

законодавчого документа» розглянуто законодавчий документ як складну 

семіотичну систему з різними видами зв’язку між його компонентами, 

проаналізовано текст законодавчого акта в межах паралінгвістики, а також 

розкрито засоби функціонування та розвитку печатки як засобу автентифікації 

латинськомовного законодавчого документа. 

В. Н. Комісаров зазначав, що, розкриваючи найважливіші аспекти 

побудови і функціонування мови, лінгвістика спирається на теоретичні 

положення семіотики – науки, що займається вивченням різних знакових 

систем. Завдання семіотики полягає у дослідженні всього розмаїття знакових 

систем (найважливішою з яких є вербальна мова) і всіляких комунікативних 

процесів, породжуваних цими системами. Знак як основний об’єкт вивчення 

семіотики може утворювати різні знакові системи: природні мови, мови 

програмування, грошові системи, мова жестів та ін. Поєднуючись у системи, 

знаки характеризуються різними видами зв’язків, які існують між знаками в 

знаковій системі: парадигматичними (синонімія, омонімія) та 

синтагматичними (комбінування різних видів знаків). Саме існування 

синтагматичних зв’язків між елементами у знаковій системі забезпечує 

утворення тексту як системи знаків, що задіяна в комунікації. 

Неоднорідність елементів тексту законодавчого документа, що 

складається з лінгвістичних та нелінгвістичних семіотичних систем знаків, 

дозволяє розглядати вербальні та невербальні компоненти тексту і власне 

законодавчий акт у межах паралінгвістики, яка спрямована на виявлення 

закономірностей текстотворення та дослідження їх впливу на адресата.  
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А. С. Кармін стверджував, що роль паралінгвальних засобів у текстах не 

є однозначною. Іноді участь паралінгвальних засобів в організації тексту 

обмежується тільки планом його вираження, його зовнішнім оформленням, 

тобто вони не є суттєвим для плану його змісту. В інших текстах 

паралінгвальні засоби набувають особливого значення, оскільки беруть 

участь у формуванні і плану вираження, і плану змісту текстів. Останні 

розглядаються як паралінгвістично активні тексти (оскільки вони є носіями 

певної інформації).  

Креолізовані тексти, за визначенням В. П. Кубко, – це тексти, фактура яких 

складається з двох негомогенних частин: вербальної і невербальної. У писемній 

комунікації до креолізованих текстів відносять тексти, домінанту поля 

паралінгвістичних засобів яких створюють іконічні (зображувальні) засоби. 

Законодавчий документ є яскравим прикладом креалізованого тексту, 

адже його мовні, текстуальні та графічні елементи (печатка) становлять 

нерозривну семантичну єдність. 

Креолізовані тексти − це складні семіотичні системи, які побудовані на 

основі природної людської мови (включаючи усну, письмову, друковану форми 

її реалізації, для кожної з яких характерні специфічні риси) або будь-якої іншої 

знакової системи (малюнки, фотографії, музика, танці, запахи та ін.).  

В залежності від зв’язку між структурними елементами креолізовані 

тексти можуть бути двох видів: перший, де вербальні та графічні компоненти 

є рівноправними, коли вербальна частина порівняно автономна і графічні 

елементи тексту є факультативними, тобто не впливають на зміну його 

значення; другий, де домінуючу роль відіграють графічні, будь-які інші 

елементи знакової системи (малюнки, фотографії, музика, танці, запахи 

тощо). У такому разі статус креолізованого може набувати, наприклад, усний 

вербальний текст, який супроводжується жестами, мімікою і навіть запахами 

(до використання останніх вдаються в рекламі). 

Таке поєднання ми знаходимо в законодавчих документах, адже якщо, 

наприклад, видалити елемент зображення з папської булли, сенс текстового 

повідомлення не буде втраченим. Високий ступінь злиття компонентів 

характерний текстам із повною креолізацією, в яких між вербальними та 

конічними компонентами встановлюються залежні зв’язки, тобто вербальний 

текст повністю підпорядковується образотворчому ряду і саме зображення є 

необхідним елементом тексту. 

У межах семіотики текст тлумачиться дуже широко. Існують різні 

визначення поняття «текст». О. С. Ахманова називає текстом реально 

висловлене (написане) речення, або сукупність речень, ... що можуть ... 

