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Abstrakt: Celem artykułu jest pokazanie sposobu, w jaki kategorie prawne mog determinowa
funkcjonowanie j zyka w tekstach prawnych. Jest on jednocze nie propozycj spojrzenia na tekst
prawny z perspektywy lingwistyki kulturowej.
Autorka dokonuje analizy struktury syntagmy nominalnej wyra aj cej adresata normy prawnej
w wybranych artykułach hiszpa skiego kodeksu cywilnego, by nast pnie okre li czynniki
determinuj ce u ycie rodzajnika. W tym celu przedstawia tradycyjne podej cie do tematu, dochodzi
jednak do wniosku, e, by skutecznie opisa u ycie rodzajnika w tekstach prawnych, nale y uwzgl dni
struktur i wła ciwo ci normy prawnej, zwłaszcza jej ogólny i abstrakcyjny charakter.
W swojej analizie opiera si na zało eniach j zykoznawstwa kulturowego, przede wszystkim
poj ciu j zykowego obrazu wiata, ł cz c je, zgodnie z koncepcj J. Wilk-Raci skiej, z elementami
gramatyki o podstawach semantycznych. Dochodzi w ten sposób do wniosków pozwalaj cych
wyja ni nie tylko jak stosowany jest rodzajnik w analizowanych tekstach, ale, przede wszystkim,
dlaczego, co, jej zdaniem, mo e mie istotne znaczenie m. in. w badaniach translatologicznych.
THE FUNCTION OF ARTICLES IN DETERMINING THE ADDRESSEE OF A LEGAL
RULE IN THE SPANISH CIVIL CODE
Abstract: The aim of the article is to present how the legal categories can determine the use of
natural language in the legal discourse. It is, at the same time, an example of how we can employ
the tools of cultural linguistics in Legal Linguistics.
The author analyzes nominal syntax structures expressing normative subject in the Spanish Civil
Code and then she indicates the factors which might determine the use of the article. At the
beginning she presents the traditional point of view and concludes that it is not able to explain
effectively the selection of articles in the legal text, because it does not take into consideration the
structure and properties of the legal norm, especially its abstract and general character.
That is why she proposes to make an analysis based on the assumptions of the cultural linguistics,
especially the concept of worldview, and of the grammar on semantic base, according to the
proposition of J. Wilk-Raci ska, which allows for the introduction of same elements of the theory
of law into the philological description, and, consequently, make it more efficient.
Słowa kluczowe: norma prawna, j zyk prawny, adresat normy prawnej, funkcja rodzajnika
w tek cie prawnym
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1.

Wst p

Cho popularno j zyka hiszpa skiego w Polsce stale ro nie, a kontakty kulturowe
i handlowe rozwijaj si coraz bardziej dynamicznie, w zakresie bada nad hiszpa skim
j zykiem prawa w Polsce do tej pory zrobiono niewiele.
2.

