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Abstrakt: Artykuł jest po wi cony metodologii bada j zyka ustawodawcy w aspekcie
teoretycznym. Autorka proponuje interdyscyplinarne badania j zyka prawnego, bior c pod uwag
ontologiczn natur prawa w koncepcji prawa naturalnego oraz przyjmuj c, e prawo naturalne
pełni funkcj walidacyjn wobec prawa pozytywnego. Zakłada, e prawo jako zjawisko, które
sprowadza si do obiektów j zykowych, uto samia si z tekstami prawnymi (łac. lex), natomiast
prawo jako relacja człowieka do rzeczy w aspekcie powinno ci i nale no ci (łac. debitum) jest
prawem podmiotowym(łac. ius), przy czym oba okre lenia dotycz tego samego zjawiska,
ujmowanego od strony tre ciowej lub od strony bytowo-egzystencjalnej. Autorka dokonała
przegl du prawniczych i j zykoznawczych kierunków bada j zyka komunikacji w dziedzinie
prawa i przedstawiła aspekty opisu teorii j zyka prawnego. W opracowaniu teorii j zyka prawnego
proponuje eklektyzm metodologiczny, do którego usposabia wieloaspektowy status ontologiczny
prawa, lingwistyczny status j zyka prawnego oraz specyficzne odniesienie struktur j zyka
prawnego do struktur rzeczywisto ci prawnej. Twierdzi, e dotychczasowe badania filozoficzne,
teoretyczno-prawne i j zykoznawcze stworzyły warunki do integracyjnego badania poziomów
j zyka prawnego – semantyki, syntaktyki i pragmatyki – co pozwoli scharakteryzowa j zyk
prawny jako rejestr j zyka etnicznego w uj ciu systemowym. Twierdzi te , e teori j zyka
prawnego mo na przedstawi tylko w kontek cie j zyka prawniczego zawodowych prawników,
obsługuj cego obrót prawny i nauk prawa, a tak e w opozycji do innych j zyków
przedmiotowych, z których j zyk prawny czerpie zasoby form j zykowych do przekazania tre ci
z ró nych dziedzin regulacji prawnych, oraz w opozycji do j zyka ogólnego stanowi cego baz
etniczn dla j zyka prawnego. Postawa badacza, według autorki, powinna by otwarta na
dotychczasowy dorobek badawczy filozofów, prawników i j zykoznawców.
THE METHODS OF STUDYING LEGAL LANGUAGE IN VIEW OF THE
ONTOLOGICAL NATURE OF LAW
Abstract: The article is dedicated to methodology of studying the language of legislature in
a theoretical aspect. The author proposes interdisciplinary studies of legal language, with regard to
ontological nature of law in the concept of natural law and assumes that natural law serves
a validative function vis-à-vis positive law. She believes that law, understood as phenomenon
which comes down to linguistic objects, becomes identical with legal texts (Lat. lex), whereas law
understood as a relationship between man and object in the aspect of obligation and duty (Lat.
debitum) equals the rights (Lat. ius), while both the terms refer to the same phenomenon presented
in substantial approach as well as well existential. The article includes a survey of legal and
linguistic studies of language of communication with the field of law, and puts forward some
aspects of presenting the theory of legal language. In the study of legal language theory the author
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proposes methodological eclecticism, as a result of multi-aspect ontological status of law, linguistic
status of legal language and specific relationship between legal language structures and legal reality
structures. She claims that research carried out to date within the fields of philosophy, theory of law
and linguistics, brings about the possibilities for integrative study of the levels of legal language –
i. e. semantic, syntactic and pragmatic – that would allow to characterise legal language as
a register of ethnic language presented a systems approach. The author also states that the theory of
legal language could be studied only in the context of legal language, used by professional lawyers
who deal with legal practice and legal education, as well as in opposition to the other object
languages, from which legal language takes its linguistic forms to communicate the content
belonging to various fields of legal regulations, as well as in opposition to general language which
constitutes the ethnic basis of legal language. The research approach, according to the author,
should be open to the up to date achievements of philosophers, lawyers and linguists.
Słowa kluczowe: j zyk prawny, ontologiczna natura prawa, metodologia bada j zyka prawnego

Wst p
W artykule podejmuj temat metodologii bada j zyka obsługuj cego komunikacj
instytucjonaln w dziedzinie ustawodawstwa w nawi zaniu do koncepcji naukowych
Bronisława Wróblewskiego, twórcy terminu j zyk prawny. Zakładam, e celem bada
jest opracowanie teorii j zyka prawnego w uj ciu systemowym oraz opisanie procesu
i wyniku wypowiedzi ustawodawcy jako realizacji systemu znaków j zykowych.
W programowaniu analiz lingwistycznych j zyka prawnego prezentuj niejednorodne
postawy badawcze, bowiem przedmiot bada
oraz cel i zakres problemów
j zykoznawczych wpisuje si wyra nie w filozoficzne i prawnicze koncepcje prawa.
W wyborze metod badania j zyka prawnego uwzgl dniam takie aspekty filozofii prawa,
prawoznawstwa i lingwistyki, które zmierzaj do stwierdzenia prawidłowo ci ogólnych,
jakimi charakteryzuj si teksty aktów normatywnych, czyli wypowiedzi sformułowane
w j zyku prawnym.
Filozofia prawa d y do czysto teoretycznego poznania zjawiska prawa,
stawiaj c pytania o istot prawa i podstawy jego obowi zywania w wietle zasad
realnego istnienia. Do ró nych systemów filozoficznych nawi zuje teoria prawa, która
encyklopedycznie przedstawia obiegowe poj cia prawne, opisuje prawo
fenomenologicznie, zajmuje si psychologi prawa, socjologi prawa i wykładni
przepisów prawnych. Badaniu lingwistycznemu podlega j zyk ustawodawcy, w którym
redagowane s teksty prawne. Lingwi ci rozwa aj definicj j zyka prawnego
w kontek cie ontologicznej natury prawa. Teori i praktyk j zyka prawnego postuluj
opracowa metodami lingwistyki w przestrzeni do wiadczenia tak ustawodawcy, jak
i odbiorcy aktów normatywnych, z uwzgl dnieniem wiedzy prawniczej,
interdyscyplinarnej, bo ci le zwi zanej z logik formaln .
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1.

Ontologiczna pespektywa analizy j zyka prawnego

1.1. W filozofii prawa przyjmuje si , e z istnieniem prawa spotykamy si wsz dzie,
gdzie zachodzi działanie zwi zane z celem. Tak w przyrodzie, jak i w ród ludzi – pisał
Mieczysław Albert Kr piec (1921-2008) – prawo istnieje, je li działanie przebiega
prawidłowo. W ród ludzi prawo bytuje w postaci relacji człowieka do rzeczy jako
nale no
– powinno , okre lana łaci skim słowem debitum, niezale nie
od ustawodawcy. Z tej relacji, która jest zjawiskiem naturalnym, wywodz si prawa
podmiotowe. Istotne jest zatem rozró nienie subiektywnego prawa podmiotowego
i obiektywnego prawa pozytywnego:
„Rozró nienie prawa podmiotowego, czyli prawa poj tego jako „uprawnienie
do”, oraz prawa obiektywnego, czyli „prawa-normy”, jest dokonywane ze wzgl du
na nieco inn funkcj tego, co najogólniej okre la si jako „prawo”. Oba okre lenia
dotycz (powinny dotyczy ) jednak tego samego bytu (znacz c co innego), o ile
ujmujemy ten byt od strony bytowo-egzystencjalnej (ius) lub od strony tre ciowej (lex).
Prawo bowiem […] ma zdeterminowany charakter, je li jest ogólnie wiadome, jakie
czynno ci (konkretnie – w jakim zakresie, kiedy itd.) nale y wykona oraz jak mo na
o takie czynno ci ewentualnie si upomnie . Zdeterminowanie dla prawa jako ius nadaje
prawo jako norma – lex” 3.
Istot prawa w sensie obiektywnym, twierdzi Roman Tokarczyk, jest zatem fakt
racjonalno-psychiczny obecny w naturze ludzkiej jako os d moralny kształtuj cy sfer
powinno ci w działaniu ludzkim. Sens warto ci w prawie pozytywnym sprowadza si
do prze y indywidualnych, je eli przyjmuje si , e prawem s normy post powania,
które wyra aj wol pa stwa i obowi zuj ze wzgl du na konieczno posłuchu wobec
autorytetu politycznego, a tak e z obawy przed sankcj . Ustawodawca reguluje stosunki
nale no ci i powinno ci osób według własnej woli. Nie zawsze kieruje si przy tym
prawami naturalnymi4. Punktem odniesienia prawa pozytywnego jest zatem aprobowane
lub negowane istnienie prawa naturalnego.
1.2. W opracowaniu teorii i praktyki j zyka prawnego pierwsz zasad jest nawi zanie do
dorobku naukowego głównych nurtów my li prawniczej, którymi s : imperatywizm
oparty na koncepcji prawa naturalnego lub pozytywizmu prawniczego, a tak e realizm
prawniczy5.
W obr bie imperatywizmu prawniczego badacze traktuj prawo jako form
powinno ci w pozaempirycznej sferze istnienia, lecz oddziałuj c na wiat realny,
a prawoznawstwo uwa aj za nauk o normach prawnych. W podr czniku akademickim
Zob. Kr piec 1975: 25-32. Autor przedstawił aspekty teoretyczne bytowego charakteru prawa
w ogólno ci oraz bytowego charakteru normy prawnej.
4
Zob. Tokarczyk 2004: 170.
5
W teorii prawa istniej kontrowersje co do ontologii prawa. Prawo traktuje si jako klas
obiektów jednorodnych, takich jak prze ycia psychiczne, zachowania ludzi lub obiekty j zykowe,
albo wymienia si ró ne klasy obiektów jako niezb dne składniki prawa, zob. Gizbert-Studnicki
1986: 8. Autor powołuje si na dwie ró ne wersje koncepcji filozoficznych – Wiesława Langa
i Jana Wole skiego.
3
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mo na przeczyta , e w koncepcji prawa naturalnego, czyli w jusnaturalizmie, uznaje si
istnienie dwóch porz dków normatywnych – naturalnego i pozytywnego – przy czym
prawo naturalne pełni funkcj walidacyjn wobec prawa pozytywnego6. Autorzy
przyjmuj , e z koncepcji prawa naturalnego wywodzi si „katalog praw
podmiotowych”, a tak e „etyczne teorie słusznego prawa” jako wzoru dla „idealnego
modelu prawa pozytywnego” (Bator et al. 2006,40). Podkre laj te , e pozytywizm
prawniczy jest we współczesnym prawoznawstwie nurtem niejednolitym – istotne jest to,
e wszystkie pr dy tego kierunku w zasadzie uznaj , i „prawo jest wyrazem woli
ustawodawcy” oraz e prawo „jest wyra one w tek cie” (Bator et al. 2006 58).
Realizm prawniczy – pisz dalej autorzy podr cznika – traktuje prawo jako
„element realny, w opozycji bytu i powinno ci, umiejscowiony po stronie bytu
i poddaj cy si badaniu tak jak ka dy inny fakt społeczny” (Bator et al. 2006 67).
Twierdz , e realistyczny nurt my li prawniczej jest ukierunkowany na badanie prawa
jako zjawiska społecznego, które powstaje w interakcji ustawodawca – społecze stwo.
W wyniku działania komunikacyjnego powstaj akty normatywne – kodeksy, ustawy
i rozporz dzenia – stanowi ce byt prawa.
1.3. Odnosz c badanie nad j zykiem prawnym do ontologicznej natury prawa, nale y
uwzgl dni , w jaki sposób bytowy charakter prawa jako relacji interpersonalnej wyra a
si w prawie stanowionym. Rys. 1. przedstawia zjawiska realnego istnienia prawa jako
faktu relacji interpersonalnej, z której wywodz si prawa podmiotowe, a tak e zjawiska
prawa jako abstrakcyjna rzeczywisto prawna regulowana abstrakcyjnymi normami
prawnymi oraz jako realna rzeczywisto prawna, w której normy prawne obowi zuj
jako prawo w obrocie.
Rys. 1. Prawo jako zjawisko bytowe.
ISTNIENIE PRAWA

