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Špecifiká španielskej právnickej terminológie 

Alexandra BARRIOVÁ 

 Odborná terminológia má svoje nezastupiteľné miesto v každej rozvinutej jazykovej 

skupine. V súčasnej španielčine je veľmi rozšírené pomenovanie “lenguas de especialidad“, 

označenie, ktoré bolo prevzaté z francúzskeho “lengues de espécialité. Ide o označenie 

špecifického jazyka, ktorý používajú profesionáli v príslušnom odbore. Zvyknú sa tiež 

označovať ako profesionálne jazyky, pretože ich používajú lekári, ekonómovia, právnici a 

vedci, hovorí sa ním na akademickej pôde, na konferenciách a taktiež sa s ním stretávame v 

odborných časopisoch. Zároveň je jeho poslaním „zjemňovať odbornú terminológiu a robiť ju 

zrozumiteľnejšou“ ( Varó, E.A. : El español jurídico, Barcelona: Ariel 2007, strana 1). 

 Ferdinand de Saussurre vyslovil názor, že „existenciu špecifických jazykov si vynútil 

rozvoj spoločnosti“ (citované podľa Varó, E.A. : El español jurídico, Barcelona: Ariel 2007, 

strana 1). Zároveň dodal, že do tejto skupiny sa zaraďuje aj právnický jazyk, pretože práve on 

má veľmi veľa špecifík a vyvoláva rozsiahle diskusie. Jeho úloha a poslanie sú presne 

definované avšak je nepopierateľné, že práve právnická spolu s ekonomickou terminológiou 

sú tými, ktoré v najväčšej miere prenikajú do bežného jazyka, čo je dané tým, že práve tieto 

dve oblasti spoločenského a hospodárskeho diania najviac ovplyvňujú každodenný život v 

mnohých spoločnostiach. Tá španielska nie je žiadnou výnimkou a to už len preto, akú úlohu 

zohráva na medzinárodnom politickom poli.  

 Španielska právnická terminológia je jedným z najdôležitejších variantov v 

španielčine. Zvykne sa nazývať aj “lenguaje técnico-jurídico“, alebo aj “lenguas 

especializadas de la Jurisprudencia y la Legislación“. Mnohí lingvisti ako Hernández Gil 

alebo Martín del Burgo pripomínajú, že právnický jazyk sa musí posudzovať samostatne, 

oddelený od bežného jazyka a to práve kvôli svojej špecifickej syntaxi, sémantickým 

odtienkom a modizmom, ktoré sú blízke právnickej obci, ale „prekvapujú“ laikov ( Gil, H.: 

Saber jurídico y lenguaje. Tomo VI de “ Obras Completas“. Madrid: Espasa – Calpe. 1997, 

strana 24). Ako príklad môžeme uviesť binominálne konštrukcie typu cadena perpetua – 

doživotný trest, acto entre vivos – odkaz medzi živými, acuerdo puente – predbežná zmluva, 

violar ley – porušiť zákon, agente de cierre – osoba poverená uzavretím dohody, etc. 
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 Medzi tri základné parametre právnickej španielčiny môžeme uviesť: 

1. Špecifickú lexiku, ktorá tvorí jadro tohto špeciálneho jazyka 

2. Syntaktické a štylistické idiosynkratické konštrukcie (nepoužiteľnosť určitých 

jazykových prostriedkov v niektorých iných jazykoch) 

3. Jedinečnosť a nezameniteľnosť niektorých slov ako zákon, rozsudok alebo trest 

 „Právnické texty v španielčine sú úhľadne napísané stránky, ktoré sa vyznačujú 

presnou formuláciou, syntaktickou dokonalosťou, dôstojnou lexikou a jemnou 

štylistikou“. 

Takto by zrejme znela charakteristika malej skupiny profesionálov, pretože 

väčšia skupina tak právnikov ako lingvistov sa zhoduje v tom, že právnické texty 

akéhokoľvek charakteru sú opacitné (významovo nepriezračné), neprirodzené ba až 

mysteriózne. 