Badania nad hiszpa skim j zykiem prawa w Polsce

Sytuacja ta przekłada si bezpo rednio na literatur specjalistyczn . Je li chodzi
o dost pne w Polsce pozycje, nale y niew tpliwie wymieni słownik terminologii
prawniczej autorstwa Mieczysława Komarnickiego, Igora Komarnickiego oraz El biety
Komarnickiej „Diccionario de terminología jurídica” (2005, 2007), oraz dwuj zyczn
pozycj Marii Supery-Markowskiej: „Zarys prawa hiszpa skiego i prawa polskiego”
(2009), która jednak prac o charakterze naukowym nie jest; pisana przez i raczej
dla prawników, problemy j zykowe traktuje w sposób drugorz dny.
J zykoznawczy punkt widzenia reprezentuje natomiast rozprawa doktorska
Joanny Nowak z 2011 roku, w której autorka porównuje struktury deontyczne w polskim
i hiszpa skim kodeksie cywilnym. Praca w momencie przygotowania niniejszego tekstu
nie została jeszcze opublikowana.
Fakt, e j zyk hiszpa ski w Polsce jest opisywany głównie przez prawników nie
jest niczym wyj tkowym. Według Margarity Hernando de Larramendi Martínez,
badaczki hiszpa skiego j zyka prawa oraz autorki licznych podr czników, „(…)
hiszpa ski j zyk prawa w Hiszpanii był analizowany prawie wył cznie przez znawców
prawa, którzy w krytyczny sposób opisywali jego u ycie i niejasno . Wi kszo
istniej cych opisów autorstwa prawników ma charakter mea culpa i w nieznacznym
stopniu skupia si na czynnikach interesuj cych z punktu widzenia nauczania
hiszpa skiego jako j zyka obcego (…)” (2001). W konsekwencji opis j zyka prawa
ogranicza si cz sto do opisu terminologii i frazeologii specjalistycznej, gatunków
tekstowych, ewentualnie pewnych tendencji syntaktycznych i stylistycznych. I tak
Enrique Alcaraz Varó i Brian Hughes w swojej ksi ce El español jurídico (2002, 16)
jako cechy definiuj ce hiszpa ski j zyk prawa wymieniaj :
(i)
Specyficzne słownictwo, stanowi ce jego podstaw ;
(ii)
Pewne specyficzne tendencje syntaktyczne i stylistyczne;
(iii)
Okre lone, wła ciwe prawu, gatunki tekstowe
Podobne stanowisko zajmuj inni badacze; w skrajnym przypadku odrzuca si
koncepcj j zyka prawnego jako takiego, zakładaj c istnienie wył cznie terminologii
specjalistycznej. Trudno zakwestionowa wa ko terminologii specjalistycznej i wkład,
jaki w jej analiz i opis wnosz sami prawnicy, wydaje si jednak, e j zyk prawa ma
o wiele bardziej zło ony charakter.
Aktualny stan rzeczy, patrz c z perspektywy j zyka polskiego, prowadzi do dwóch
wniosków: a) w badaniach nad hiszpa skim j zykiem prawa dominuje prawniczy punkt
widzenia; b) istniej cy stan bada nie uwzgl dnia specyfiki polskiego odbiorcy, ró nic
zarówno prawno-kulturowych jak i j zykowych. Oznacza to konieczno stworzenia
warsztatu naukowego, który, z jednej strony, uwzgl dniłby nasz perspektyw , a z drugiej,
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„uwolnił” badania j zykoznawcze, mówi c nieco przesadnie, spod tyranii prawników. Innymi
słowy, chodzi o taki opis j zyka hiszpa skich aktów normatywnych, dzi ki któremu polski
student/ tłumacz b dzie wiedział, jakie konstrukcje go tworz i dlaczego; zawieraj cy
elementy teorii prawa, nie za odwrotnie.
3.

J zykowy obraz wiata w tekstach prawnych

Propozycja, któr pragniemy przedstawi , jest prób opisu j zyka prawnego w kategoriach
j zykoznawstwa kulturowego. Opiera si na zało eniu o istnieniu w tekstach prawnych
specyficznej wizji wiata zdeterminowanej, z jednej strony kategoriami poj ciowymi
okre lonego j zyka - w tym przypadku hiszpa skiego – a z drugiej danym systemem prawa
b d cego odzwierciedleniem do wiadcze i systemu warto ci okre lonej wspólnoty.
J zykowy obraz wiata rozumiemy tu za R. Tokarskim, cytowanym przez Renat
Grzegorczykow , jako: „Zbiór prawidłowo ci zawartych w kategorialnych zwi zkach
gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych i składniowych) oraz w semantycznych
strukturach leksyki, pokazuj cych swoiste dla danego j zyka sposoby widzenia
poszczególnych składników wiata, panuj cych w nim hierarchii i akceptowanych przez
społeczno j zykow warto ” (Grzegorczykowa 2001, 163), za koncepcja prawnego
obrazu wiata została szczegółowo omówiona w innych artykułach autorki niniejszego tekstu
(por. Nowakowska-Głuszak 2011 i 2012).
Je li chodzi o przyj t metodologi bada , w znacznej mierze opiera si
na propozycji Joanny Wilk-Raci skiej (2009), ł cz cej w badaniach nad j zykiem
hiszpa skim gramatyk o podstawach semantycznych z elementami lingwistyki
kulturowej. Badaczka ta wychodzi z zało enia, e, by skutecznie opisa inny j zyk,
nale y przekroczy granice narzucone przez własn wizj wiata (czy to w wymiarze
makro czy mikro) i okre li , mi dzy innymi za pomoc dekompozycji semantycznej,
zbiór poj konstytutywnych dla drugiego j zyka. Wprowadza jednocze nie termin
„poj
podstawowych” (conceptos básicos), ci le zwi zanych z funkcjonowaniem
człowieka jako istoty społecznej, zakorzenionych i intuicyjnie zrozumiałych dla
członków danej wspólnoty, cho , w przeciwie stwie do poj prostych, ulegaj cych
dekompozycji semantycznej.
Podobna sytuacja istnieje, naszym zdaniem, w tekstach (a zatem i j zyku)
prawnych: odzwierciedlaj one pewien obraz wiata, posługuj c si zbiorem kategorii
niedost pnych dla normalnego człowieka, przez co uznawane s za trudne
i niezrozumiałe. Cechy formalne maj tym samym charakter wtórny.
By zatem dokona skutecznej analizy j zyka prawa nale y, w pierwszej kolejno ci,
okre li zbiór poj dla niego konstytutywnych a nast pnie za ich pomoc dokona
opisu. Ze wst pnej analizy wynika, e podstawow kategori prawnego obrazu wiata
jest norma prawna. Nale y rozumie j w dwojaki sposób: jako pewn struktur
logiczno-semantyczn i jako konkretn zasad post powaniu. W tym pierwszym
znaczeniu wydaje si mie charakter uniwersalny i, naszym zdaniem, przejawia si
głównie na poziomie syntaktycznym tekstu prawnego.
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4.