fakt prawa
relacja interpersonalna
(nale no – powinno )
prawa podmiotowe

6

rzeczywisto
akty
normatywne

prawna
prawo
w obrocie

przepisy i normy prawne

Zob. Charakterystyka nauk prawnych dla celów dydaktycznych: Bator [i in.] 2006: 13-72.
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1.
W lingwistycznym opisie j zyka prawnego uwzgl dnia si główne
zało enia imperatywizmu i realizmu prawniczego. Je eli byt prawa nie wyczerpuje si
w klasie obiektów jednorodnych ontologicznie, a j zyk komunikuje natur prawa, słuszne
jest odró nianie j zyka ustawodawców od j zyka obrotu prawnego, jakie wprowadził
Bronisław Wróblewski, wyodr bniaj c j zyk prawny komunikacji instytucjonalnej
w dziedzinie prawa ustanowionego oraz j zyk prawniczy komunikuj cy prawo
w obrocie na tle funkcjonalnych odmian j zyka etnicznego7. Zob. rys. 2.
2.
Rys. 2. Odmiany funkcjonalno-semantyczne j zyka etnicznego.
J

ZYK ETNICZNY

j zyki przedmiotowe, wspólne
rodzajowo okre lone

j zyki podmiotowe
własne

j zyki
swoiste

j zyk
powszechny

prawny

prawniczy

naukowy

filozoficzny
techniczny

prawnego
gospodarczego
handlowego

techniki
społecznej
obrotu

zawodowe

rodowiskowe

7
Zob. Wróblewski 1948:30. Autor podaje nast puj c charakterystyk obrotu: „Obrót dotyczy
stosunków w takiej lub innej dziedzinie zachowania si i oznacza powtarzaj ce si czyny
i post powanie, posiadaj ce okre lony przedmiot. Owo zachowanie si jest odcinkiem ycia, który,
pomi dzy innymi, wytwarza pewne zwyczaje, szablony, które obejmuj równie j zyk”, s. 3
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Uczony ten dokonał charakterystyki odmian j zyka obsługuj cego dwie sfery
funkcjonowania prawa jako lex. Uwzgl dniał przy tym, e w reglamentowanej przez
ustawodawc rzeczywisto ci prawnej obowi zuj prawa podmiotowe wirtualnych osób,
ujmowane jako ius. W klasyfikacji funkcjonalno-sematycznej j zyków przeciwstawiał
podmiotowy j zyk własny (osobowy) wspólnemu j zykowi przedmiotowemu
(pozaosobowemu)8. J zyk prawny zaliczył do odmiany j zyków wspólnych, rodzajowo
okre lonych, jako j zyk ró ny od j zyka powszechnego w codziennym u yciu
praktycznym, a tak e ró ny od innych j zyków swoistych, takich jak naukowy,
filozoficzny, techniczny, techniki społecznej, obrotu, j zyki zawodowe i rodowiskowe9.
Przyjmował strukturalistyczne rozumienie systemu j zyka, lecz wskazywał zarazem
na funkcjonowanie systemów form i znacze jednostek j zyka prawnego w u yciu.
2.

Prawnicze i j zykoznawcze kierunki bada j zyka prawnego

2.1. Termin j zyk prawny w rozumieniu Bronisława Wróblewskiego został
zaakceptowany w naukach prawnych i j zy2qkoznawczych10. Prawnicy i j zykoznawcy
zakładaj , e mowa ludzka to mówienie i rozumienie utrwalone w tek cie, a teksty mog
by reprodukowane, lecz nie s bezpo redni podstaw innych tekstów. Przyjmuj tez ,
e systemem wyrazów i reguł ich ł czenia, wyabstrahowanym z zapami tanych tekstów,
jest j zyk jako twór mowy społeczny i abstrakcyjny. Wszak Tadeusz Milewski uczył, e
„j zyk zawarty jest w tekstach zapami tanych i zapisanych jako ich składnik, który
mo na wyabstrahowa , wyodr bni ”11. Według Stanisława Grabiasa teksty to ci gi
zachowa j zykowych, „których posta zale y od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej
sytuacji i w jakim celu”12. Teksty prawne bada si wi c jako dyskurs zanurzony
w uwarunkowaniach społecznych. Realizacje tekstowe dyskursu powoduj bowiem
8
Zob. Wróblewski 194: 10-11. Wa niejsze pozycje literatury naukowej wykorzystane przez
uczonego nawi zuj do j zykoznawczych do prac Jana Rozwadowskiego (1867-1935), Jerzego
Kuryłowicza (1895-1978), tak e do teorii logicznych Bertranda Russela(1872-1970), Alfreda
Tarskiego (1901-1983) i Kazimerza Ajdukiewicza (1890-1963), do nauki prawa Leona
Petra yckiego (1867-1931) i Hansa Kelsena (1881-1973) oraz do ówczesnej wiedzy filozoficznej
Bergsona (1859-1941), psychologicznej i socjologicznej na temat funkcji j zyka w opracowaniu
Marii Ossowskiej (1896-1974).
9
Zob. Wróblewski 1948: 30-36. Znane w historii j zykoznawstwa klasyfikacje j zyków miały
u podstaw kryteria genetyczne, geograficzne lub typologiczne.
10
Zob. Petzel, 2006: 153-163. Autor uzasadnia, e j zyk prawny nie jest rejestrem j zyka
w interpretacji rygorystycznej, lecz ze wzgl du na pola tematyczne leksyki co najwy ej
w rozumieniu liberalnym. Dyskusyjne jest tak e uznanie j zyka prawnego za rejestr w sensie
teoretyczno-lingwistycznym, bo nie jest do ko ca uzasadnione jego usytuowanie tak w sferze
systemu i kompetencji (langue, competence), jak i w sferze u ycia (parole, performance). Brak jest
bowiem bada potwierdzaj cych odmienne od j zyka powszechnego wła ciwo ci semantyczne.
Por. Gizbert-Studnicki 1979: 49-60. Zob. Pie kos 1999: 83-85. Autorzy przyjmuj , e j zyk
prawny wyró nia si jednak od potocznego j zyka naturalnego znaczeniem niezb dnym
do regulacji prawnej.
11
Zob. Milewski 1972: 7.
12
Zob. Grabias 1994
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kombinacje i transformacje rodków j zykowych, które sprowadzaj si do powstania
subsystemów j zyka we wzorcach tekstowych gatunków wypowiedzi. Ze wzgl du
na gatunki wypowiedzi, struktur
tekstu, składni , j zykowe rodki wyrazu
i semantyczn organizacj słownictwa odkrywa si w tekstach prawnych cechy stylu
urz dowego, które maj wpływa na post powanie ludzi pozostaj cych w stosunkach
społecznych, gdy nakazy post powania s w nich motywowane czynnikami ze sfery
władzy.
2.2. Przegl d kierunków bada nad j zykiem prawnym w naukach humanistycznych
zamie cił Andrzej Malinowski w ksi ce Polski j zyk prawny, badaj c j zyk prawny dla
celów wykładni prawniczej. Według A. Malinowskiego nale y dokona analizy tekstów
prawnych w kategoriach logicznych, albo przez porównanie struktur j zyka prawnego ze
strukturami j zyka potocznego, poniewa metody obu kierunków bada logicznych
j zyka prawnego zmierzaj do „uporz dkowania teoretycznego problematyki normy
prawnej, wykładni prawa i wnioskowa prawniczych”, wzajemnie si uzupełniaj ,
a ponadto mog by z powodzeniem stosowane obok metod lingwistycznych słu cych
opisowi statusu j zyka prawnego ze wzgl du na wyst puj ce w nim ró nice w stosunku
do potocznego j zyka etnicznego13. Prawnicze i lingwistyczne kierunki bada j zyka
prawnego przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Dyscypliny humanistyki badaj ce j zyk prawny.
kierunki bada j zyka prawnego
prawnicze