слугувати матеріалом для спостереження фактів мови. Ю. С. Маслов 

зауважує, що в лінгвістиці терміном «текст» позначають не тільки записаний, 

зафіксований так чи інакше текст, а й будь-ким створений «мовленнєвий 

твір» будь-якої тривалості – від однослівних реплік до цілого оповідання, 

поеми або книги. У нашому дослідженні ми використовуємо власне 

тлумачення поняття тексту як сукупності одиниць мови різної ієрархії, що 

об’єднані за змістом для вираження певної ідеї та думки. 
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В умовах домінування писемності тексти (текстові смисли) починають 

функціонувати як соціальні об’єкти. Текст є специфічною соціальністю, у 

межах якої формуються особливі «інститути», що дозволяють регулювати 

функціонування текстів і забезпечувати системну відособленість окремої 

мовної галузі. До таких «інститутів» можна зарахувати способи збереження і 

передачі тексту, способи його оформлення, способи членування, стилістичні 

прийоми тощо. Усе це значною мірою залежить від рівня ієрархізації 

суспільства, наявності центру-упорядника та принципів забезпечення цілісності 

суспільства. Чим більш впорядковане суспільство, чим міцніші соціальні 

зв’язки, тим стійкіші норми і правила функціонування та організації текстів. 

Безумовно, текстова соціальність не може ототожнюватися з іншими 

соціальними структурами і явищами, тим не менш, вона узгоджується зі станом 

суспільства і характером соціальних зв’язків. 

Ю. М. Лотман особливу увагу звертає на питання утворення тексту. З 

одного боку, той чи інший текст може виконувати щодо культурного 

контексту роль описового механізму, з іншого, він може брати учать у 

дешифруванні і вступати у відносини з деякими метамовними утвореннями. 

У випадку із законодавчими документами таким метамовним засобом є 

печатка, яка має із актом нерозривний семантичний зв’язок. 

Печатка – один із засобів надання документу достовірності, найбільш 

розповсюджений і в наш час, і багато століть тому. Класифікація та 

впорядкування печаток є об’єктом дослідження окремого розділу історичної 

науки – сфрагістики, або сигілографії.  

Термін «сфрагістика» походить від давньогрецького sfr¼gj~, jdo~ Ó - 

печатка. Але сфрагіс в той час мало ще і значення συνγραφα, ἡ–розписка, 

письмове зобов’язання. 

Латинське слово «sigillum, i n – знамення, знак, прапор» в загальний обіг 

увійшло в давні часи, у так звані «темні віки». Цей термін також уживався на 

позначення «praeceptum», «epystola», «diploma» – усе, що «sigillo munitum». 

Кожен законодавчий документ має закріплюватися печаткою. У такому 

разі печатка є ключовим елементом законодавчого акта як знакової системи, 

тобто це не лише юридичний засіб автентифікації документа, а й 

невербальний компонент знакової системи. 

У другому розділі «Законодавчі акти як елементи законотворчості 

Європи VII-XVII століття» проаналізовано поняття латинськомовного 

законодавчого документа як законодавчого акта, розглянуто основні 

параметри його дослідження в межах юриспруденції, історіографії та 

джерелознавства, скласифіковано латинськомовні законодавчі документи 

Західної та Східної Європи VIIІ-XVII ст. за ареалом їхнього функціонування, 

а також визначено й схарактеризовано особливості структури кожного з них. 

Існують різні погляди щодо поняття «законодавчий акт». Насамперед 

доцільно розглянути тлумачення цього терміна в юридичній науці. 

Н. А. Мяловицька називає законодавчим актом правовий документ, який 

приймається органом законодавчої влади чи шляхом референдуму. Також 

дослідниця зазначає, що в деяких країнах силу мають також укази глави держави 
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і декрети уряду, якщо такі повноваження їм делеговані конституцією чи 

законодавчим органом для оперативного врегулювання суспільно-економічних 

відносин, які ще не мають законодавчої бази. Ю. О. Тихомиров та 

І. В. Котолевська, розглядаючи законодавчі акти як правові рішення, 

ототожнюють їх із правовими та нормативними актами. Крім того, науковці 

наголошують, що це також своєрідні управлінські рішення, відповідно до яких 

встановлюються та підтримуються певні правові норми. 

Законодавчі акти, які були прийняті в епоху важливих соціально-

економічних, культурних та історичних змін, цілком справедливо 

дефініюються історичними актами. 

В. В. Бездрабко вважає, що історичні акти – це історичні документи, у яких 

у юридичній формі зафіксовано постановку чи вирішення питань договірно-

правового змісту між певними юридичними сторонами і зазначено 

безпосередньо чи опосередковано конкретного автора та адресата. Крім того, 

історичний акт є одним із найважливіших документальних історичних джерел. 

У роботі поняття «законодавчий акт» нами розглядається як історичний 

правовий документ, який використовувався з метою врегулювання 

суспільно-юридичних відносин між різними верствами населення в певні 

історичні епохи.  