 V čom je špecifická španielska odborná terminológia? 

a) Okrem excesívnej formálnosti a neprirodzenosti je to nadmerné používanie 

slovesa; niekedy sa rovnaké verbum objaví aj dvakrát, čo si, samozrejme, 

vynucuje aj použitie celého klbka vedľajších viet, čo určite neprispieva k 

zrozumiteľnosti: 

 A preto toto všetko, tento zákon stanovuje ako prvé, že je možné prípadné 

upravenie porušenia zákona, ktorý definuje prideľovanie pojednávaní, avšak v 

prípade, že sa prerozdeľovací postup bude javiť ako neproduktívny, stanovuje, a to 

kvôli tomu, aby sa vyhlo možnému udeleniu sankcie z dôvodu náhleho zrušenia kvôli 

možnému porušeniu zákona, že sa môžu anulovať rozhodnutia vyššieho súdu.  

 Nezrozumiteľnosť a neprirodzenosť, ako sme to ukázali na predchádzajúcom 

príklade zodpovedajú normatívnemu právnickému jazyku, ale situácia môže byť ešte 

horšia a to napríklad v zneniach rozsudkov. To, čo z nich robí nezrozumiteľné texty je 

syntaktická nekoherentnosť a anakolút (vybočenie z vetnej väzby). Je paradoxné, že 

Ministerstvo spravodlivosti Španielskeho kráľovstva sa mnohokrát sťažovalo, že o 

rozsudky a znenia zákonov nie je záujem „pretože sú obalené v ezoterickom jazyku, 

ktorý skôr pripomína liturgiu ako vyriešenie pozemského problému“. 
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b) Ďalším špecifikom je náchylnosť k používaniu archaických a zveličujúcich 

konštrukcií s úmyslom preháňať:  

V prípade nahromadenia procesov, sa schvália rozpočty ako aj požiadavky 

a všetky procesné prekážky tejto inštitúcie. 

c) Tvorenie nových termínov: 

Keďže sa jedná o jednu tak z kvalifikovaných ako aj predisponujúcich 

strán.... 

d) Expresívna redundancia v lexike: 

....zákon, z nového Zákonníka práce, ktorý materializuje a zhmotňuje.... 

....aby sa snažil prichýliť a zastrešiť tie návrhy.... 

e) Latinizmy: španielska (ale nielen tá) právnická terminológia je plná 

latinizmov. Príčin je niekoľko. Ako je všeobecne známe, španielčina je 

románsky jazyk, ktorého základ tvorí latinčina a zároveň španielske právo 

je inšpirované Rímskym právom. Ak hovoríme o latinizmoch, môžeme 

spomenúť dve skupiny: jednu tvoria tie, ktoré sa prebrali v originály a ktoré 

sa nazývajú “préstamos crudos“ ( „surové“ výpožičky) : a priori, ab inicio, 

ex offo, in situ, modus vivendi, siu géneris 

 a druhou skupinou sú tie slová, ktoré sú výhradne právnickými termínmi a 

sú odvodené z latinčiny:  

advocatus - abogado – advokát 

corpus delicti - cuerpo del delito – dôkaz (corpus delicti) 

mors civilis – muerte civil – strata občianskych práv 

f) Metaforické a metonymické konštrukcie:  

špan. la justicia es ciega – slov. spravodlivosť je slepá, špan. delicuencia de 

guante blanco – slov. kriminalita štátnych úradníkov (doslovne bielej 
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rukavice), špan. delito de cuello blanco – slov. trestný čin verejného 

činiteľa (doslovne bielych golierov). 

A práve metafora je prostriedok, ktorý v odbornom právnickom jazyku vyvoláva 

najväčšie diskusie. A preto sme sa rozhodli, že jej budeme v tomto príspevku venovať 

najväčší priestor. Metafora je vnímaná, predovšetkým v kruhu laickej verejnosti, ako poetická 

okrasa, ktorú básnik využíva na ozvláštnenie textu. Málokto si uvedomuje, že metafora tvorí 

súčasť tak hovorovej roviny nášho jazyka ako aj odbornej terminológie. Je to fenomén, ktorý 

sa nachádza na pomedzí psychológie, lingvistiky či filozofie. Sú to vedy, ktoré spolu súvisia, 

pretože skúmajú relácie medzi ľudským myslením a formuláciou jeho myšlienok. Každá 

myšlienka sa dá vyjadriť viacerými spôsobmi, ktoré súvisia s mnohými faktormi, 

lingvistickými aj extranlingvistickými.  