rekonstrukcjonizm
deskrypcjonizm
semiotyka logiczna

lingwistyczne

j zykoznawstwo ogólne
strukturalizm i funkcjonalizm
semiotyka j zykoznawcza

SEMIOTYKA LOGICZNA I LINGWISTYCZNA
1) semantyka: głównie wła ciwo ci słownictwa, znaczenia zwrotów i zda normatywnych,
definicje legalne,
2) syntaktyka: predykaty i argumenty zda normatywnych, struktura wewn trzn zda
normatywnych, powi zania mi dzy cz ciami aktu normatywnego
3) pragmatyka: funkcje pełnione przez wypowiedzi j zyka prawnego i sposoby posługiwania si
j zykiem prawnym w uj ciu socjologicznym lub psychologicznym

Stanowiska badawcze prawników w płaszczy nie j zykowej s warunkowane
metodami logicznymi rekonstrukcjonizmu, deskrypcjonizmu i semiotyki logicznej.
Lingwistyczne kierunki bada historii i współczesnych cech j zyka prawnego
uwzgl dniaj zało enia metodologiczne j zykoznawstwa ogólnego, strukturalizmu
i funkcjonalizmu oraz semiotyki j zykoznawczej.
13

Zob. Malinowski 2006: 18.

27

Comparative Legilinguistics vol. 14/2013
Rekonstrukcjonizm jest oparty na zało eniach logiki formalnej. Badania
zmierzaj do opracowania definicji logicznych poj i do usuwania wieloznaczno ci zda
metod rekonstrukcji formalnej. Badanie rachunków zda i definiowanie poj
ma
na celu odkrycie logicznej struktury j zyka prawnego, przydatne w analizach
prawniczych. Badacz szuka odpowiedzi na pytania o status logiczno-ontologiczny zda
normatywnych według zasad logiki deontycznej za pomoc sformalizowanego rachunku
zda z u yciem zwrotów: jest obowi zkowe, jest zakazane, jest dozwolone, jest
indyferentne. Autor uwzgl dnia jednak dane logiki deontycznej, e system taki nie jest
wolny od paradoksów
Z kolei deskrypcjonizm neguje przydatno logiki w wykładni prawniczej. W nurcie
deskrypcjonizmu reguły u ycia j zyka uwzgl dniaj nieostro
i wieloznaczno
wyra e w kontek cie. Celem bada s wła ciwo ci semiotyczne j zyka prawnego.
Badania semiotyczne obejmuj : 1) semantyk , tj. głównie wła ciwo ci słownictwa,
znaczenia zwrotów normatywnych i definicje legalne; 2) syntaktyk , a wi c predykaty
i argumenty zda
normatywnych, struktur wewn trzn aktów normatywnych,
powi zania mi dzy cz ciami aktu normatywnego, struktur systemu i powi zanie
wewn trzsystemowe aktów normatywnych; 3) pragmatyk , czyli funkcje pełnione przez
wypowiedzi j zyka prawnego, a tak e sposoby posługiwania si j zykiem prawnym
w uj ciu socjologicznym i psychologicznym. Deskrypcjoni ci opisuj znaczenie
i budow wyra e j zyka prawnego i oddziaływanie wypowiedzi sformułowanych w tym
j zyku na adresatów. Badaniu deskrypcjonistycznemu przepisów prawnych podlegaj
powi zania formalne i funkcjonalne zbiorów wypowiedzi w tek cie prawnym, które
prowadz do merytorycznej wykładni tekstów prawnych14, jak równie do systemowych
uwarunkowa interpretacyjnych15.
W nawi zaniu do logicznych teorii analizy j zyka w polskiej teorii prawa
wypracowano struktur i koncepcj znaczenia normy prawnej. Struktur normy
przedstawił Stefan Grzybowski16. Do analizy norm Jerzy Wróblewski, zastosował
emotywn koncepcj znaczenia, wi c funkcj normy z jej znaczeniem, podobnie jak
Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) zdanie i s d. Z tre ci przepisów prawnych teoretycy
prawa odtwarzali normy prawne wysłowione oraz warunki i okoliczno ci ich
obowi zywania. Konceptualizacji poddali podmiotowe działania adresatów norm
w warunkach i okoliczno ciach obowi zywania norm. Opisali relatywizacj znaczenia
zwrotów j zykowych wchodz cych w skład normy do normy jako cało ci. Uzasadnili
logicznie, e zwroty te maj sens dlatego, e s cz ciami normy17. Dzi ki rekonstrukcji
formalnej zda normatywnych i zdefiniowaniu poj
prawniczych metod logiki
formalnej, a tak e dzi ki opracowaniu zasad interpretacji przepisów prawnych według
derywacyjnych reguł rekonstrukcji norm prawnych zostały stworzone warunki do bada
filologicznych.

Zob. Ziembi ski 1966, rozdz. V., rozdz. VIII § 2.
Zob. R. Sarkowicz 1998: 263 i n.
16
Zob. Grzybowski 1961.
17
Zob. Wróblewski 1959, Opałek 1974, por. Wole ski 1972.
14
15
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2.3. Metody bada lingwistycznych nad statusem j zyka prawnego zale od przyj tych
konwencji i celu. My l przewodni jest wyodr bnienie takich cech wa nych,
a pomini cie cech nieistotnych mowy ustawodawcy, które maj charakter społeczny
w przeciwie stwie do indywidualnego procesu mówienia, maj te charakter
abstrakcyjny w przeciwie stwie do konkretnych procesów mówienia i zrozumienia oraz
w przeciwie stwie do konkretnego tekstu, a tak e maj trwałe istnienie w czasie
w przeciwie stwie do przemijania procesu mówienia i zrozumienia18.
Przedmiotem bada j zyka prawnego metodami j zykoznawstwa ogólnego jest leksyka
i gramatyka zawarta w dawnych i współczesnych tekstach prawnych, z których mo na
wyabstrahowa , jak system etnicznego j zyka ogólnego został przystosowany
do wyra ania tre ci normatywnych. Badanie leksyki zmierza do opisu prawniczych
idiomów. Obejmuje tak e analiz struktury pól leksykalno-semantycznych terminów
prawnych, ich ewolucj , mechanizmy wzbogacania zasobu prasłowia skiego w j zyku
polskim w wyniku rodzimych procesów derywacji morfologicznej, syntaktycznej
i neosemantyzacji19. Badaniom poddawane s podstawowe terminy prawne w dobie
staropolskiej na tle ogólnosłowia skim z odniesieniami do współczesno ci20. W systemie
semantycznym słownictwo współczesnego j zyka prawnego podlega opracowaniu
w zwi zku z rekonstrukcjonistyczn wiedz prawnicz na temat definicji logicznych
poj prawnych21. W składni bada si realizacj wzorca normy prawnej w zabytkach
ustawodawstwa i we współczesnych aktach normatywnych. W systemie stylistycznym
analizie lingwistycznej podlegaj takie znaki j zykowe, które s u ywane w funkcji
pozaj zykowej, dyrektywalnej.
W strukturalizmie interpretuje si wszelkie elementy j zyka we wzajemnym
powi zaniu w ramach systemu abstrakcyjnych struktur j zykowych w jakim stopniu
autonomicznych. J zyk jest traktowany jako byt materialny, który mo na opisa jako system
znaków czy form wyra ania. Lingwistyka strukturalna koncentruje si na badaniu abstrakcyjnej
struktury formalnej j zyka sprowadzaj c j zyk do słownika jednostek pierwotnych i do reguł
tworzenie tekstów z tych jednostek. System znaków j zyka bada si w stosunkach opozycji pod
wzgl dem warto ci i funkcji na poziomie wyra ania oraz na poziomie kontekstu nieobecnego.
Celem bada jest odkrycie struktur j zyka prawnego (langue), w strukturach tekstu prawnego
tworzonego w danym j zyku etnicznym (parole). Do badania struktury j zyka mog by
wykorzystane modele składniowe tworzone metod gramatyki generatywnej. Badania
strukturalne koresponduj wi c z logicznym rekonstrukcjonizmem.