Законодавчі акти відіграють важливу роль у сприйнятті повної картини 

певної історичної епохи, адже їхні основні ідеї, зміст, особливості мови 

вказують на зміни, які відбувалися в усі періоди розвитку суспільства, а їхня 

класифікація та територіальні особливості дають можливість детально 

проаналізувати функціонування мовно-стилістичних особливостей текстів 

законодавчих документів. 

Найчисленнішими є актові історичні джерела, які, разом із 

статистичними даними, правочинними документами та матеріалами, 

становлять об’ємну історичну та лінгвістичну базу для досліджень. 

Юридична наука розвинулася ще в античному світі: Драконові закони, 

закони XII таблиць – усе це надзвичайно важливі зразки законодавчих 

документів саме Західної Європи. 

Своє продовження законодавчі акти Давнього світу отримують у різних 

видах документів. Так, насамперед, варто згадати папські булли, які 

використовувалися папською канцелярією з VI ст. винятково як печатки для 

затвердження документа. Уже в XIII ст. булла використовується нероздільно 

від документа, до якого вона прикріплювалася, тому саме з цього періоду 

булла – офіційний, юридично затверджений документ:  

– In Nomine Domini Nostri Jesu Christi, et Salvatoris, ab Incarnationis ejus 

anna milessimo quinquagesimo nono mense Aprili, indictione duodecina, 

prtaepositis sacrosancris Evangeliis, praesidente, quoque Reverendissimo, ac 

Beatissimo Papa Nicolao in Basilica Laterenensis Patriarchii, quae 

cognominatur Constantiniana... (In nomini Domini, Nicolai II, 1059); 

– Exsurge, Domine, et judica causam tuam, memor esto improperiorum 

tuorum, eorum, quae ab insipientibus fiunt tota die; inclina aurem tuam ad 

preces nostras, quoniam surrexerunt vulpes quaerentes demoliri vineam, 
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cujus tu torcular calcasti solus, et ascensurus ad Patrem ejus curam, regimen 

et administrationem Petro tanquam capiti et tuo vicario, ejusque 

successoribus instar triumphantis Ecclesiae commisisti... (Exsurge Domine, 

Leo X, 1520). 

Своє продовження цей вид класифікації отримує у вигляді 

законодавчого документа капітулярія. Капітулярій – це низка законодавчих 

та адміністративних актів, що походять від франкських династій Меровінгів 

та Каролінгів. Започаткував обіг цього виду документа імператор священної 

Римської імперії Карл Великий. Назва акта походить від назви формального 

поділу, який існував у самому документі. Такі частини називалися «capitula», 

тобто «глави»: 

– Dominis sanctis et apostolica sede dignisimis episcopis Chlotovechus rex. 

Enuntiante fama quod actum fuerit vel praeceptum omni exercitui nostro, 

prius quam in patria Gotorum ingrederemur, beatitudini vestrae praeterire 

non potuit (Chlodowici regis ad episcopis epistola, 507-511); 

– In nomine domini nostri Iesu Christi. Ego Karlmannus, dux et princeps 

Francotum, anno ab incarnatione Christi septingentesimo quadragesimo 

secundo, IX Calendas Maias, cum consilio servorum Dei et optimatum 

meorum episcopos qui in regno meo sunt cum presbiteris et concilium et 

synodum pro timore Chrusti... (Karlmanni Princepis Capitulare, 742). 

Досить поширеними різновидами законодавчих актів в Середньовічній 

Європі були хартія (харта) та едикт. Хартія (від давн. грец. ἡ χάρτης – папір, 

грамота) – це: 1. грамота, політичний документ, у якому сформульовано 

основні вимоги широкого народного руху (права, привілеї); 2. у середні віки 

документ, який засвідчував якісь права або привілеї; 3. назва деяких 

міжнародних актів і угод, декларацій суспільно-політичного значення; 

4. документ публічно-правового, соціально-економічного характеру; 

5. старовинний рукопис: 

– Johannes Dei gracia rex Anglie, Dominus Hibernie, dux Normannie, 

Aquitannie et comes Andegavie, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, 

comitibus, baronibus, justiciariis, forestariis, vicecomitibus, prepositis, 

ministris et omnibus ballivis et fidelibus suis salutem (Magna carta Johannis 

sine terra regis Angliae 15° Junii anno domini 1215). 