Kategoria normy prawnej

Norma prawna w hiszpa skiej literaturze tematu (por. Lasarte 2009) definiowana jest
w kategoriach struktury dwuelementowej, składaj cej si z supuesto de hecho, czyli
pewnej sytuacji (zazwyczaj konfliktu) wymagaj cej regulacji i z consecuencia jurídica,
czyli nakazu lub zakazu odnosz cego si do niej.
Supuesto de hecho (supuesto normativo) ma zawsze charakter hipotetyczny i wyra a
sytuacj , której dotyczy norma. Mo e to by działanie ludzkie lub okre lona sytuacja.
Consecuencia jurídica wyra a to, co powinno nast pi (deber ser).
Z j zykowego punktu widzenia Zieli ski (2002) wskazuje na cztery elementy
syntaktyczne normy prawnej, tj. adresat normy, okoliczno ci, nakaz lub zakaz, zachowanie,
przy czym nie zawsze wyra one s w sposób eksplicytny. Podział przez niego proponowany
stanowi punkt wyj cia w naszej analizie, przy czym elementy normy prawnej traktujemy jako
kategorie semantyczne, których struktura wewn trzna ma swoje odzwierciedlenie na
poziomie formalnym tekstów prawnych. By j okre li , musimy odnie si do teorii prawa.
A zatem przepisy prawa maj „charakter generatywny i abstrakcyjny, wyra aj
okre lone normy zachowania, których nieprzestrzeganie jest zagro one zastosowaniem
przymusu pa stwowego” (Nowacki i Tabor 2000, 265). Skierowane s do adresatów
prawa, przy czym „adresatami prawa s wszystkie bez wyj tku podmioty prawa, z tym,
e nie wszystkie przepisy dotycz wszystkich podmiotów prawa. Przepisy same okre laj
klasy podmiotów, do których kieruj swe postanowienia” (Nowacki i Tabor 2000, 40).
Ów generatywny i abstrakcyjny charakter jest, naszym zdaniem, kluczowy w analizie
u ycia rodzajnika (i nie tylko) w hiszpa skich tekstach prawnych.
5.

