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Відповідно до ст. 14 Закону України «Про за-
сади державної мовної політики» судочинство в 
Україні в цивільних, господарських, адміністра-
тивних і кримінальних справах здійснюється 
державною мовою [1]. У той же час згідно зі ст. 12 
Закону України «Про судоустрій та статус суд-
дів» суди використовують державну мову в про-
цесі судочинства та гарантують право громадян 
на використання ними в судовому процесі рідної 
мови або мови, якою вони володіють [2]. Однією 
з процесуальних гарантій додержання принципу 
національної мови у відповідному провадженні є 
участь перекладача в адміністративному судочин-
стві. Залучення та участь перекладача в адміні-
стративному судочинстві викликає немало запи-
тань, що вказує на необхідність більш детального 
наукового дослідження цих проблем.

В юридичних наукових дослідженнях про су-
дові процеси особі перекладача приділяється дуже 
мало уваги. Такий учасник розглядається серед 
інших учасників судового процесу як такий, що 
не має власного інтересу, надає технічну допомо-
гу, чим сприяє розгляду судової справи та захи-
сту прав основних учасників. Безпосередньо на 
питання теорії та практики правового положення 
перекладача як учасника адміністративних судо-
вих процесів звертали увагу І.А. Балюк, І.А. Бе-
режна, Ж.В. Васільєва-Шаламова, Г.І. Денисен-
ко, С.В. Ківалов, В.Т. Маляренко та інші науковці.

Метою статті є визначення правового забезпе-
чення положення перекладача в адміністратив-
ному судочинстві на підставі аналізу норм про-
цесуального законодавства; з’ясування недоліків 
правового забезпечення та проблем практики за-
лучення та участі перекладача в адміністративно-
му cудочинстві; підготовка пропозицій із удоско-
налення цього напрямку діяльності.

Україна є унікальною державою. Поряд з укра-
їнцями на території держави проживає понад 100 
національностей [3]. Крім цього, щорічно на її те-
риторії перебуває понад півтора мільйона інозем-
них громадян із країн СНД та інших держав. Не 
всі ці люди перебувають в Україні на законних 
підставах і ведуть себе законослухняно, у зв’язку 
із чим виникають питання притягнення їх до від-
повідної відповідальності.

Участь таких осіб в адміністративному процесі 
та забезпечення їх прав під час судочинства пов’я-

зані з необхідністю роз’яснення наявних прав на 
зрозумілій таким особам мові. Вирішення цього 
питання в значній мірі залежить від такого учасни-
ка адміністративного судочинства, як перекладач.

Стаття 68 КАСУ визначає перекладача як осо-
бу, що вільно володіє мовою, якою здійснюється ад-
міністративне судочинство, та іншою мовою, знан-
ня якої необхідне для усного або письмового 
перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка 
володіє технікою спілкування з глухими, німими 
чи глухонімими [4]. Дане визначення має одну дуже 
важливу вимогу – особа повинна вільно володіти мо-
вою, знання якої необхідне для перекладу.

Тут варто звернутись до наукових тлумачень 
перекладача, даних науковцями-адміністрати-
вістами.

Зокрема, в Юридичному енциклопедичному 
словнику за редакцією А.Я. Сухарєва дано визна-
чення перекладача як особи, яка є учасником про-
цесу та вільно волод іє мовою, на якій він здійсню-
ється, і мовою, на якому один з учасників процесу 
дає свідчення [5, с. 319].

У Словнику базової термінології з адміністра-
тивного права за загальною редакцією Т.О. Коло-
моєць наведено положення про те, що перекла-
дач – це учасник адміністративного процесу, який 
вільно володіє мовою, якою здійснюється про-
цес, та іншою мовою, знання якої необхідне для 
усного або письмового перекладу з однієї мови 
на іншу, а також особа, яка володіє технікою 
спілкування з глухими, німим чи глухонімими 
[6, с. 145].

С.В. Ківалов визначає перекладача як «осо-
бу, що володіє мовою, якою здійснюється адмі-
ністративне провадження (тобто державною мо-
вою), та іншою мовою, знання якої необхідне для 
усного або письмового перекладу з однієї мови на 
іншу або володіє технікою спілкування з глухи-
ми, німими чи глухонімими» [7, с. 115].