Едикт (лат. edicӗre – оголошувати) – це 1. у стародавньому Римі: 

програма діяльності магістрів, оголошувана ними при вступі на посаду; 

2. будь-яке розпорядження магістрату, оголошене ним усно (ранні едикти) 

або письмово (пізні) для загального відома. За своїм змістом едикти 

включали в себе накази, заборони і обіцянки магістратів, що стосувалися 

управління й правосуддя, загального або спеціального характеру: 

– Felicitatem regni nostri in hoc magisque divinum intercedente fuffragium 

succrescere non dubium est, si qua regno, Deo propicipio, nostro, bene acta, 

statuta atque decreta sunt, inviolabiliter nostro studuerimus tempore 

custodire... (Chlotarii II Edictum 614. Oct. 18); 
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– Incipit edictvm qvem renovavit dominvs rothari vir excellentissimo rex genti 

langobardorvm cvm primatos ivdices svos. Ego in dei nomine rotari, vir 

excellentissimus, et septimo decimum rex gentis langobardorum, anno deo 

propitiante regni mei octabo... (Edictum Rothari, anno 643). 

Наявністю інших видів законодавчих актів можна схарактеризувати 

юриспруденцію Східної Європи, яка, хоча й розвивалась за зразками Західної 

Європи, проте мала свої особливі риси. Так, наприклад, беручи до уваги 

такий вид законодавчого акту, як статут, можна сказати, що цей різновид 

документа стосувався певних верств населення, а саме: ремісничих 

угрупувань, об’єднань купців, а також окремих гільдій, цехів та 

університетів. Найбільшу популярність статути набирають на території Речі 

Посполитої та Литовського князівства: 

– Revolventes certa, felicis memoriae, Joannis Alberti et Alexandri regum, 

fratrum et Preadecessorum nostrorum statuta, non nihil in illis, communi 

Praelatorum, Baronum et Nutriorum terrestrium consensu... (Statuta 

Sigismundi primi in conventione generali Cracoviensi...); 

– Item, commoditatibus subditorum nostrorum consulere volentes, de omnium 

Consiliariorum nostrorum Status utrisque ac Nuntiorum terarum regni nostri 

consilio et consensu, statuimus et decernimus perpetuo observandum... 

(Statuta, quae extatnt comitijis Thorunensibus. Kmethones unum diem, plus 

minusve, septimanatim laborent, 1521). 

Не меншою популярністю у Східній Європі, зокрема в Україні, 

користувалися універсали. Цей законодавчий акт є найбільш поширеним у 

гетьманській канцелярії:  

– Nos,Universus Exercitus Zaporovianus, notum testatum que facimus coram 

Deo et toto mundo hac nostras incera et Candida manifestatio (Універсал 

від імені Війська Запорозького до іноземних володарів про причини 

розриву з Московою, 1658 вересень-жовтень); 

– Nos loannes Wyhowski Generalissimus Exercitum Zaporoviensium cum tota 

Militia Zaporouiana notum testatumque facimus (Універсал Івана 

Виговського, яким він уповноважив Юрія Немирича, Івана 

Ковалевського та Івана Федоровича вести переговори з послом 

шведського короля й укласти договір зі Швецією). 

Особливими, притаманними лише східноєвропейським територіям, 

законодавчими актами були привілеї, зокрема шляхетські привілеї – законодавчі 

акти, які видавали королі Русі, великі князі литовські, королі польські. Шляхетські 

привілеї стосувалися передусім шляхетських прав та вольностей: 

– Universis et singulis, in quorum manus hae nostrae litarae pervenerit, 

planum testatumque facimus, quod cum et a Consiliariis, et a reliquis 

Ordinibus terrarum nostrarum Prusiae, una omnium voce fuisset Nobis 

suplicatum... (Privilegium Sigismundi Regis de instantijis (quas vocant) in 

judiciis terrarum Prussiae observandis, anno 1542); 

– Quod decedentibus Nobis de hac luce masculinam prolem nostram tantumet 

non faemineam deberent habere et sibi recipere nostrum in haeredem et 

successo rem Regni Poloniae, demum Baronum, Militum, Nobilium, et 
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aliorum omnium consensu et voluntale aсcedente... (Privilegium Ludovici 

regis, confirmas omnes literas, jura et labertates, per antecessores ejus 

indigenis regni Poloniae concessas, per quod novas exemptiones suas regno 

dedit pulcharas et perutiles, ut privilegium continet/ Cassoviae anno 1374). 

Вивчення актів починається з аналізу їхньої зовнішньої форми: 

матеріалу, на якому написаний документ, почерку переписувача, 

хронологічної системи, якою користувався укладач грамоти, знаків, що 

засвідчують документ (перш за все, печаток). За результатами такого аналізу 

робиться висновок про автентичність даного акта: чи дійсно він створений 

тоді, там і тим, як це зазначено в його тексті. Однак це лише попередній етап 

оцінки даного акта як історичного джерела. Основна робота починається з 

дослідження внутрішньої форми – структури і мови тексту. 

