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АЛҒЫ СӨЗ 

        Қазіргі лингвистикадағы адамға орталықтанған ғылыми парадигма 

аясында тіл білімі мен заңгерлік ғылымдар тоғысындағы пәндердің де 

қарастырылуы өте өзекті болып табылады. «Тілдегі – адам, адамдағы – тіл» 

ғылыми идеясының аталмыш саладағы нақты көріністері, ең алдымен, заң 

мәтіндері тілінің оны қолданушы адам тарапынан интерпртациялануында 

жүзеге асырылады. Қоғамдық-әлеуметтік қызметі барысында тілдің құқық 

бұзушылық құралына айналып, заңгерлік сала нысанында қарастырылуы 

оның жекелеген индивидтік санадағы идеялық мазмұн ерекшелігімен 

байланысты. 

         Тіл – күрделі құбылыс. Тілдің күрделі құбылысқа айналуында қоғам, 

нақты айтқанда, тілді қарым-қатынас құралы, ой-пікірді жеткізуші және 

әрекет құралы ретінде пайдаланушы Адам басты орын алады. Себебі тілге 

көркемдік сипат дарытып, астарлы мән беру, тіл арқылы адресатты көздеген 

әрекетке еліктіру, оны белгілі бір идеологияның жақтаушысы етіп тәрбиелеу 

тікелей Адам санасының қатысуымен және осы өз ниетін жүзеге асыруы 

мақсатында тілдік құралдарды екшеп қолдануы барысымен танылады. Тіл 

қоғамға қызмет ете отырып, осы орайда субъектілер тарапынан өзінің 

қолданылуы кезінде олардың арасындағы түсіністікпен бірге сот төрелігін, 

заңның араласуын қажет ететін тілдік қақтығыстардың пайда болуына да жол 

береді. Тіл қызметі негізінде туындаған мұндай қақтығыстардың шешімінде 

таза юриспруденциялық білім жеткіліксіз болуы себепті арнаулы 

филологиялық білімдері бар мамандар іске тартылады. Бұл орайда таңба 

және таңбаланушы, таңба және интерпретатор қатынасы, тіл семантикасы 

мен прагматикасы, тіл мәдениеті сияқты лингвистикалық пәндердегі ғылыми 

қағидалар мен тұжырымдар тірек етіледі де, тіл білімі мен заңгерлік саланың 

тоғыспалы сипаты анықталады.  

 Қылмыстық істерде анонимді хаттардың, домалақ арыз-шағымдардың 

авторларын, сондай-ақ бүркеніш есіммен берілген немесе авторы мүлде 

белгісіз я авторлығы күманды, я плагиат фактісі тұрғысынан  әдеби 

шығармалардың шынайы авторын анықтау мәселесін де филологиялық іргелі 

пәндердің – герменевтика мен текстологияның, стилистиканың, әлеуметтік 

лингвистиканың, психолингвистика тұжырымдарының, қолданбалы 

лингвистика саласындағы статистикалық заңдылықтардың көмегінсіз шешу 

мүмкін емес. Бұдан басқа да көптеген заңгерлік мәселелер – жеке тұлғаның 

ар-намысы, абыройы және іскерлік беделіне нұқсан келтіру, түрлі әлеуметтік 

топтар арасында алауыздықты қоздыру, тұлғаны қорлау т.б. деректер тіл 

қолданысы мен қызметі барысында орын алуына байланысты филолог-

мамандардың біліктілігін қажет етеді. Демек, қылмыстық, азаматтық істерді 

қарау барысында сот тарапынан әділеттіліктің орнауында филолог-

мамандардың өз құзырындағы тілге қатысты мәселелерді ғылыми-теориялық 

тұрғыдан дәйектеп, сараптама жүргізуі нәтижесіндегі пікірлері я 

қорытындылары зор үлес қосары сөзсіз. Ұсынылып отырған монографияда 

тіл білімі мен заңгерлік салалар тоғысындағы күнделікті өмірде көрініс 



беретін мәселелер және олардың шешімінде маңызды болып табылатын 

лингвистикалық біліктілік пен дағдылар туралы ғылыми-практикалық 

ақпараттар қамтылады, ғалымдардың ой-пікірлері мен филологиялық 

талдаулар мен сараптамалар жүргізу барысындағы тәжірибелер жайынан 

мәліметтер беріледі, филолог-сарапшыға қажетті білім-дағдаларды 

қалыптастыру мақсаты көзделеді.  

Есекрту: Монографияға автордың ғылыми конференциялар жинақтары мен 

бұрынғы оқу құралдарында жарық көрген материалдары да толықтырылып, 

енгізіліп отыр. 
 