18
Przegl d bada nad j zykiem prawnym obejmuje wybrane problemy badawcze zmierzaj ce
do opracowania ogólnej teorii j zyka prawnego. Autorka nie ma na uwadze zainteresowa badaczy,
podejmuj cych odmienn analiz j zyka obsługuj cego dziedzin prawa. Poza przedmiotem bada
pozostaje opis idiolektów zawodowych.
19
Zob. Zajda 2001.
20
Zob. Malinowska 2012, Szczepankowska 2004, Lizisowa 1995, 2000.
21
Zob. Chodu 2007. Autorka analizuje terminologi , zwi zki frazeologiczne i zestawienia
wielowyrazowe oraz wpływ sytuacji komunikacyjnej na dobór słownictwa w tekstach aktów
prawnych.
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2.4. Koncepcje bada j zyka prawnego jest ukierunkowana na znaki j zyka jako
narz dzia komunikacji oraz na j zyk jako wła ciwo
ludzkiej mowy. Wspóln
perspektyw bada prawniczych i lingwistycznych przedstawia semiotyczna teoria
znaku, zajmuj ca si typologi , postaci oraz rol , jak pełni znaki charakterystyczne
dla j zyka prawnego w procesie porozumiewania si ustawodawcy ze społecze stwem.
Bada si zjawiska warunkuj ce porz dek w u yciu znaków j zyka z uwzgl dnieniem
kategorii mówi cego i adresata w ró nych sytuacjach społeczno-kulturowych oraz
z uwzgl dnieniem celu konwersacyjnego uczestników dyskursu. Funkcjonalne badania s
skierowane na wzajemne oddziaływanie w komunikacji j zykowej formy i funkcji
znaków j zykowych, mi dzy którymi nie ma prostych relacji. Ró ne aspekty organizacji
rodków j zykowych przedstawiaj u ycie danej formy jako nat enie informacyjne
składników zdania i tekstu w zwi zku z kontekstem. W centrum zainteresowania pojawia
si tekst prawny jako forma działania społecznego. Funkcjonowanie j zyka prawnego
w obiegu społecznym bada si metodami socjolingwistyki22. Uwzgl dnia si tak e
psychologiczne warunki funkcjonowania j zyka, przyjmuj c, e istniej zintegrowane
w mózgach struktury ludzkiego my lenia o rzeczywisto ci wiata pozaj zykowego, które
mo na pozna poprzez obserwacj reguł j zykowych, którymi faktycznie ludzie si z sob
komunikuj 23. Ró norodno
paradygmatów naukowych w badaniach nad j zykiem
prawnym rewiduje jednostronne podej cie do lingwistycznego statusu zjawiska j zyka24.
2.5. Metody lingwistyczne analiz j zyka prawnego ocenia A. Malinowski z pozycji
przydatno ci wyników bada dla prawnika. Na pierwszym miejscu stawia in ynieri
lingwistyczn zajmuj c si systemami rozpoznawania i generowania mowy w j zyku
naturalnym w powi zaniu z programem pozyskiwania wiedzy prawniczej oraz maszynowe
tłumaczenie tekstów metodami j zykoznawstwa matematycznego i statystycznego.
Empiryczne badania j zyka prawnego maj dla prawnika o tyle sens, o ile s przydatne
w wykładni prawniczej do wykrycia prawidłowo ci wyst puj cych w zbiorze tekstów
legislacyjnych, przydatnych w wykładni prawniczej25.
Rzecz oczywista, e zainteresowania badaczy w dyscyplinach naukowych
prawoznawstwa i lingwistyki s ró ne. Prawnicy badaj prawo poprzez j zyk tekstów
prawnych, lingwi ci badaj j zyk prawny w perspektywie ontologicznej koncepcji prawa26.
W lingwistycznej metodologii bada j zyka prawnego uwzgl dnia si zasadnicze zdobycze
nauk o prawie, a wi c j zykoznawca wpisuje si w nurty filozofii prawa i prawoznawstwa.
Dla j zykoznawcy wa ny jest ten kierunek bada prawoznawczych, który dotyczy prawa
jako zjawiska j zykowego.
Socjolingwistyczny kierunek bada j zyka prawnego zapocz tkował Tomasz Gizbert-Studnicki,
zob. Gizbert-Studnicki 1986.
23
Zob. Grucza 1997: 16; por. Wróblewski 1948: 6. Pisz c o funkcjach j zyka autor powołuje si
na artykuł M. Ostrowskiej, Słowa i my li, „Przegl d Filozoficzny” 1931.
24
J zyk prawny jest przedstawiany jako: j zyk rodzajowy, j zyk specjalistyczny, rejestr j zykowy,
j zyk prawodawcy/ustawodawcy, idiolekt racjonalnego prawodawcy, a nawet jako tekst przepisów
prawnych czy kod słowny, zob. Malinowski 2006: 21.
25
Por. Petzel 1999: 110 i n.
26
Pomijam cele praktyczne, z których najwa niejszy to tłumaczenie tekstów prawnych.
22
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Przyjmuj c, e ludzie posługuj cy si danym j zykiem podobnie reaguj na jego
znaki, j zykoznawca traktuje te j zyk prawny jako wła ciwo j zykow tekstów prawnych,
charakteryzuj cych si swoistym zasobem formuł i modeli j zyka etnicznego przyswajanych
przez ich powtarzanie z pewnymi innowacjami, które s tworzone w u ywaniu j zyka przez
analogi do prawniczych modeli norm prawnych27. Zmierza do odtworzenia systemu form
znaków j zykowych, które odnosz si do relacji nale no -powinno (łac. debitum).
Metod dedukcji bada odniesienie faktów j zykowych do faktu prawa jako prawa
podmiotowego w stosunkach prawnych tetycznych (łac. ius), a tak e rozwa a współzale no
faktów j zykowych z faktami rzeczywisto ci prawnej, jak reglamentuje ustawodawca
w prawie stanowionym, rozumianym od strony tre ciowej (łac. lex).
2.6. Badaniom j zykoznawczym podlegaj systemowe cechy gatunkowe j zyka prawnego
zawarte w tekstach prawnych. Zasadniczo przyjmuje si , e specyfik gatunkow j zyka
prawnego jest normatywno jako wła ciwo kategorialna. Normatywno determinuje
reguły tekstu na płaszczy nie semantycznej. Bada si wówczas odniesienie jednostek j zyka
wskazuj cych na wybrany kontekst społeczny nie bezpo rednio, lecz poprzez siatk poj
prawniczych w danej kulturze prawnej. Przyjmuje si , e rzeczy oznaczone tekstem wskazuj
na kontekst zjawisk społecznych, które Jürgen Habermas okre lił jako zjawiska wiata
zapo redniczone mi dzy faktyczno ci a obowi zywaniem28.
Lingwista analizuj cy tekst prawny odnosi działania adresatów do abstrakcyjnej
rzeczywisto ci prawnej w wiecie tekstu prawnego i zarazem do prognozowanej przez
ustawodawc sytuacji, jaka faktycznie mo e zaistnie w rzeczywistym wiecie29.
Przyjmuje, e struktura normy prawnej obejmuje dyspozycj co do post powania osób
oraz hipotez co do warunków tego post powania. Analizuj c przepis prawny, opisuje
składniki referencyjne zda normatywnych denotuj ce argumenty osobowe (adresata
normy prawnej lub recipienta nakazanego przez norm działania) oraz argumenty
rzeczowe (przedmioty podlegaj ce regulacji prawnej). Opisuje tak e predykaty modalne
orzekaj ce o charakterze normatywnym czynno ci adresatów i recipientów.
Teoretyk j zyka bierze pod uwag ontologiczny status prawa w uj ciu
imperatywizmu jako form powinno ci w dwóch porz dkach normatywnych: naturalnym
i pozytywnym – jako prawo wyra one w tek cie. Odnosi zarazem formy znaków j zyka
do prawa jako zjawiska społecznego w uj ciu realizmu prawniczego, które powstaje
w interakcji ustawodawca-społecze stwo. Badaniom podlegaj akty mowy, w których
badacz odkrywa prawidłowo ci funkcjonowania j zyka prawnego w społecze stwie
i relacje pomi dzy j zykiem a jego u ytkownikami30. Znaki j zyka etnicznego odnosi tak do
norm prawnych zapisanych w tek cie prawnym, jak i do reglamentowanej przez ustawodawc
Struktura normy prawnej według Stefana Grzybowskiego, zob. Grzybowski 1961.
Zob. te . posta słowna i struktura norm post powania, Ziembi ski 2002: 114-120. Szerzej
na temat tekstu prawnego jako produktu i procesu komunikacji j zykowej oraz na temat normy
prawnej jako jednostki wypowiedzeniowej w tek cie prawnym, zob. Lizisowa 2006: 33-43.
28
Zob. Habermas 2005: 40.
29
Zob. na temat tekstu prawnego jako znaku w j zyku prawnym Lizisowa 2008: 381-400.
30
Zob. zgodnie z modelem j zyka przedstawionym przez Karla Bühlera w jego ksi ce Teoria
j zyka, Bühler 2004: 29.
27
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rzeczywisto ci prawnej, w której normy te obowi zuj . W zwi zku z tym Maciej Zieli ski
przyjmuje, e j zyk prawny jako twór społeczny i abstrakcyjny jest sum wyabstrahowanego
z przepisów prawnych systemu wyrazów i reguł ich ł czenia o tematyce prawnej oraz
systemu wyinterpretowanych z przepisów prawnych norm prawnych31.
3.