Структуру тексту акта прийнято називати формуляром. Формуляр складається, 

як правило, зі стандартних зворотів, розташованих у певному порядку. 

С. М. Каштанов вказує, що в дипломатиці прийнято розрізняти умовний, 

абстрактний, конкретний та індивідуальний формуляри. 

Під умовним формуляром розуміється найбільш загальна схема 

побудови документів. Абстрактним формуляром називають загальну схему 

побудови документів певного різновиду. Схематична структура певних 

невеликих груп документів всередині різновиду йменується конкретним 

формуляром. Нарешті, схему побудови одного окремо взятого тексту 

прийнято називати індивідуальним формуляром. 

На підставі аналізу конкретного акта відповідно до певної схеми 

встановлюється його індивідуальний формуляр. Індивідуальні формуляри 

деякої кількості актів певного різновиду дозволяють вибудувати абстрактний 

формуляр, а на його основі − типову схему кожної частини, з якої 

складається акт даного різновиду. Отримана таким шляхом схема є 

технічним засобом, що дозволяє дослідити еволюцію внутрішньої форми 

актів у часі й просторі. 

Такий спосіб визначення структури законодавчого документа 

вважається загальним для європейських територій, адже залежно від країни, 

де видавався законодавчий акт, історичних чинників, частини законодавчих 

актів або нівелювалися, або були розташовані в іншому порядку. 

У третьому розділі «Мова права та мова закону» досліджено 

латинськомовний законодавчий документ відповідно до особливостей нової 

сфери лінгвістичного знання − правничої лінгвістики. Зокрема, текст 

латинськомовного законодавчого акта проаналізовано як мову права, 

визначено особливості його стильового функціонування та використання, 

визначено та схарактеризовано стильові особливості мови права 

латинськомовного законодавчого документа. 

Мова права, як зауважує С. Е. Зархіна, – одна з професійних мов, що 

виникли на основі літературної національної мови (поряд із мовами 

медицини, техніки, мистецтва тощо). Вона містить у собі низку відносно 

самостійних видів: мову законодавства і підзаконних правових актів, мову 

правозастосовної практики, мову юридичної науки і юридичної освіти, мову 
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юридичної журналістики та ін. Крім того, предметна специфіка галузей права 

визначає додаткові особливості кожної з цих підмов, які, у свою чергу, також 

поділяються на кілька видів – мови цивільного, кримінального, 

міжнародного права тощо, мови відповідних видів судочинства та ін. 

А. М. Шепєлєв звертає увагу на те, що мова права є соціально та 

історично зумовленою системою способів і правил словесного вираження 

понять і категорій, вироблених і застосовуваних з метою правового 

регулювання поведінки суб’єктів суспільних відносин. 

О. М. Атарщикова та Є. Є. Некрасов зауважують, що мова права 

побудована на основі використання стандартизованих, трафаретних 

словосполучень, які називаються кліше. Ці стандартизовані звороти 

забезпечують юридичній мові точність та граничну лаконічність. Одна з 

важливих якостей юридичної мови – її емоційна нейтральність. Навіть 

найбільш неординарні з моральної точки зору події і факти юрист повинен 

описати в нейтральних виразах, не даючи жодних емоційних характеристик, 

юридичної оцінки. 

З позицій мовознавства, як зазначає І. Р. Гальпєрін, законодавчий текст – 

це своєрідне повідомлення, об’єктивоване у вигляді офіційного письмового 

документа, складається з елементів, об’єднаних різними типами лексичних, 

граматичних і логічного зв’язків, має модальний характер і прагматичну 

установку. Мова закону – засіб законодавчої діяльності, засіб фіксування 

норм права. Так, чим досконаліше законодавство, тим швидше і повніше 

досягатимуться цілі, визначені при створенні конкретних юридичних норм. 

Основними мовно-стилістичними та синтаксичними 

характеристиками латинськомовних законодавчих документів є:  

для папських булл: 

– вживання 1-ої ос. мн. (Nos igitur ordinem ipsum opportunis favoribus 

prosequentes, ad eius augumentum bengnius intendentes, statuimus...); 

– вживання Gerundivum (...ad servandum huiusmodi vitae formam assumi 

contigerit, ante assumptionem seu receptionem...); 

– вживання Gerundium (nullis umquam concutiendum turbinibus, nullis 

quassandum fluctibus tempestatum.); 

– вживання метафор та епітетів (Clara claris praeclara meritis, magnae 

in caelo claritate gloriae, ac in terra splendore miraculorum sublimium 

clare claret.); 