Ю.Д. Апресян поняття «володіти мовою» 
пов’язує з умінням виражати заданий сенс різ-
ними способами, з умінням витягати зі сказано-
го цією мовою сенс, зокрема – розрізняти зовні 
схожі, але різні за змістом висловлювання і зна-
ходити загальний зміст у зовні різних висловлю-
ваннях, з умінням відрізняти правильні в мовно-
му відношенні висловлювання від неправильних 
[8, с. 262].
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Чому так важливо визначитися з терміном 
«вільне володіння мовою», що міститься в адміні-
стративно-процесуальному законодавстві?

Це, перш за все, пов’язано з двома важливими 
завданнями, які стоять перед перекладачем і які 
відображені як в законодавстві, так і в діяльності 
перекладача.

Перше завдання спрямоване на реалізацію 
принципу мови судочинства, реалізацію права 
осіб, що беруть участь в адміністративному проце-
сі на захист своїх інтересів, навіть у тому випад-
ку, якщо вони не володіють мовою адміністратив-
ного судочинства.

Друге завдання полягає в тому, щоб визначити 
мету і завдання, які стоять перед перекладачем і 
які він повинен вирішити в процесі перекладу.

Мета перекладу в даному випадку полягає в 
тому, щоб якомога правильніше і чіткіше донести 
до особи, яка не володіє мовою адміністративно-
го судочинства (іноземною мовою), зміст тексту 
документа і зміст усного мовлення посадових 
осіб, які здійснюють провадження в адміністра-
тивній справі, та інших учасників адміністратив-
ного судочинства.

У даному контексті «перекласти» означає ви-
словити повними, вірними і правильними засо-
бами однієї мови ту інформацію, ті відомості, які 
вже були виражені до цього засобами іншої (іно-
земної) мови, якими не володіють учасники адмі-
ністративного судочинства.

Отже, для перекладача важливо під час пере-
кладу знайти ту єдність змісту і ті форми, які б 
найбільш точно передавали особливості, змістов-
не навантаження промови або документа іншою 
мовою і збігалися з особливостями і змістовим на-
вантаженням мови оригіналу.

Узагальнюючи ці визначення, можна зробити 
висновок, що перекладач є фахівцем у галузі спе-
ціальних знань (лінгвістичних).

Слід зазначити, що мова йде саме про фахів-
ця (спеціаліста) з лінгвістичних знань, оскільки 
не кожна особа, яка володіє іноземною мовою або 
технікою спілкування з глухими, німими чи глу-
хонімими, може бути перекладачем в адміністра-
тивному судочинстві.

Як правильно зазначається в юридичній лі-
тературі, крім знання мови, перекладач повинен 
також володіти рядом інших навичок, зокрема во-
лодіти юридичною термінологією та іншою спеці-
альною лексикою.

Перекладачі відіграють ключову роль у вста-
новленні мовних контактів і відносин між учас-
никами адміністративного судочинства. Серед 
осіб, які сприяють проведенню судочинства, за 
висловом В.Т. Маляренко, перекладач є найбільш 
непомітною процесуальною фігурою, яка водночас 
має іноді надзвичайно важливе значення в судо-
чинстві [9]. Без перекладача неможливо здійсню-

вати підготовчі та судові дії, а також захист прав 
і свобод людини і громадянина у випадках, коли 
хто-небудь з учасників процесу не володіє або не-
достатньо володіє державною мовою.

У той же час на сьогодні процесуальне законо-
давство та судова практика не виробили критеріїв 
оцінки вільного володіння мовою та рівня профе-
сійної підготовки перекладачів, не передбачено 
ні методик, ні процедури з’ясування цього питан-
ня. Якщо особа має диплом перекладача, то про-
блем не виникає. Але якщо мова йде про вільне 
володіння мовами, які не розповсюджені у світі, то 
виникають проблеми. На практиці застосовується 
не вільне володіння, а розуміння тієї чи іншої мови.

Проблеми неякісного перекладу також поси-
люються тим, що відсутній законодавчий порядок 
залучення та атестації судових перекладачів, а 
також єдиної бази фахівців, що містить відомості 
про їх кваліфікації.

