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Trzynasty tom Comparative Legilinguistics zawiera dziesi artykułów.
W pierwszym bloku tematycznym znalazły si dwie prace dotycz ce legilingwistyki
hiszpa skiej. Joanna NOWAK-MICHALSKA (Signifikatory obligatywno ci w polskim
i hiszpa skim kodeksie cywilnym) porównuje j zykowe wykładniki nakazu wyst puj ce
w polskim i hiszpa skim kodeksie cywilnym. Badanie ujawnia, e wykładnikami obligacji
mog by wyrazy podzielone według kategorii partyoratywnej. Zwrócono tak e uwag na
kontekst tekstu normatywnego, który mo e by takze signifikatorem obligatywno ci. Anna
NOWAKOWSKA-GŁUSZAK omawia w swojej pracy problem u ycia rodzajnika
w tekstach prawnych (Funkcja rodzajnika w okre laniu adresata normy prawnej
w hiszpa skim kodeksie cywilnym). W artykule dokonano analizy struktury syntagmy
nominalnej wyra aj cej adresata normy prawnej. Badanie zostało dokonane w oparciu
o metody badawcze j zykoznawstwa kulturowego.
Drugi blok tematyczny zawiera trzy prace na temat j zyka prawa i komunikacji
prawniczej. Joanna GRZYBEK ( rodki słu ce formułowaniu chi skich przepisów
nowelizuj cych, odsyłaj cych, uchylaj cych, przepisów o wej ciu ustawy w ycie
i o zakresie zastosowania) przedstawia rodzaje przepisow prawnych w chi skich tekstach
aktów normatywnych i sposoby ich wyra ania. Karolina KACZMAREK (Precyzja
i niedookre lono wyra e w przepisach prawnych na przykładzie j zyka polskiego
i w gierskiego) analizuje narz dzia prawne i j zykowe formułowania i odczytywania
przepisów prawnych słu ce zapewnianiu elastyczno ci i precyzyjno ci prawa. Ponadto,
omawia problem ustalania znaczenia terminów oraz narz dzia j zykowe słu ce
zwi kszeniu precyzji tekstowej. Robert ZAWŁOCKI (O komunikatywno ci j zyka prawa
karnego) omawia cechy j zyka prawa karnego, a tak e jego istot w procesie
komunikacji. W pracy uwzgl dniono j zyk adresatów prawa karnego, j zyk twórców
prawa karnego oraz j zyk interpretatorów prawa karnego. Autor wyci ga wniosek, e
ustawodawca tworzy akty normatywne z tego zakresu w sposób wiadomy, racjonalny,
prosty, zrozumiały i uzasadniony. Jednak e zwraca równie uwag na fakt, e wiele
przepisów prawnych, a w konsekwencji tak e norm, zwłaszcza w prawie karnym
materialnym, nie spełnia wymogu komunikatywno ci i wymaga przeformułowania na
poprawny j zyk prawny.
W trzecim bloku tematycznym znalazły si dwie prace dotycz ce pracy tłumacza
s dowego. Yuki HORIE (Historia rozwoju tłumaczenia ustnego w Japonii na przykładzie
Trybunału Tokijskiego) omawia pocz tki i rozwój historyczny instytucji tłumacza ustnego
w japo skim wymiarze sprawiedliwo ci. Na szczególn uwag zasługuj rozwa ania
dotycz ce Trybunału Tokijskiego. Z kolei, Karolina NARTOWSKA (Tłumacz i działanie
translatorskie w s dzie) omawia zmieniaj c si rol tłumacza s dowego pojmowanego jako
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po rednika nie tylko mi dzyj zykowego, ale tak e interkulturowego, a nawet koordynatora
interakcji s dowej.
Czwarty blok tematyczny, w którym znalazły si cztery prace, jest po wi cony
przekładowi prawniczemu. Artur KUBACKI (Teksty paralelne jako narz dzie
pomocnicze przy sporz dzaniu tłumacze specjalistycznych) przedstawia stan bada
niemieckoj zycznych w zakresie metody porównania tekstów paralelnych. Nast pnie,
prezentuje eksperyment przeprowadzony na dwóch grupach studentów, którego wyniki
wykazały, e korzystanie z tekstów paralelnych pozwala unikn bł dów zastosowania
niewła ciwych ekwiwalentów słownikowych, zapewnia lepsz jako
na poziomie
struktur frazeologicznych, ale mo e prowadzi do nadmiernego orientowania tekstów na
docelowy system prawny lub skutkowa u yciem terminologii nale cej do ró nych
systemów prawnych w przypadku j zyków maj cych swe warianty narodowe. W tym
ostatnim bloku znalazły si równie dwie prace omawiaj ce problem intertekstualno ci
na poziomie terminologii prawnej i prawniczej. Pierwsza praca, napisana przez Łucj
BIEL (Tekst prawny jako hipertekst – o intertekstualno ci tłumacze prawnych na
przykładzie mi dzynarodowych instrumentów z zakresu handlu lud mi) zawiera
szczegółow
analiz
powi za
intertekstualnych
wyst puj cych pomi dzy
mi dzynarodowymi aktami prawnymi oraz aktami o charakterze soft-law dotycz cymi
handlu lud mi. Autorka ilustruje swoje rozwa ania przykładami i wykazuje zmiany
terminologiczne jakie zaszły w ci gu ostatniego wieku w badanych regulacjach. Druga
praca autorstwa Aleksandry MATULEWSKIEJ (Polska terminologia prawa
upadło ciowego w kontek cie. Przekład terminu zarz dca na j zyk angielski) zawiera
analiz problemu intertekstualno ci w przekładzie prawniczym na przykładzie polskiego
terminu zarz dca i jego angielskich ekwiwalentów. Autorka zwraca uwag , e
terminologia unijna niekiedy celowo wykorzystuje ju istniej c terminologi j zyka
prawa, nadaj c jej inne lub zmienione (cz sto poszerzone) znaczenie. Karolina
GORTYCH-MICHALAK (Polisemia w przekładzie prawniczym grecko-polskim
i polsko-greckim) wskazuje potencjalne metody rozwiazywania problemów
tłumaczeniowych wynikaj cych z wieloznaczno ci terminologii prawnej. Przedmiotem
bada s terminy prawne (wyrazy i frazy) i prawnicze zbudowane w oparciu o morfem
rdzeniowy «
» [polit] pochodz ce z prawa greckiego konstytucyjnego,
administracyjnego i cywilnego.
Mamy nadziej , e tom spotka si z przychylnym przyj ciem czytelników.