для капітуляріїв: 

– вживання фразеологічних зворотів для позначення терміна 

«смертна кара» (Si quis ecclesiam per violentiam intraverit et in ea per vim 

vel furtu aliquid abstulerit vel ipsam ecclesiam igne cremaverit, morte 

moriatur); 

– вживання фразеологічних зворотів для позначення поняття 

«заборона» (De pignore: ut nullatenus alterum aliquis pignorare praesumat; 

et qui hoc fecerit, bannum persolvat.); 

– вживання умовних речень зі сполучником si та займенником quis 

(Si quis dominum suum vel dominam suam interficerit, simili mode punietur.); 
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– використання підрядно-причинових речень з ut (Ut nullus iudex 

mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros atque 

in forestes nullatenus prendant.); 

– замість 3-ої особи однини для вираження знеособленості часто 

вживається 1 особа множини (Volumus ut per annos singulos intra 

quadragesima, dominica in palmis quae Osanna dicitur...); 

для хартії: 

– вживання Accusativus cum Infinitivo (In primis concessisse Deo et 

hac presenti carta nostra confirmasse, pro nobis et heredibus nostris in 

perpetuum quod Anglicana ecclesia libera sit, et habeat jura sua integra, et 

libertates suas illesas;... confirmavimus, et eam obtinuimus a domino papa 

Innocentio tercio); 

– вживання підрядно-умовних речень із «si» (Si autem heres alicujus 

talium fuerit infra etatem et fuerit in custodia...); 

– вживання Gerundivum для вираження мети дії разом зі 

сполучником ad (Nulla vidua distringatur ad se maritandum); 

для едикту: 

– вживання умовно-підрядних речень з ut (Ut ubicumque census novus 

impie addetus est et a populo reclamatur, iuxtainquaesitione misericorditer 

emendetur); 

– вживання 1-ої особи множини як безособового дієслова (Primo 

consideravimus de honore ecclesiarum et sacerdotum ac servorum Dei); 

–  вживання прийменника «de» для надання лінійності та 

послідовності висловлюванню (De anachoritis: melius est ut bortentur in 

congregatione permanere, quam animus eorum aliubi ambulare temptet.); 

– вживання підрядно-наслідкових речень зі сполучником «si» (Si 

quis in alterius domum ubi clavis est furtum invenerit, dominus domus de vita 

conponat); 

для декретів: 

– вживання прийменника «de» для надання тексту лінійності та 

чіткості, а також для розподілення декретів на глави (De tempore 

servorum sub indicto tempore belli licentiandorum.); 

– вживання фразеологізма для вираження значення «позбавити 

життя» (Ita tamen, ut quicunquo de hac secta legitime convictus et probatus 

fuerit, talis vita privari debeat); 

для універсалів: 

– вживання Gradus Superlativus (Serenissimis, Celsissimis, 

Illustrissimis, Excellentissimis, Perillustribus, Illustribus); 

– вживання займенника 1-ої особи множини «nos» у якості 

емфатичного елемента (Nos, Universus Exercitus Zaporovianus, notum 

testa tumque facimus coram Deo et toto mundo hac nostras in cera et 

Candida manifestationis); 

– вживання абревіатур (Quia nos sequnti propositum pie defuncti Ill-mi 

(Illustrissimi)D-ni(Domini) Bohdani Chmielnicki praedecessoris nostri); 

для привілеїв: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


13 
 

– вживання звороту Accusativus cum Infinitivo (Quod decedentibus 

Nobis de hac luce masculinam prolem nostram tantumet non faemineam 

deberent habere); 

– вживання 1-ої особи множини як безособового дієслова (Tunc enim 

multis errorum et dubiorum incommodis prudenter occurrimus); 

– вживання Gerundium (…ac si in praesentibus literis expresse 

describerentur in omnibus ipsorum et ipsarum punctis, articulis, sententiis, 

clausulis ct consvetudinibus roboranda, confirmanda et ratificanda, 

roborandasque confirmandas...). 

Стиль законодавчих документів Західної та Східної Європи якісно не 

відрізняється. Йому притаманні: стисліть, чіткість конктретизованість, 

уникнення лексем з абстракним значенням та фразеологізмів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження, отримані у 

процесі аналізу законодавчих актів Західної та Східної Європи VII-XVII cт.: 

1. Встановлено, що латинськомовний законодавчий документ − це 

складна структура, яка характеризується багатьма лінгвістичними, 

історіографічними та юридичними поняттями; це складна семіотична 

система із синтагматичними зв’язками між внутрішніми компонентами 

(вербальними та невербальними, або паралінгвальними) і тлумачиться як 

креолізований текст, фактура якого складається з негомогенних частин, 

домінанту поля яких створюють паралінгвальні засоби, що відносяться до 

іконічних (зображувальних) засобів. 