Funkcja rodzajnika w wyra aniu adresata normy

Jak wiadomo, rodzajnik, zwłaszcza dla rodzimych u ytkowników j zyka takiego jak
polski, jest kwesti niezwykle problematyczn . Obszerno literatury tematu, zarówno
teoretycznej jak i praktycznej, potwierdza ten fakt.
5.1. Status rodzajnika w j zyku hiszpa skim
W j zyku hiszpa skim rodzajniki powstały w wyniku ewolucji zaimków wskazuj cych
i zaliczane s do kategorii determinantów (adjetivos determinativos), których podstawow
funkcj jest „wyró nianie obiektów oraz ich ilo ci” (por. Moliner 1994).
W hiszpa skim mamy dwa typy rodzajników: okre lony (definido, determinado): el,
ella, los, las; i nieokre lony (indefinido, indeterminado): un, una. Niektórzy badacze wskazuj
jeszcze tzw. rodzajnik zerowy (por. Pawlik 2003, 52). Ich funkcj i u ycie definiuje si w
kategoriach okre lono ci i nieokre lono ci oraz aktualizacji wyra e rzeczownikowych:
„Rodzajnik zawsze wyra a kategori okre lono ci i nieokre lono ci charakteryzuj c
referenta syntagmy nominalnej. Jednocze nie odnosi si do opozycji mi dzy rzeczami
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postrzeganymi jako konkretne jednostki a tymi, o których my limy w kategoriach pewnego
rodzaju czy gatunku” (Pawlik 2001, 48)8.
Na potrzeby niniejszej analizy i zgodnie z jej zało eniami badawczymi,
traktowa b dziemy rodzajnik jako jednostk formaln j zyka u ywan w funkcji
semantycznej (por. Karolak 2001, 337).
5.2. Rodzajnik w tekstach prawnych
W literaturze specjalistycznej na temat hiszpa skiego j zyka prawa, rodzajnikowi nie
po wi cono zbyt wiele uwagi. I tak Hernando Cuadrado opisuj c poziom morfosyntaktyczny hiszpa skich tekstów prawnych stwierdza: „rodzajnik [okre lony] cz sto
nadaje warto
generyczn wprowadzaj c rzeczowniki, które nie odnosz si do
indywidualnych osób ani konkretnych rzeczy” (2003, 15), i „rodzajnik nieokre lony un,
wraz z czasownikiem w formie futuro imperfecto de indicativo czasami wskazuje, e
referent syntagmy lub grupy nominalnej, któr poprzedza, nie istnieje w momencie
formułowania wypowiedzi, ale mo e zaistnie w przyszło ci” (2003, 15-16). Opis ten, z
oczywistych powodów, wydaje si mało satysfakcjonuj cy z perspektywy polskiego
odbiorcy.
Spróbujmy przeanalizowa problem na przykładzie wybranych artykułów
z hiszpa skiego kodeksu cywilnego:
1.
............. extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español
adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen. (Art. 19)
2.
.............. hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere
el orden de los apellidos. (Art. 109)
3.
........... menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos
con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de
desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez. (Art. 157)
4.
Si....................... usuario consumiera todos los frutos de la cosa ajena, o
el que tuviere derecho de habitación ocupara toda la casa, estará obligado a los
gastos de cultivo, a los reparos ordinarios de conservación y al pago de las
contribuciones, del mismo modo que el usufructuario. (Art. 527)

Co przemawia za u yciem rodzajnika okre lonego, nieokre lonego b d
zerowego w powy szych zdaniach? Jakim kryterium powinien kierowa si nasz
student? By odpowiedzie na to pytanie, oprzemy si na podr czniku
uniwersyteckim Selección de problemas de gramática española, skierowanym, jak
zauwa a w przedmowie sam autor, Janusz Pawlik, do neofilologów. Skupimy si na
syntagmach nominalnych (SN) reprezentowanych przez nasze przykłady, tj. prostych
lub zło onych, w których rzeczownik ma liczb pojedyncz , jest nazw ogóln
8

Wszystkie tłumaczenia z j zyka hiszpa skiego wykonała autorka.
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o charakterze policzalnym. Jest to struktura, która w hiszpa skim kodeksie cywilnym
do cz sto wyra a adresata normy prawnej.
5.3. Zasady u ycia rodzajnika w j zyku hiszpa skim
Jak wskazuje polski hispanista, Pawlik, w przypadku warto ci generycznej zdania,
cz sto mo emy w j zyku hiszpa skim u y rodzajnika okre lonego (RO) b d
nieokre lonego (RN) bez zmiany referencji:
Un/El hombre entregado a los estudios se cuida poco de las diversiones9;

cho RN zazwyczaj wskazuje na ka dy element ze zbioru (lektura dystrybucyjna), a RO
zbiór jako cało (lektura globalna):
Para el hombre es importante ahorrar energía eléctrica (para la humanidad).
Para un hombre es importante vestirse bien (para un individuo).