Prvým z nich je intelektuálna úroveň expedienta a bohatosť jeho slovnej zásoby a tým 

druhým, je jeho schopnosť nájsť vhodný kontext, v ktorom je možné a vhodné metaforu 

použiť. Ďalším, tiež nezanedbateľným faktorom, ktorý zdanlivo nepriamo vplýva na 

komunikáciu je recipient, ktorú dekóduje informáciu a snaží sa jej porozumieť. Metafora je 

vlastne akýmsi kódom, akousi vyššou formou komunikácie, pretože podáva informáciu, ktorá 

modifikovaná a mnohokrát ťažšie zrozumiteľná. Súvisí to aj s tým, že tento jazykový 

prostriedok komunikácie môže spôsobiť aj stratu významu určitých sém. Avšak túto stratu 

vyvažuje pridávanie nového významu k určitým sémam a nadobúdajú sa nové konotácie, 

ktoré sa postupne stávajú komplexnými. Na druhej strane ale metafora podčiarkuje a 

zvýrazňuje tie črty javu, ktoré sú dominantné a podstatné. Okrem toho, pomáha porozumeniu, 

pretože porovnáva dva alebo viaceré javy a nachádza v nich istú analógiu. Tieto dva 

protiklady z nej robia originálnu „dámu komunikácie“.  

Je veľmi lákavé vnímať a chápať metaforu ako básnický prostriedok, avšak nie je to 

jej jediná funkcia. Metafora ako básnicky ornament plní predovšetkým emotívnu funkciu. Je 

okrasou, ktorá obohacuje a dopĺňa literárne dielo. 

Ak študujeme metaforu v odbornom štýle, tak ju musíme vnímať predovšetkým ako 

jeden zo spôsobov sémantického rozširovania slovnej zásoby a jej dynamického rozvoja. 

Odborná terminológia je priaznivo naklonená prenikaniu metafory do jej terminológie. 

Svedčia o tom výrazy ako špan. acuerdo puente – slov. predbežná zmluva (acuerdo – zmluva, 

dohoda; puente – most) , špan. arma blanca– slov.bodná zbraň (doslovne biela zbraň); špan. 
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caballo blanco – slov. biely kôň; špan. cabeza de turco – slov. obetný baránok (doslovne 

turecká hlava).  

V.V. Petrov zdôvodňuje vzostup záujmu o o úlohu a mechanizmus metafory 

„špecifikou súčasného vedeckého výskumu, úsilím o rekonštrukciu poznávacieho procesu, 

ako aj stupňujúcou sa zložitosťou vzťahov medzi vedeckými zákonmi a realitou, zložitosťou, 

ktorá vyúsťuje do interpretačných problémov“ (citované podľa Krupu, V, 45). Z tohto názoru 

jednoznačne vyplýva, že si vedci uvedomujú dôležitosť jazyka a jeho interpretačnej funkciu. 

Túto interpretačnú funkciu zohráva metafora. Zachytáva čiastočnú zmenu významu a aplikuje 

nové významy sém na pomenovanie nových poznatky a záverov.  

Dá sa tomu rozumieť tak, že nové pomenovanie musí byť pre prijímateľov 

zrozumiteľné a samo musí byť nositeľom nového významu. Vedecká metafora neponúka 

dôkazy o nových poznatkoch, ona ich iba pomáha pomenúvať. Mohli by sme to interpretovať 

aj ako zachovávanie jedného zo základných znakov termínu a tým je jeho presnosť. Metafora 

totiž vyjadruje podstatné znaky na základe podobnosti s iným predmetom a tým prispieva k 

zrozumiteľnosti a priezračnosti termínu (Horecký, J.: Základy slovenskej terminológie, SPN, 

Bratislava – 1956). Zároveň vyjadruje aj jeho jedinečnosť a charakterizuje ho. 