Semiotyczne aspekty badania j zyka prawnego

3.1. J zyk prawny w do wiadczeniu ustawodawcy i interpretatora jest poddany badaniom
interdyscyplinarnym, przy czym eklektyzm metodologiczny, polega na ł czeniu w jedn ,
cho niespójn cało , ró nych teorii, koncepcji, tez i poj wielu kierunków badawczych,
które słu
stanowieniu norm prawnych. W nawi zaniu do postulatów Bronisława
Wróblewskiego metodami lingwistyki mo na bada : 1) status podmiotu posługuj cego si
j zykiem jako narz dziem my lenia, rozumienia i wyra ania my li z pozycji ustawodawcy; 2)
sposób mówienia ustawodawcy; 3) składniki semantyczne j zyka, technik j zykow i styl; 4)
odniesienie znaków j zyka prawnego do poj i s dów normatywnych wyra anych j zykowo
w postaci pisemnie sformułowanych przepisów prawnych; 5) odniesienie znaków j zyka
prawnego do rzeczywisto ci prawnej w wiecie pozaj zykowym; 6) relacje mi dzy
rzeczywisto ci prawn komunikowan w przepisach prawnych a idealnymi modelami
przedstawiaj cymi konstrukty mentalne norm prawnych.
3.2. J zyk prawny w przestrzeni do wiadczenia ustawodawcy bada si na poziomie
pragmatycznym i tekstologicznym. W opisie aspektów komunikacji j zykowej mi dzy
ustawodawc a adresatami norm prawnych prawnicy i j zykoznawcy odwołuj si do
teorii aktów mowy Johna L. Austina (1911-1960). Akt stanowienia prawa traktuje si
jako performatywny akt mowy o charakterze ceremonialnym, posiadaj cy moc sprawcz .
Przyjmuje si , e stanowienie prawa jest działaniem j zykowym ustawodawcy, w wyniku
którego powstaj akty ustawodawcze . Badanie sprawczego działania aktów mowy
wymaga zreformowania referencyjnej teorii znaczenia zda , opartej na analizie s dów
i wykazania, jak wyra enia j zyka zmieniaj swoje odniesienie i sens w zale no ci od
u ywania ich przez nadawc . Wymaga tak e instrumentalnego badania wypowiedzi
jako działa j zykowych (Ludwig Wittgenstein 1889-1951, John Searle 1932-). Za
składnik znaczenia wypowiedzi uznaje si tzw. znaczenie u ycia, uzale niaj ce jej
interpretacj od okoliczno ci towarzysz cych.
Komunikowanie si władzy ustawodawczej z obywatelami wymaga odpowiedniego
konstruowania struktury tekstu, które bada si metodami tekstologii, przyjmuj c
charakterystyczne dla tej dyscypliny naukowej terminy i poj cia superstruktury, makrostruktury i mikrostruktury.
Zob. Zieli ski 1972: 7 i n.
Zob. Austin 1993: 550-560 oraz 692-708. W fenomenologii lingwistycznej John L. Austin
przedstawił teori performatywów i konstatywów oraz opracował klasy mocy illokucyjnych.
33
Performatywno i modalno wypowiedzi ustawodawcy w polskich tekstach prawnych, zob.
Lizisowa 2009: 19-36.
31
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Superstruktura jest semiotycznym wzorcem tekstu i abstrakcyjnym planem
tekstu. Schemat superstruktury, obejmuj cy globaln organizacj formy j zykowej, jest
zorientowany na cel komunikacyjny. Makrostruktura reprezentuje temat globalny
tekstu, a tak e obejmuje globaln organizacj tre ci34. Natomiast mikrostruktura
stanowi rodzaj schematu segmentów tekstowych, którym przypisuje si
skonwencjonalizowane kategorie tekstowe. Model tekstu prawnego w perspektywie
teorii tekstu przedstawia rys. 3.
Rys. 3. Model tekstu prawnego

SUPERSTRUKTURA

rama performatywna
i składnik referencyjny

wypowied normatywna
MIKROSTRUKTURA

przepis prawny

tre tytułów, podtytułów i paragrafów,
oceny, pouczenia i odesłania ustawodawcy
MAKROSTRUKTURA

Z przedstawionego modelu wynika, e w superstrukturze tekstu aktu
normatywnego opisuje si performatywn ram metatekstow , która zawiera
presuponowany składnik dyrektywalny oraz zbiór zda przepisów prawnych,
uporz dkowanych w jednostki tekstowe i stanowi cych składnik referencjalny. Rama
Typologizacja zdarze tekstowych została opracowana według teorii dyskursu zaproponowanej
przez Ann Duszak, zob. Duszak 1998: 173-241.
34
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metatekstowa jest symbolicznym znakiem werbalnym stanowienia aktu normatywnego
[np. formuła performatywna w jest zapisana w preambule Konstytucji RP: my, Naród
Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej […] ustanawiamy Konstytucj Rzeczypospolitej
Polskiej jako prawa podstawowe dla pa stwa, ogłoszonej z dat promulgacji: Dz. U.
z dnia 16 lipca 1997 r. ], albo znakiem niewerbalnym o charakterze indeksu [np.
promulgacja Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
ogłoszonej w Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 wskazuje wprost na jej stanowienie]. Słowny
lub presuponowany składnik performatywny wyra a wol ustawodawcy, której siła
illokucyjna jest mierzona w kategoriach skuteczno ci. Jej rezultatem perlokucyjmym jest
sterowanie działaniem urz dów i obywateli. Poszczególne przepisy prawne to referncjalne
wykładniki norm prawnych. Składaj si z dyspozycyjnych zda normatywnych
o charakterze powinno ciowym oraz ze zda opisowych przedstawiaj cych warunki
i okoliczno ci obowi zywania dyspozycji.
Makrostruktura jest uporz dkowana według planu tekstu i podporz dkowana
supersrukturze. Plan tekstu jest rusztowaniem dla poj ciowej struktury cało ci. Badacz
dochodzi do globalnego znaczenia aktu normatywnego przez wyabstrahowanie głównej linii
semantycznej tekstu. 35. Zasadniczym sygnałem strategicznym jest tytuł, tytuły rozdziałów
i podrozdziałów. Sygnały strategiczne, a tak e ró nego rodzaju oceny, pouczenia i odesłania
do innych aktów stanowienia prawa, tworz plan tekstu, s rodzajem streszczenia, lecz nie
odtwarzaj semiotycznego charakteru aktu normatywnego.
Semiotyczn natur tekstu prawnego i jego definiowalno jako znaku j zyka
prawnego reprezentuje model mikrostruktury, jaki obejmuje układ najistotniejszych cech
i zało e tekstowych wbudowanych tak w superstruktur , jak i w makrostruktur . Nie
obejmuje cz ci makrostruktury nieistotnych dla wypowiedzi prawnej, mimo e istotnych
dla jej znaczenia. Mikrostruktura tekstu prawnego jest w planie wyra ania przepisem
prawnym, a w planie tre ci norm prawn .
3.3. Analizuj c sposób mówienia ustawodawcy, prawnicy i lingwi ci nawi zuj do
logistyki. Koło Wiede skie, istniej ce od 1922 roku, zajmowało si analiz s dów, czyli
badaniem ludzkiego poznania i sposobu komunikowania si ludzi mi dzy sob w j zyku
naturalnym podmiotowo-orzecznikowym. Z Koła Wiede skiego wyszła tzw. emotywna
koncepcja znaczenia ocen i norm, czyli wypowiedzi niepoznawczych, komunikuj cych
warto ci, które nie s obserwowalne empirycznie, jednak słu komunikowaniu prze y
emocjonalnych i postaw. W j zyku prawnym chodzi mianowicie o postaw komunikowania
powinno ci i nale no ci w zdaniach normatywnych.
W analizie sytuacji mówienia stosuje si zało enia kontekstualizmu logicznoj zykowego. Reguły u ycia wyra e traktuje si jako znaczenie znaku j zykowego
wskazuj ce wła ciwy wybór zachowania j zykowego. Do opisu j zyka wprowadza si
parametry pragmatyczne, takie jak nadawca, odbiorca i cel komunikacyjny w procesie
interakcji społecznej. Zwykł analiz semantyczn , polegaj c na badaniu predykatywnej
struktury zdania, poszerza si o badanie j zykowego aktu mowy i kontekstu, w którym
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został on wykonany. Na akt mowy składa si funkcja pragmatyczna przekazu informacji
oraz zbiór ró nych elementów wiedzy i pogl dów dost pnych nadawcy i odbiorcy.
W lingwistyce dialogu metod jest rekonstrukcja podtekstu przez wypełnienie elementów
j zyka brakuj cych w wypowiedzi, lecz których sens jest wyra ony w sposób niejawny,
podtekstowy (implicite). To, co jest wyra one w sposób jawny, tekstowy (explicite)
nale y do systemu j zyka. Zasad redakcyjn jest budowanie zda przepisu prawnego
z pomini ciem jednego lub wi cej argumentów zdaniowych, których na podstawie
kontekstu czy konsytuacji łatwo mo na si domy li , por. przepis prawny w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz interpolacja tego przepisu w tabeli
Tabela 2. Przepis prawny i jego interpolacja:
konstytucja RP (art. 31)

interpolacja przepisu prawnego

Wolno człowieka
podlega ochronie prawnej

1) Ka dy człowiek jest wolny.
2) Człowiek ma prawo do ochrony swojej wolno ci.
3) Wszyscy maj obowi zek chroni wolno
człowieka.