Jak zauwa a, „w zdaniach o charakterze zasad moralnych preferowane jest
u ycie rodzajnika niekre lonego generycznego, np.: Un soldado no teme a la muerte”
(Pawlik 2001, 56), co nie oznacza, e nie mo na równie u y RO, zwłaszcza
w konstrukcjach z czasownikiem modalnym. W tym przypadku powołuje si
na przykłady z innych j zyków (francuski, niemiecki).
W przypadku referencji niegenerycznej, u ycie rodzajnika jest ci le zwi zane
z kategori determinacji/ indeterminacji rzeczownika. Autor wskazuje, e „rzeczownik
z RO oznacza, e jego referent jest znany dla nadawcy i odbiorcy; RN mo e odnosi si
do obiektów nieznanych odbiorcy” (Pawlik 2001, 78). Ponadto RN i RZ aktualizuj
rzeczownik jako „reprezentanta pewnego zbioru, identycznego z wszystkimi innymi
nale cymi do tego zbioru. W tym przypadku rzeczownik nie jest abstrakcyjny, jest
konkretny, ale pozostaje niekre lony dla mówców, albo przynajmniej dla słuchacza,
np. Ayer vi a una muchacha en el cine (2001, 81).
Je eli mamy do czynienia z SN zło on , w skład której wchodzi zdanie
podrz dne przymiotnikowe (oración adjetiva), RN wskazuje, e zdanie przymiotnikowe
nie tyle identyfikuje, ile zaw a zakres znaczeniowy rzeczownika. Czasami, je li SN
wyst puje w pozycji podmiotu, u yty jest rodzajnik okre lony, eby wskaza na pewnych
nieokre lonych reprezentantów danej grupy:
Los sacerdotes llevaron a China la moderna astronomía. (algunos sacerdotes)

Je li do rzeczownika dodajemy przymiotnik, mo na, bez zmiany referencji,
opu ci rodzajnik:
(los) sacerdotes católicos… (2001, 86).
9

Wszystkie przykłady zaczerpni te z J. Pawlik (2001).
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To krótkie i, ze wzgl du na charakter niniejszego artykułu, bardzo ogólne
wprowadzenie wyra nie pokazuje, e nie jest łatwo okre li , jaki rodzajnik powinien
zosta u yty w powy szych zdaniach; na których aspektach si skupi (rodzaj referencji,
lektury, stopie zło ono ci syntagmy), by jednoznacznie okre li i uzasadni u ycie tego
a nie innego rodzajnika. Wynika to z faktu, e kategorie u yte do opisu j zyka nie
uwzgl dniaj specyfiki obrazu rzeczywisto ci wyra anego w tekstach prawnych i, tym
samym, kategorii, którymi posługuje si legislator, by prawo kodyfikowa . I nie mamy tu
na my li tre ci konkretnych przepisów; chodzi o pewne zło one struktury poj ciowe,
które pozwalaj klasyfikowa fakty zaistniałe w rzeczywisto ci i ł czy je za pomoc
relacji przyczynowo-skutkowych.
Jak zatem rozwi za problem rodzajnika w oparciu o koncepcj prawnego
obrazu wiata? Spójrzmy jeszcze raz na nasze przykład.
5.4. Rodzajnik w SN okre laj cej adresata normy prawnej