2. Виявлено, що латинськомовний законодавчий документ є сукупністю 

мозаїчних, неоднорідних структур, які розглядаються згідно з поняттями 

гіпертексту – поєднання смислової структури, структури внутрішніх зв’язків 

певного змісту та технічного середовища, що, зберігаючи мережевий 

характер, переходить у форму впорядкованої за змістом послідовності 

висловлювань. 

3. Конкретизовано, що латинськомовний законодавчий документ бере 

свій початок від існування Римської імперії, яка після розпаду залишила 

юридичній науці неоціненні зразки законотворчості. Основні характеристики 

та параметри функціонування законодавчого документа того часу були 

збережені Східною Римською імперією, зокрема давньою Візантією. Саме з 

Візантійської імперії беруть витоки перші документи тогочасного 

європейського світу – папські булли, які еволюціонували від вислої печатки 

до папського законодавчого документу.  

Законодавчий документ − не тільки текст, який може бути 

проаналізований відповідно до різних лінгвістичних та юридичних 

параметрів, а й цінний матеріал для дослідження інших дисциплін – 

джерелознавства та історіографії, оскільки дослідження законодавчого акта 

докладно й повно дозволяє схарактеризувати історичні, суспільні та 
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культурні зрушення, що відбувалися в періоди видання чи затвердження 

певного законодавчого документа. 

4. Доведено, що з відходом від так званих «темних часів» юридична 

наука починає набирати нових обертів і тому саме наприкінці IX – на 

початку X ст. був створений цілком новий вид законодавчого документа – 

капітулярій (одне із нововведень так званого Каролінгзького відродження), 

що знаменує розквіт західноєвропейської юридичної думки. 

5. Установлено, що документообіг Західної та Східної Європи VIIІ-

XVII cт. в основному різниться ареальним функціонуванням: так, для 

Західної Європи було притаманне використання папських булл, капітуляріїв, 

хартій, едиктів, для Східної – універсалів та привілеїв. 

Їхня структура залежить від самого документа і має такі характеристики: 

папська булла складається з інтитуляції, інскрипції, салютації, наррації, 

диспозиції, кораборації, датуму; капітулярій – з інтитуляції, салютації, 

інвокації, диспозиції, датуму; хартія – з інтитуляції, салютації, інвокації, 

диспозиції, датуму; едикт – з інтитуляції, наррації, інскрипції; декрет – з 

інтитуляції, наррації, кораборації, датуму; універсал – з інскрипції, 

інтитуляції, наррації та датуму; привілей – з інтитуляції, інскрипціїї, наррації, 

коррабораціїб датуму. 

6. Доведено, що лексико-граматичні та структурно-стилістичні 

характеристики латинськомовного законодавчого документа дозволяють 

класифікувати його як об’єкт дослідження відносно нової мовознавчої галузі, 

а саме правової лінгвістики. 

7. З урахуванням класифікації особливостей мови законодавчого 

документа, розробленої для українськомовних законодавчих актів, нами 

розроблена власна: зокрема, вживання 1) 2-ої особи множини в дієслівних 

формах; 2) віддієслівних іменникових та прикметникових форм Gerundium та 

Gerundivum; 3) синтаксичних конструкцій Accusativus cum Infinitivo та 

Nominativus cum Infinitivo; 4) підрядно-умовних речень з «si» для вираження 

накладання певної заборони та покарання у випадку її невиконання; 5) 1-ої 

особи множини замість 3-ої особи для вираження знеособленості речення.  

8. Перспективність отриманих у дисертації висновків виявляється у 

використанні положень правової лінгвістики для аналізу текстів 

законодавчих документів хронологічно віддалених культурних епох. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кондаурова Х. В. Латинськомовний законодавчий документ: від 

папської булли до гетьманського універсалу. − Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2017.  

Дисертацію присвячено дослідженню структурних та мовно-

стилістичних особливостей латинськомовного законодавчого документа 

Західної та Східної Європи VIII-XVII cт. У роботі систематизовано 

теоретичні засади вивчення законодавчого документа як складної 

семіотичної системи з різними видами зв’язків. Проаналізовано текст 

латинськомовного законодавчого документа як такий, що містить 

паралінгвальні елементи і є креолізованим. Враховуючи мозаїчну структуру 

латинськомовного законодавчого документа, останній тлумачиться як 

гіпертекст. Схарактеризовано основні види законодавчих документів 

Західної та Східної Європи VIII-XVII cт., розроблено структури 

законодавчих актів, проаналізовано основні граматичні та мовно-стилістичні 

особливості законодавчих документів. 
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Встановлено, що граматика та стилістика мови латинськомовних 

законодавчих актів підпорядковуються основним правилам та 

закономірностям функціонування правничої лінгвістики, до якої 

безпосередньо належать тексти законодавчих документів. 