Wa nym zało eniem lingwistyki jest, e ka da nowa informacja w tek cie
prawnym, przekazana za pomoc rodków j zykowych, jest wbudowana w informacj
star . Inferencja wydobywa sensy nale ce do zało onej presupozycji oraz wykrywa
sensy nale ce do informacji nowej, implikowanej. Implikatury to tre ci semantyczne
i pragmatyczne, które nie wynikaj bezpo rednio z elementów leksykalno-strukturalnych
wypowiedzi, lecz po rednio s wydobywane dzi ki zabiegom inferencyjnym (Paul
Grice). Inferencja w stylistycznej strukturze j zyka prawnego dotyczy relacji mi dzy
modalno ci j zykow a stopniem wiarygodno ci danej propozycji na płaszczy nie
wiedzy prawniczej, która jest podstaw rozumienia informacji.
3.4. Składniki semantyczne i technika u ycia znaków j zykowych w wypowiedzi
prawnej decyduj o odniesieniu znaków j zykowych do rzeczywisto ci pozaj zykowej, a
tak e o stylu j zyka prawnego. Podmiot, orzeczenie i dopełnienie jako pojedyncze
wyrazy lub wyra enia wielowyrazowe wskazuj na osoby, ich czyny oraz na rzeczy. W
systemie j zyka kategori do przyporz dkowa leksykalnych wyznaczaj konwencje
składniowe. Zdanie normatywne jest znakiem normy prawnej. Zdania opisowe stanowi
obudow zdania normatywnego – komunikuj o warunkach i okoliczno ciach
obowi zywania norm prawnych. Najbardziej zło onymi znakami j zyka prawnego s
teksty prawne: kodeks, ustawa, rozporz dzenie.
Do komunikowania tre ci prawnych nadawca tekstu prawnego adaptuje model
komunikacyjny j zyka naturalnego, etnicznego. Znaki j zykowe czyni symbolami
na mocy swego przyporz dkowania do poj prawnych i s dów normatywnych. Jako
symptomy znaki j zyka prawnego wyra aj stan wewn trzny ustawodawcy, a jako
sygnały s apelem do adresatów norm i steruj ich post powaniem. Przyporz dkowanie
znaków konwencjonalnych – słów, zda i tekstów – do znaków naturalnych, jakimi s
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poj cia prawne, s dy normatywne i zbiory s dów normatywnych, nast puje wył cznie
na mocy konwencji opartej na wiedzy prawniczej36.
Do systemowych kategorii j zyka prawnego nale y egocentryczny układ wyra e w
tek cie, gramatyczna budowa zda , sposoby wyra ania modalno ci oraz wskazywanie
deiktyczne. W ramach tego samego systemu semiotycznego powtarzaj si sformalizowane
klisze składniowe przepisów prawnych, którymi ustawodawca ustanawia normy reguluj ce
post powanie podmiotów prawnych. Stylistyczna posta przepisu prawnego zale y od tego,
czy wysłowiona norma reguluje stosunki prawne władcze w sposób kategoryczny według
reguły: Ustanawiam, niech b dzie Z, czy stosunki prawne zobowi zaniowe według reguły:
Je eli zachodzi sytuacja p, to powinna nast pi sytuacja q37.
Budowa gramatyczna i semantyka tekstu aktu normatywnego ma nacechowanie
stylistyczne, które mo na potraktowa jako znak indeksalny tekstu prawnego. W konkretnych
przepisach prawnych konieczne jest wyzerowanie niektórych składników klisz składniowych,
czyli zastosowania elipsy składniowej, ze wzgl du na komunikatywno tekstu. Dlatego
odczytanie z przepisów prawnych norm prawnych wymaga uzupełnienia fragmentów
ukrytych lub skondensowanych w zwrotach ró nie redagowanych.
3.5. Odniesienie znaków j zyka naturalnego do poj
prawniczych i s dów
normatywnych odkrywa badacz na podstawie konotacji istotnych dla funkcji
komunikacyjnej j zyka prawnego. Konotacje te przedstawiaj j zykowy obraz wiata
norm prawnych w definicjach takich poj , jak stosunek prawny, norma prawna i przepis
prawny, odpowiedzialno
prawna, obowi zywanie prawa oraz porz dek prawny,
posługuj c si tak e bardziej szczegółowymi terminami prawniczymi. Poj cia te tworz
pole semantyczne prawa. Zob. tabela 3.
Tabela 3. Pole leksykalno-semantyczne prawa w prawoznawstwie.
poj cia i terminy podstawowe
stosunek prawny
normy prawna
i przepis prawny

odpowiedzialno prawna
obowi zywanie prawa
porz dek prawny

poj cia i terminy podporz dkowane
strony stosunku prawnego, obowi zki i mo no działania stron,
przedmiot stosunku prawnego, przedmiot sporny, fakty prawne
podmioty normy prawnej: adresat normy i recipient działania
nakazanego przez norm , problem do rozstrzygni cia,
przedmiot rzeczywisty regulacji normatywnej,
obowi zek, prawna mo no działania i prawna wolno
działania, prawo podmiotowe, uprawnienie
wykładniki warto ciuj ce post powanie podmiotów:
powinno i nale no
wina i kara
ochrona praw podmiotowych; s d
praworz dno

36
Por. model j zyka naturalnego jako organonu, Bühler 2004: 29. Zob. szerzej na temat teorii
znaku i teorii komunikowania w j zyku prawnym, Lizisowa 2010: 53-56.
37
Zob. sposoby wyra ania normy prawnej, Zieli ski 1996: 69-90.
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Słowa przepisu prawnego odnosi wi c badacz do znaków naturalnych, czyli
do poj . Według teoretyków prawa stosunek prawny jest pierwszym poj ciem
prawniczym organizuj cym siatk pozostałych poj . Elementami stosunku prawnego s
strony: zobowi zany i uprawniony, ich skorelowane obowi zki oraz prawna mo no
działania i prawna wolno działania, w tym uprawnienia, kompetencje, wolno ci
prawnie chronione, roszczenia i inne prawa podmiotowe. Dalszymi elementami stosunku
prawnego s przedmiot stosunku prawnego jako problem do rozstrzygni cia w regulacji
prawnej, przedmiot sporny jako przedmiot rzeczywisty regulacji prawnej, a tak e fakty
prawne jako relacje interpersonalne mi dzy podmiotami. Stosunek prawny zachodzi
mi dzy osob zobowi zan do pewnego post powania przez norm prawn i osob
uprawnion do wykonania czynno ci aktualizuj cej jej uprawnienia. Normy prawne to
tre ci przepisów prawnych cechuj ce si tym, e zmierzaj do czyjego władztwa,
stawiaj c w sytuacji przymusowej adresata normy oraz dozwalaj c na aktualizacj
uprawnie recipienta działania nakazanego przez norm . Norma prawna wyznacza
jednemu z podmiotów obowi zek post powania w taki a taki sposób, gdy podmiot inny
dokona czynno ci okre lonej przepisami prawa, które dozwalaj jej, zabraniaj lub
nakazuj prawn mo no działania, tj. kompetencje czy upowa nienie, lub prawn
wolno działania, tj. roszczenie. Zakres wolno ci prawnej podmiotu przysługuje temu
podmiotowi jako zabezpieczona przez prawo podmiotowe mo no działania i prawn
wolno działania, czyli uprawnienie. Poj cie stosunku prawnego nie jest poj ciem
prostym ani jednolitym. Na gruncie prawa zobowi za wyró nia si stosunki
zobowi zaniowe reguluj ce obowi zki i uprawnienia stron. Ze wzgl du na pozycj stron
wyró nia si stosunki władcze wynikaj ce z kompetencji władzy. Ze stosunkiem
prawnym wi e si poj cie odpowiedzialno ci prawnej, a to z kolei z poj ciem winy.
Z norm prawn wi e si obowi zywanie prawa, ochrona praw podmiotowych i poj cie
s du. Wyznaczony przez system norm prawnych układ organów, instytucji i procedur
rozstrzygania okre lonych spraw dotycz cych post powania podmiotów prawnych
stanowi porz dek prawny. Gdy porz dek prawny przybiera charakter podporz dkowania
si normie prawnej, mówi si wówczas o praworz dno ci38.
Aby zidentyfikowa semantyk słów w j zyku prawnym, trzeba wskaza
na poj cia i terminy w polu semantycznym prawo, takie jak norma prawna i przepis
prawny, tak e na poj cia i terminy podporz dkowane tym pierwszym terminom
podstawowym, takim jak podmioty normy prawnej, problem do rozstrzygni cia
i przedmiot sporny regulacji normatywnej. Trzeba te zidentyfikowa semantyk
wykładników modalnych. Nast pnie słowa j zyka ogólnego lub specjalistycznego
w danej dziedzinie prawa (tu prawa cywilnego) i odpowiadaj ce tym słowom ogólne
poj cia prawnicze, nale y odnie do rzeczywisto ci prawnej, któr ustawodawca
reglamentuje39.

38
39

Zob. Lang [i in.] 1986, rozdz. 18; Z. Ziembi ski 1980, rozdz. 6.
Zob. Tematyzacja w strukturach składniowych j zyka prawnego, Lizisowa 2010: 61-6
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3.6. Odniesienie znaków j zyka prawnego do rzeczywisto ci prawnej, reglamentowanej
przez ustawodawc , j zykoznawca mo e bada metodami gramatyki generatywnej.
Model systemu j zyka prawnego ma baz składniow j zyka ogólnego. Wytworem bazy
– jak twierdził Noam Chomsky (1928-) – jest zbiór struktur gł bokich, dla których reguły
semantyczne wyznaczaj zbiór interpretacji semantycznych. Materiałem empirycznym do
badania składniowych struktur gł bokich w systemie j zyka prawnego jest zbiór struktur
powierzchniowych potwierdzonych w zdaniach składaj cych si na przepisy prawne.
W strukturze powierzchniowej zda przepisów prawnych badacz odkrywa struktur
gł bok , czyli wszystkie składniki semantyczne, jak równie ich odniesienie do poj
prawnych i s dów normatywnych, tj. dyspozycj w formie zdania normatywnego
(nadrz dnego), z predykatem modalnym, z dwoma argumentami osobowymi
i z argumentem rzeczowym. Na przykład w przepisie prawnym [Z] jako w zło onym
znaku j zyka prawnego wyodr bnia zdania normatywne [N], czyli dyspozycj .
Wyodr bnia te zdania opisowe, podrz dne, warunkowe [O], czyli hipotez :
Art. 42. § 1. Je eli osoba prawna nie mo e prowadzi swoich spraw z braku
powołanych do tego organów [O], s d ustanawia dla niej kuratora [N].
§ 2. Kurator powinien postara si niezwłocznie o powołanie organów osoby
prawnej [N], a w razie potrzeby o jej likwidacj [N].