Decyduj c, który rodzajnik powinien zosta u yty, dokonujemy analizy mo liwych
rozwi za , bazuj c na naszej wiedzy o konkretnym j zyku naturalnym, w tym przypadku
hiszpa skim, i zbiorze kategorii, które wyra aj jego elementy (np. okre lono ).
Tymczasem, okazuje si , e uwzgl dnienie dodatkowych kategorii, a konkretnie,
kategorii prawnych, zwi ksza efektywno opisu.
Je li przyjrzymy si przytoczonym fragmentom, zauwa amy, e w ka dym
z nich interesuj ca nas SN wskazuje adresata normy. Wiemy z teorii prawa, e normy
maj charakter abstrakcyjny i nie odnosz si do konkretnych osób czy rzeczy, dlatego
ju na pocz tku mo emy wykluczy referencj jednostkow . Dochodzimy tym samym
do pierwszego wniosku: chc c wybra wła ciwy rodzajnik w SN, która w sposób
eksplicytny wyra a adresata normy prawnej, musimy wybra rodzajnik o charakterze
generycznym.
Jak zatem zdecydowa , czy lepszy b dzie rodzajnik okre lony czy nieokre lony,
skoro, jak wiemy, oba mog t warto wyra a ? W tym momencie mo emy oprze si
na wspomnianej ju teorii gramatyki o podstawach semantycznych, która, przypomnijmy,
na gruncie j zyka hiszpa skiego rozwijana jest przez J. Wilk-Raci sk (1995, 2009).
Wyja nia ona u ycie rodzajnika w kategoriach intensjonalnych, tzn. komunikowanej
tre ci, za pomoc reguł zupełno ci/niezupełno ci intensjonalnej, pozostaj cej w cisłym
zwi zku z kontekstem zewn trznym, szczegółowym lub ogólnym: „Okre lono /
nieokre lono poj i nazw ogólnych nale y zatem kalkulowa z uwzgl dnieniem
warto ci pozycji, w których si je umieszcza” (Karolak 2001, 459). I znów, odnosz c si
do prawnej koncepcji normy, musimy stwierdzi , e, ze wzgl du na fakt, e ma ona
charakter ogólny i abstrakcyjny, a sama sytuacja, któr reguluje (czyli ta, w której
znajduje si adresat normy) charakter hipotetyczny, odrzucamy kontekst szczegółowy.
Stwierdzamy tym samym, e nazwa ogólna okre laj ca adresata normy musi by u yta
w całym zakresie wyznaczanym przez jej tre
(ekwiwalencja zakresu nazwy
i kontekstu), co oznacza jej okre lono .
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Deskrypcje okre lone, z zasady, maj dwie podstawowe cechy:
- mog odnosi si prawdziwie do wszystkich (i ka dego z osobna) obiektów przez nie
nazwanych, przy czym w wymienionych wypowiedzeniach nie zostały u yte z intencj
wyró nienia adnego z tych obiektów;
- wszystkie wypowiedzenia, w których zostały u yte, s atemporalne, co oznacza, e
mog zosta orzeczone prawdziwie zarówno w czasie przeszły, przyszłym, jak
i tera niejszym (Wilk-Raci ska 2009, 133). Dodatkowo, w j zyku hiszpa skim u ycie
generyczne kolektywne, w przeciwie stwie do dystrybutywnego, wymaga rodzajnika
okre lonego.
Nasze wnioski wydaj si potwierdza rodzajniki u yte w wy ej wymienionych
przykładach: w ka dym przypadku u yty został rodzajnik okre lony. Jak wynika
ze wst pnie przeprowadzonej analizy tekstu hiszpa skiego kodeksu cywilnego podobna
sytuacja ma miejsce równie w innych artykułach.
6.

Wnioski ko cowe

Zaprezentowana, bardzo skrótowo i w sposób ogólny, analiza przykładów zaczerpni tych
z hiszpa skiego kodeksu cywilnego dowodzi, e w tekstach prawnych na struktury
semantyczno-syntaktyczne j zyka naturalnego nakładaj si pewne kategorie prawne, które
determinuj ich u ycie. Zale no taka zgodna jest z koncepcj j zykowego obrazu wiata,
która, przypomnijmy, zakłada, e struktury j zykowe odzwierciedlaj specyficzny dla danej
społeczno ci sposób widzenia rzeczywisto ci. Je li zało ymy, e prawo, samo w sobie, jest
wyrazem specyficznego postrzegania rzeczywisto ci (bez wchodzenia w dyskusj , do jakiego
stopnia jej ono wytworem pewnej wspólnoty, a do jakiego legislatorów), mo emy przyj
istnienie w tekstach prawnych tzw. „prawnej wizji wiata”.
Prawna wizja wiata jest podzbiorem wewn trz tej ogólnej, powstałym
w wyniku nało enia na ni pewnych ram prawnych. W konsekwencji, zmienia si system
kategorii dla niej konstytutywnych, co musi znale
swój wyraz w opisie
j zykoznawczym. I tak, jak mogli my zaobserwowa , istotn z punktu widzenia kategorii
j zykowych, a konkretnie hiszpa skiego rodzajnika jest kategoria normy prawnej i jej
adresata (oraz pozostałych elementów) definiowana, mi dzy innymi, przez swój
generyczny i abstrakcyjny charakter. Uwzgl dnienie tego faktu znacznie ułatwia
i precyzuje opis j zyka prawa, z uwagi chocia by na fakt, e eliminuje, nierelewantne
z punktu widzenia tego , kategorie, np. referencj jednostkow .

Anna NOWAKOWSKA-GŁUSZAK, Funkcja rodzajnika w okre laniu adresata…
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