Ключові слова: законодавчий документ, латинськомовний 

законодавчий акт, формуляр, папська булла, капітулярій, хартія, едикт, 

статут, гетьманський універсал, правнича лінгвістика, мова права.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кондаурова К. В. Латиноязычный законодательный документ: от 

папской буллы к гетманскому универсалу. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.14. – классические языки. Отдельные индоевропейские 

языки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию структурных и языково-

стилистических особенностей латиноязычных законодательных документов 

Западной и Восточной Европы VIII-XVII вв. В работе систематизированы 

теоретические основы изучения законодательного документа как сложной 

семиотической системы с различными видами связи. Проанализирован текст 

латиноязычного законодательного документа как такой, что содержит 

паралингвальные элементы и является креолизированным. Учитывая 

мозаическую структуру латиноязычного законодательного документа, 

последний трактуется как гипертекст. Охарактеризованы основные виды 

законодательных документов Западной и Восточной Европы VIII-XVII вв., 

разработаны структуры законодательных актов, проанализированы основные 

грамматические и языково-стилистические особенности законодательных 

документов. 

Установлено, что грамматика и стилистика языка латиноязычных 

законодательных актов подчиняются основным правилам и закономерностям 

функционирования юридической лингвистики, к которой непосредственно 

относятся тексты законодательных документов. 

Ключевые слова: законодательный документ, латиноязычный 

законодательный акт, формуляр, папская булла, капитулярий, хартия, эдикт, 

статут, гетьманский универсал, юридическая лингвистика, язык права. 

 

SUMMARY 

 

Kondaurova K. Latin legislative document: from papal bulls to hetman’s 

universals. – Manuscript. 

The thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology (PhD), 

speciality 10.02.14 – Classical Languages. Certain Indo-European Languages. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
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The thesis is devoted to the study of grammatical, linguistic and stylistic 

features of the Latin legislative document of the Western and Eastern Europe of the 

VIII-XVII centuries. The theoretical principles of the study of the legislative 

document as a complex semiotic system with different types of communication are 

systematized in the work. The text of the Latin legislative document, which 

contains paralinguistic elements and belongs to the creolized text, and thus, 

considering its mosaic structure, is interpreted as hypertext. The main types and 

characteristics of the legislative documents of Western and Eastern Europe in VIII-

XVII centuries are described, individual structures of legislative acts are 

developed, the main grammatical, linguistic and stylistic features of legislative 

documents are analyzed. 

The Latin legislative document appears not only as a legislative document, 

but also serves as historical documents, in which the legal form of the fixing or 

resolution of issues of legal and contractual content between certain legal parties is 

recorded and indicated directly or poseredkovano specific author and recipient and 

which serves as one of the most important types of documentary historical sources, 

the structure of which varies depending on its type, area of operation and the 

purpose for which it was created. Therefore, the structure of the legislative 

document is as follows: the papal bulls consists of: intitulations, instigations, 

salutations, narrations, dispositions, cobra, date; Capitulation: intitulations, 

salutation, invasion, disposition, date. Chart: intitulations, salutations, inventions, 

dispositions, date. Edict: intitulations, narration, inquisition. decree: intitulations, 

narration, cobra, date. Universal: inquisition, intitulations, narration, and date. 

Privilege: intitulations, incitements, narrations, corruptions, dates. 

Legislation, a special form of writing and literature, reveals the possibility of 

interpreting the language used for its creation as a language of law, a special, 

stylistic and genre-specific type of literary language, which has a certain specificity 

of the legal sphere and is subject to its vocational and communicative needs. 

Legislative text, unlike artistic, focuses on logical rather than emotional 

perceptions. It is concise, standardized, deprived not only of artistic 

expressiveness, but also of the author's individuality. 

The results of the study of the Latin legislative document made it possible to 

conclude that grammar and stylistics of the language of the Latin legislative acts 

are subject to the basic rules and regularities of the functioning of legal linguistics, 

to which the texts of legislative documents are directly related. 

The prospects revealed by the thesis conclusions are manifested in 

possibilities of further development of Latin legislative document’s study as a 

subject of related disciplines. 

Key words: legislative document, Latin language legislative act, form, papal 

bull, capitulary, chart, edict, statute, hetman’s universal, legal linguistics, language 

of law. 
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