W zdaniach normatywnych [N] wyodr bnia znaki proste [X], [C], [Y], [R]:
[…] s d [X] ustanawia [C] dla niej [Y] kuratora [R].
Kurator [X] powinien postara si niezwłocznie [C] o powołanie organów [R] osoby
prawnej [Y]…,
Z = przepis prawny jako znak j zykowy
N = zdanie normatywne
O = zdanie opisowe
X = adresat normy prawnej
Y = recipient działania ustanowionego przepisem prawnym
C = czyn ustanowiony przepisem prawnym
R = przedmiot stosunku prawnego jako problem do rozstrzygni cia
Rekonstruuje wi c struktur gł bok przepisu prawnego, która jest nast puj ca:
Z = [O] + [N = (X + C + Y + R)]
Tak wi c, ze struktur powierzchniowych przepisów prawnych, które s zdaniami
eliptycznymi, generuje struktury gł bokie zda normatywnych i opisowych, oddzielaj c
normatywne dyrektywy sensu, wi ce deskryptywnie znaczenie normy z normatywn
rzeczywisto ci , jak równie odnosi rzeczywisto
normatywn do rzeczywisto ci
programowanej przez ustawodawc w realnym wiecie. Tworz c model struktury
gł bokiej zdania normatywnego, badacz rozpoznaje w układzie znaków j zykowych
predykat modalny [np. czasowniki niefleksyjne powinien, mo e, ma prawo +
bezokolicznik, albo ich ekwiwalenty tekstowe, jak forma czasownika ustanawia u ytego
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w 3 os. czasu tera niejszego; inne wyra enia, np. niezwłacznie nie s obligatoryjne
w zdaniu normatywnym – wa ne s jednak ze wzgl du na to, e u ci laj okoliczno ci
obowi zywania normy prawnej wysłowionej przepisem prawnym], a tak e konotowane
przez ten predykat argumenty osobowe i przedmiotowe, które wskazuj , kto, co powinien
czyni , na kogo mo e by skierowane pole działania oraz co jest przedmiotem spornym
w regulacji normatywnej. Brakuj ce w przepisie prawnym elementy normy prawnej
podlegaj w wykładni przepisu prawnego interpolacji, czyli uzupełnieniu na podstawie
wiedzy prawniczej. Rozpoznaniu badacza podlegaj zatem elementy j zyka, które
spełniaj funkcj illokucyjn stanowienia danej normy prawnej oraz elementy j zyka
opisowe, których funkcj illokucyjn jest powiadamianie o warunkach i okoliczno ciach
obowi zywania tej wła nie normy prawnej, a które maj charakter poznawczy
w rzeczywisto ci normatywnej i w realnym wiecie.
3.7. Byt prawa tworz idealne modele konstruktów mentalnych norm prawnych
wysłowionych w przepisach prawnych, przedstawiaj ce stosunki prawne tetyczne.
W rzeczywisto ci prawnej abstrakcyjny byt prawa ukonkretnia si w realnych stosunkach
prawnych jako prawa podmiotowe konkretnych osób. Znaki j zykowe przedstawiaj
podmiotowi poznaj cemu poj cia prawne i s dy normatywne, jak równie realn
rzeczywisto . W obu przypadkach mówi si , e kto ma jakie prawo do czego – albo
teoretycznie, albo praktycznie. Badacz odkrywa elementarne struktury rozumowania,
według których zgodnie z tradycj i kultur prawn teksty prawne s tworzone przez
ustawodawc i interpretowane w odbiorze40. Relacj mi dzy wyra eniami j zyka
a odniesieniem wyra e j zyka naturalnego do poj prawnych, bytów j zykowych
i bytów rzeczywistych odkrywa metodami onomazjologii i semazjologii. Przykłady
przedstawione w tabeli 3. ilustruj relacj wyra e j zyka do poj prawnych i s dów
normatywnych oraz do bytów j zykowych i bytów rzeczywistych. Zob. tabela

Szczegółowe zasady techniki legislacyjnej i wykładni prawniczej s unormowane ustawowo
(zob. Rozporz dzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.), s te przedmiotem bada naukowych oraz
nauczania na studiach prawniczych. Teoretyczne uj cie wykładni prawa, charakterystyka
wła ciwo ci polskich tekstów prawnych, teoretyczne podstawy derywacyjnej koncepcji
post powania interpretacyjnego oraz dyrektywy post powania interpretacyjnego zmierzaj ce
do odtworzenia z przepisu prawnego wysłowionej w nim normy post powania, zob. Zieli ski 2002.
40
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Tabela Odniesienie wyra e j zyka naturalnego do poj
Lp.

przykładowe
wy ra enie
j zykowe
kurator

poj cie prawne lub
s d normatywny

2.

wysoko
odszkodowania

przedmiot
sporny:

3.

Wykonawca
testamentu mo e
pozywa i by
pozwanym
jest

prawna
działania

Kurator powinien
postara si o…

adresat normy

Poszkodowanemu
mo e by przyznana
renta…

1.

4.
5.

prawnych.

byt j zykowy

byt rzeczywisty

osoba
sprawuj ca
kuratel
nad
inn osob
wyrównanie
szkody

np. Jan Kowalski
w roli kuratora Anny
Kowalskiej

dozwolenie

czynno ci procesowe
wykonawcy
testamentu

tak jest
ustanowione
ka dy
prokurator

istnieje

recipient

ka dy
poszkodowany

ten poszkodowany

Wysoko
odszkodowania
powinna by
ustalona…

przedmiot sporny

ka da wysoko
odszkodowania

konkretna
kwota
odszkodowania

Przez umow
komisu przyjmuj cy
zlecenie
zobowi zuje si …

przedmiot
regulacji prawnej

ka da umowa
komisu

konkretna
umowa komisu

strona
stosunku
prawnego

mo no

obowi zywanie

kwota pieni dzy
wyrównuj ca
szkody

ten kurator

Tabela ilustruje semantyk wyra e , polach znaczeniowe klas wyrazów, zwi zki
struktur j zyka prawnego ze struktur rzeczywisto ci prawnej oraz modyfikacj
znaczenia wyra e pod wpływem kontekstu.
1) Analiza pierwszego przykładu pokazuje redukcj uniwersaliów w j zyku
prawnym do przedmiotów jednostkowych, istniej cych fizycznie. Znaczenie nazw
ogólnych, którym odpowiadaj poj cia prawne, zale y od tego, do czego si odnosz , np.
w Kodeksie cywilnym odpowiednikiem nazwy ogólnej kurator jest ‘osoba fizyczna
ustanowiona postanowieniem s du do sprawowania kurateli’, czyli byt j zykowy maj cy
jedynie cechy wspólne danej klasie przedmiotów konkretnych (uniwersaliów), por.
w przepisie: „Je eli osoba prawna nie mo e prowadzi swoich spraw z braku
powołanych do tego organów, s d ustanawia dla niej kuratora” (art. 42. § 1.). Natomiast
odpowiednikiem tej samej nazwy ogólnej w rzeczywisto ci pozaj zykowej mo e by
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poszczególna osoba ludzka (powszechnik) jako jednostkowy byt istniej cy fizycznie, np.
pot. Jan Kowalski jest kuratorem Anny Kowalskiej). Według pluralistycznej koncepcji
znaczenia F. H. Bradleya wyst puje tu dualizm uniwersaliów i przedmiotów
jednostkowych pozostaj cych w relacji zewn trznej41.
2) W przykładzie drugim badacz szuka bezpo redniego zwi zku mi dzy
wyra eniem j zyka, bytem j zykowym i tekstowym, bytem rzeczywistym w stosunkach
społecznych oraz poj ciem prawniczym, np. w przepisie: „wysoko odszkodowania
powinna by ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania” (art. 363 § 2 k. c.)
wysoko odszkodowania to 1) ‘przedmiot sporny’ 2) ‘nazwa abstrakcyjna w funkcji
przydawki, wskazuj ca na wyrównanie szkody maj tkowej’; 3) ‘kwota pieni dzy
wyrównuj ca szkody, ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania’.
3) Semantyka wyrazu obejmuje tak e badanie pól znaczeniowych. Pola
znaczeniowe i odpowiadaj ce im pola poj ciowe w semantyce strukturalnej bada si
w oparciu o relacyjn struktur j zyka opart na ł czliwo ci jednostek j zyka
w zwi zkach paradygmatycznych w obr bie tej samej klasy wyrazów (rzeczowników,
zaimków, czasowników itp.) w ró nych kontekstach (Johst Trier 1894-1970) oraz
w zwi zkach syntagmatycznych opartych na relacjach sensu w obr bie wyra e
poł czonych składniowo w tym samym kontek cie w obr bie kolokacji (Walter Porzig),
w których zasadnicz wag maj dwuczłonowe przeciwstawienia, na przykład opozycje
komplenentarno ci, charakterystyczne z tego wzgl du, e zaprzeczenie jednego wyrazu
powoduje stwierdzenie drugiego, jak pozywa – by pozwanym ‘czynno ci procesowe
w procesie cywilnym’ w przykładzie trzecim, por. „Wykonawca testamentu mo e
pozywa i by pozywany w sprawach wynikaj cych z zarz du spadkiem. ” (art. 988.
§ 1. k.c).
4) W przykładzie czwartym charakterystyczne dla j zyka prawnego
ograniczenie znaczenia czasownika jest ‘istnieje’, jak w przepisie: „Miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowo , w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu” (art. 25 k.c.), nast puje w zdaniu normatywnym do ‘tak jest ustanowione
i obowi zuje’, W j zyku zachodzi bowiem zjawisko zyskiwania przez wyraz warto ci
znaczeniowej pod wpływem ustabilizowanego kontekstu.
5) Zakłada si , e na podstawie struktur j zyka prawnego mo na wnioskowa
o strukturze
rzeczywisto ci
prawnej.
Sformułowanie
teorii
mechanizmów
spójno ciowych tekstów dało szans rozró nienia tematu wypowiedzi jako punktu
wyj cia oraz rematu wypowiedzi, który wprowadza to, o czym w temacie si orzeka.
Aktualne rozczłonkowanie zdania mo e, ale nie musi odpowiada formalnemu
podmiotowi i orzeczeniu w zdaniu (Vilém Mathesius 1882-1945). Organizacja przepisu
prawnego w warstwie stylistycznej słu y wprowadzeniu tematu komunikowania
w ró nych modelach zda normatywnych, które mo na potraktowa jako subsystemy
Francis Herbert Bradley (1846-1924) zauwa ył, e wyra enia j zyka maj znaczenie wtedy,
gdy istnieje co , do czego si odnosz i według teorii relacji wewn trznych zbudował on
pluralistyczn koncepcj rzeczywisto ci oraz referencyjn teori zda . Ta pluralistyczna koncepcja
znaczenia zakładała dualizm uniwersaliów i przedmiotów jednostkowych pozostaj cych w relacji
zewn trznej.
41

