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ПОГРОЗА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
У статті розглядаються методологічні підходи до проведення лінгвістичних
експертиз у справах, пов’язаних з юрислінгвістичною кваліфікацією мовленнєвих
дій. Як об’єкт дослідження лінгвістичної експертизи мовленнєва дія перебуває
на перетині концептуальних сфер лінгвістики і права. Мовленнєві дії визначеного законами змісту (погрози, шантаж, заклики, підбурювання та ін.), які вчинені за
обумовлених законами комунікативних обставин, можуть кваліфікуватися як кримінальні злочини. Юридична оцінка таких мовленнєвих дій має вибудовуватися на
специфічних алгоритмах доведення, які виходять за межі права, оскільки належать
до компетенції лінгвістичної прагматики. Склад мовленнєвого злочину формують
прагматичний зміст мовленнєвої дії, її цілеспрямованість і кінцева злочинна мета.
Для вирішення кола завдань, які стоять перед лінгвістичною експертизою, запропоновано як базовий принцип прагмалінгвістичної параметризації мовленнєвого злочину. Він передбачає виявлення вичерпного переліку його обов’язкових
комунікативних ознак — лінгвопрагматичних складників відповідної мовленнєвої
дії. Поєднання всієї сукупності лінгвопрагматичних складників мовленнєвої дії у
відповідному комунікативному контексті є рівноцінним її вчиненню.
На прикладі мовленнєвої дії «погроза» описано методологічні підходи проведення лінгвістичної експертизи й представлене їхнє теоретичне обґрунтування. Розглядаються відмінності між побутовою, власне лінгвістичною і юрислівнгвістичною
кваліфікацією погрози. Серед обов’язкових лінгвопрагматичних ознак мовленнєвої
дії «погроза» розмежовано, з одного боку, ознаки, які обумовлені сутнісними характеристиками відповідного мовленнєвого жанру, і з другого боку, ознаки, зумовлені
власне юридичною кваліфікацією складу мовленнєвого злочину. Проілюстровано,
як у лінгвістичній експертизі відбуваються прагмалінгвістична параметризація мовленнєвого злочину та діагностування його складу.
Ключові слова: юридична лінгвістика, лінгвістична експертиза, лінгвопрагматика, мовленнєвий акт, мовленнєвий жанр, мовленнєва дія, параметризація мовленнєвого злочину.

Відносини між людьми неможливі без мови і поза мовою. Природно, що
юридичне регулювання цих відносин у багатьох випадках потребує співпраці правників і фахових лінгвістів. Теоретичне підґрунтя для вирішення низки питань, які постають на перетині мовознавства і юриспруденції, закладають лінгвоекспертологія і юридична лінгвістика, яка «поєднує і розмежовує
мову, право і злочин» [Olsson : 12].
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THREAT AS AN OBJECT OF FORENSIC LINGUISTICS
The article discusses methodological approaches to forensic linguistic research
concerning the cases based on the juridical assessment of speech deeds. As an object of
forensic linguistics the speech act lies at the interface between the conceptual spheres of
linguistics and jurisprudence. When the speech deeds whose content is defined by the
law (threats, blackmail, appeal, solicitation) are performed under certain communicative
circumstances they could be qualified as criminal offences. Juridical assessment of such
speech deeds must pursue the lines of reasoning lying beyond jurisprudence and pertaining
to linguistic pragmatics.
The principle of linguistic parameterization of the language crime is essential for
resolution of the wide range of tasks confronting forensic linguistics investigation.
Parameterization stipulates for the comprehensive list of indispensible communicative
features as its linguopragmatic elements. The combination of the sum-total of
linguopragmatic elements of the speech deed in the relevant communicative context is
tantamount to its perpetration.
Through the example of the speech act «threat» methodological approaches are
described and their theoretical feasibility is discussed. The differences between the casual
understanding of «threat», on the one hand, and its linguopragmatic qualification, on the
other hand, are examined.
Among the distinctive features of the speech act «threat» we distinguish those
conditioned by the essential characteristics of the respective speech genre and those
conditioned by the juridical qualification of the elements of the linguistic offence. The
cases of parameterization of the linguistic crime and of the introspection of the elements
of the crime in forensic linguistics are exemplified.
Keywords: juridical linguistics, forensic linguistics, linguopragmatics, speech act,
speech genre, speech deed, parameterization of the linguistic crime.
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