Автор статті підтримує пропозицію Кузнецова 
О.Ю. про те, що стосовно нашої держави було б до-
речно створити реєстр атестованих перекладачів 
при Міністерстві юстиції України, до якого могли 
б звертатись як судді, так і безпосередньо всі учас-
ники процесу, які потребують кваліфікованої до-
помоги останнього [10, с. 40].

На нашу думку, ці питання можна було б вирі-
шити створенням спеціалізованих судово-перекла-
дацьких організацій, однак, їх створення та діяль-
ність повинні бути чітко прописані в законі. Крім 
того, в законі про такі організації повинні бути 
визначені основні критерії видачі ліцензії таким 
утворенням або приватним особам, які б могли 
бути запрошені в якості професійних перекладачів 
і які могли б не тільки здійснювати професійний 
переклад, але й нести за це відповідальність.

У зв’язку із цим для більш точного визначен-
ня поняття перекладача, на нашу думку, в КАСУ 
слід замінити поняття «вільне володіння мовою» 
на «перекладацька спеціальна компетенція».

 Таким чином, необхідність участі переклада-
ча в адміністративному судочинстві, учасниками 
якого є особи, котрі не володіють мовою судочин-
ства, є обов’язковою. Законодавець розглядає 
участь перекладача не як технічний засіб, а як 
конституційну гарантію прав громадян та інтере-
сів правосуддя. Очевидно, що від якості законо-
давчої регламентації прав перекладача і порядку 
його участі в справі залежить можливість осо-
би, яка не володіє державною мовою, бути повно-
цінним учасником судового процесу.

Правовий статус перекладача визначений нор-
мами КАСУ, однак для вирішення питань квалі-
фікованої допомоги в перекладі було б доречно 
створити реєстр атестованих перекладачів при 
Міністерстві юстиції України та вирішити на за-
конодавчому рівні питання створення спеціалізо-
ваних судово-перекладацьких організацій.
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Анотація

Савчук Р. М. Участь перекладача в адміністратив-
ному судочинстві: лінгвістичні, правові та організа-
ційні питання. – Стаття.

У статті проведено аналіз статусу перекладача в су-
дових процесах, його роль та вплив кваліфікованого 
перекладу на захист порушеного права. Піднімаються 
проблемні питання участі перекладача в адміністра-
тивному судочинстві. З урахуванням понять, що міс-
тяться в мовознавстві, обґрунтовується необхідність 
заміни поняття «вільне володіння мовою» поняттям 
«перекладацька спеціальна компетенція». Вносяться 
пропозиції щодо створення судово-перекладацьких ор-
ганізацій та доповнення діючого КАСУ.

Ключові слова: перекладач, кваліфікований пере-
клад, вільне володіння мовою, адміністративне судо-
чинство, судово-перекладацькі організації.

Аннотация

Савчук Р. М. Участие переводчика в администра-
тивном судопроизводстве: лингвистические, правовые 
и организационные вопросы. – Статья.

В статье проведен анализ статуса переводчика в су-
дебных процессах и влияние квалифицированного пе-
ревода на защиту нарушенного права. Затрагиваются 
проблемные вопросы участия переводчика в админи-
стративном судопроизводстве. С учетом понятий, ко-
торые содержатся в языкознании, обосновывается 
необходимость замены понятия «свободное владение 
языком» понятием «переводческая специальная ком-
петенция». Вносятся предложения относительно соз-
дания судебно-переводческих организаций и дополне-
ния действующего КАСУ.

Ключевые слова: переводчик, квалифицированный 
перевод, свободное владение языком, административ-
ное судопроизводство, судебно-переводческие органи-
зации.

Summary

Savchuk R. M. Participating of translator in admin-
istrative proceedings: linguistic, legal and organization-
al questions. – Article.

In the article the status of translator in judicial tri-
als, his role and influence of qualified translation on de-
fence of the broken right is analysed. The problem ques-
tions of participation of translator in the administrative 
proceedings are considered. Taking into account the con-
cepts that are in linguistic, the need to replace the concept 
of «fluency in the language» on a concept «special trans-
lation competence» is justified. The suggestions for the 
establishment of judicial-translating organizations and 
addition of operating CAPU are made .

Key words: translator, qualified translation, fluen-
cy in the language, administrative proceedings, judi-
cial-translating organizations.