41

Comparative Legilinguistics vol. 14/2013
składniowego systemu zda normatywnych w j zyku prawnym. Na przykład, w zdaniu:
„Kurator powinien postara si niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej”,
(art. 42. § 1. k.c.) mianownikowa forma rzeczownika osobowego kurator w funkcji
podmiotu deskryptywnie wskazuje na kuratora jako adresata normy prawnej. Natomiast
w przepisie tego kodeksu: „poszkodowanemu mo e by przyznana renta tymczasowa”
(art. 444 § 1. k.c.) celownikowa forma rzeczownika poszkodowanemu w funkcji
dopełnienia deskryptywnie wskazuje poszkodowanego jako recipienta działania
ustanowionego tym przepisem. W przepisie: „[W]ysoko odszkodowania powinna by
ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba e szczególne okoliczno ci
wymagaj przyj cia za podstaw cen istniej cych w innej chwili” (art. 363 § 2 k. c.)
mianownikowa forma podmiotu wysoko odszkodowania wskazuje na przedmiot sporny
prawnej. Natomiast w przepisie: „Przez umow komisu przyjmuj cy zlecenie […]
zobowi zuje si […] do kupna lub sprzeda y” art. 765 k. c. [5] wyra enie przez umow
komisu w funkcji dopełnienia komunikuje, e umowa komisu jest przedmiotem
podlegaj cym regulacji prawej.
Rozpoznanie semantyki wyra e w j zyku prawnym polega na wyodr bnieniu
naturalnych znaków, jakimi s poj cia prawnicze i s dy normatywne, a nast pnie
na odniesieniu znaków naturalnych do znaków j zyka zakodowanych w tek cie
prawnym, jakimi s rzeczy abstrakcyjne, czyli normy prawne jako wypowiedzi w j zyku
prawnym oraz normy prawne jako reguły post powania w rzeczywistych sytuacjach
prawnych. Zob. rys 5.
Rys. 5. Zdanie normatywne i jego składniki jako znaki naturalne i znaki j zykowe.
s d normatywny

zdanie
normatywne

poj cie
termin rzecz
jako
reuła jako

norma prawna

rzecz

reguła post powania

norma prawna jako wypowied
Badacz identyfikuje znaki j zyka prawnego, które odnosz si do idealnych
tworów przedstawiaj cych przedmioty, zdarzenia i prze ycia jako elementy norm
prawnych ustanowionych przez ustawodawc w postaci przepisów prawnych. Ten wiat
42

Maria Teresa LIZISOWA, Metody badania j zyka prawnego wobec …
tekstu konfrontuje nast pnie z obiektywnym wiatem przedmiotów i zdarze daj cych si
zlokalizowa przestrzennie i czasowo, dost pnych do wiadczeniu ustawodawcy
i czytelnikowi aktu normatywnego. Analiza gramatyki zdania normatywnego jest
kluczem do przedstawienia teorii j zyka prawnego.
Analiza tekstów j zyka prawnego, w których zawarty jest j zyk prawny jako twór
mowy społeczny i abstrakcyjny, potwierdza główn tez Bronisława Wróblewskiego, e
rzeczywisto prawna istnieje niezale nie od ustawodawcy, jest dziedzin ycia politycznego,
społecznego, gospodarczego czy kulturalnego, jak równie tez , e istnieje rzeczywisto
prawna ustanowiona jako system norm prawnych „j zykiem codziennym z dodaniem
pewnego rodzaju gwary, któr mo na nazwa – prawn ”. Gwara ta „jest materiałem,
z którego równie czerpie ustawodawca, nadaj c mu takie sformułowania, których
domaga si technika j zyka prawnego”. Materiał rzeczywisto ci prawnej jest przez
ustawodawc tylko reglamentowany w tym sensie, e działa on „jako konstruktor tego,
co b dzie si działo pod znakiem powinno ci”42.
Wnioski
Analiza lingwistyczna tekstów prawnych zmierza do wyodr bnienia systemu form
znaków j zyka prawnego, wyodr bnionych z systemu znaków j zyka etnicznego. Badacz
odtwarza strategie dostosowania znaków j zyka powszechnego i j zyków swoistych,
rodzajowo okre lonych, do struktury semiotycznej wypowiedzi normatywnej, jak jest
przepis prawny. Kodem semiotycznym dla j zykoznawcy jest tak e styl tekstu prawnego,
zwi zany bezpo rednio z kultur prawa stanowionego, wszak styl tworz struktury
wypowiedzi o specyficznym charakterze performatywnym, modalnym i logicznosemantycznym. Badacz traktuje j zyk prawny jako zbiór idealnych modeli oraz jako ich
tekstowa realizacj w toku formułowania przez ustawodawc performatywnych
wypowiedzi nakazuj cych i modalnych wypowiedzi projektuj cych odbiór tekstu. Opisuje
zatem transpozycj struktury wzorca tekstowego, aktualizowanego w konkretnych tekstach,
do jednostek wypowiedzi w aspekcie illokucyjnym z pozycji nadawcy, a tak e bada
reinterpretacj w odbiorze jednostek wypowiedzi ze wzorca tekstowego w aspekcie
perlokucyjnym z pozycji odbiorcy. Opis alternatyw stylistycznych zmierza do pozyskania
wiedzy na temat odniesienia znaków desygnuj cych kto, dla kogo, ze wzgl du na co, pod
jakim warunkiem i w jakich okoliczno ciach ustanawia okre lony sposób działania
podmiotów i jak kwalifikuje ich czyny, co słu y wykładni j zykowej przepisów
prawnych. Z punktu widzenia teorii j zyka badacz charakteryzuje osobliwy system form
znaków w strukturze j zyka prawnego, wywnioskowany dzi ki analizie tekstów
prawnych.
Punktem wyj cia do opracowania teorii j zyka prawnego jest ontologiczny
status prawa jako powinno ci i nale no ci w relacjach interpersonalnych oraz jako
rzeczywisto ci prawnej w aktach normatywnych i w prognozowanym przez ustawodawc
obrocie prawnym. Badacze – prawoznawca i lingwista – zmierzaj do wyodr bnienia
w j zyku prawnym formuł nakazu, zakazu i dozwolenia w odniesieniu do prawa
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podmiotowego, do wskazania formuł opisuj cych warunki i okoliczno ci obowi zywania
prawa pozytywnego, podnosz problem rytuału retoryczno-organizacyjnego i kompozycji
tekstu pisanego w j zyku prawnym.
J zyk prawny jest badany jako langue i competence j zyka etnicznego, jak
i w sferze u ycia jako parole, performance w tekstach prawnych i w dyskursie
obsługuj cym dziedzin
prawa stanowionego. Zatem badaniom, wzajemnie
uzupełniaj cym si z perspektywy prawniczej i lingwistycznej, podlega idealny model
j zyka ustawodawcy, b d cy konstruktem mentalnym. Badacz opisuje formy znaków
j zykowych powoduj ce ró nicowanie systemowe. Przedstawia mentalne modele
znaków naturalnych, poj i s dów prawniczych oraz zjawisko penetracji systemów form
znaków j zykowych w wielu j zykach przedmiotowych b d cych funkcjonalnymi
wariantami j zyka etnicznego, gdy z nich ustawodawca czerpie te formy
i przystosowuje je do swojego j zyka. Bada te styl tekstu prawnego jako znak
indeksalny j zyka prawnego.
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