A v neposlednom rade je priestorom originality ľudského myslenia. Metaforická flexibilita 

umožňuje posudzovať ten istý jav z viacerých uhlov pohľadu a voľne asociovať, čím sa 

obohacuje slovná zásoba. Jej „nevýhodu“ je práve skúsenostná stránka, pretože ako vieme, 

skúsenosť je obmedzená a vedec pri bádaní sa opiera iba o svoje doterajšie skúsenosti, čo je 

iste veľmi limitujúce.  

Metafora neparticipuje na verifikácii vedeckých poznatkov, ona ich iba pomáha 

pomenovať a systematizovať. 

Podiel metafory na tvorení združených pomenovaní v právnickej terminológii je 

nezanedbateľný. Vyplýva to nielen z nášho korpusu, ale aj z doterajšieho výskumu odborného 

jazyka ako celku. Aká je vlastne funkcia metafory v právnickej terminológii?  

Mnohí právnici odmietajú názor, že v právnickej terminológii má metafora svoje 

miesto. Martín del Burgo poznamenáva že “....metaforizácia umožňuje, ba priamo navádza na 

pomenovanie akejkoľvek veci akýmkoľvek menom okrem vlastného“. Ako môžeme 

postrehnúť, tak voči používaniu metafory v právnickom prostredí existujú predsudky, pretože 
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sa mnohí domnievajú, že metafora je predovšetkým okrasou jazyka, ktorá navyše, môže byť 

zdrojom neporozumenia. 

Ako sme už spomenuli, analýza naša práca je založená na analýze korpusu, ktorý sa 

skladá z 200 združených pomenovaní, ktoré sú metaforicky zafarbené a používajú sa v 

právnickej terminológii.  

Pri našej analýze sme dospeli k niektorým zaujímavým postrehom. Ako prvý fakt sa 

nám potvrdil ten, že metaforizácia odborných termínov nie je fenomén, ktorý sa vyskytuje iba 

pri kalkoch, ale aj pri pôvodných odborných termínoch (špan. cláusula oro – angl. gold clause 

– slov. zlatá doložka; špan. tormenta de ideas –slov. brain storming).  

Druhý, veľmi významný aj keď pomerne častý jav je využívanie symboliky farieb 

symboliku farieb, ktorá sa významne podieľa na tvorení metaforických združených 

pomenovaní (špan. carta blanca - slov. neobmedzená plná moc, špan. blanquear dinero - slov. 

prať/čistiť doslovne bieliť peniaze). Môžeme sa stretnúť s čiernou farbou ako symbolom 

nečestnosti a kriminality (špan. trabajo negro - slov. čierna práca).  

Za pozornosť tiež stojí aj symbol vody v takmer každom skupenstve a forme (špan. 

congelación de contactos - slov. zmrazenie vzťahov; emisión a goteo – slov. postupné 

vydávanie, doslovne vydávanie po kvapkách; špan. deshielo de las relaciones – slov. 

oteplenie vzťahov, doslovne rozmrazenie vzťahov; špan.oasis fiscal – daňový raj, doslovne 

daňová oáza; špan. efecto cascada – slov. efekt vodopádu). Ich účasť na tvorbe termínov je 

veľmi žiadaná, pretože vďaka nim dochádza k jasnému a jednoznačnému hodnoteniu a opisu 

reality. Veľmi významnou je aj skupina, ktorá je reprezentovaná časťami a stavmi ľudského 

tela. Nie sú ničím výnimočným výrazy ako špan. cambio de manos – slov. zmena majiteľa, 

doslovne zmena rúk, špan. alejarse del punto muerto – slov. dostať sa z mŕtveho bodu; špan. 

nacimiento de la empresa – založenie podniku; špan. cabeza de turco – slov. obetný baránok, 

doslovne turecká hlava; špan. espalda mojada – slov. mexický utečenec, doslovne mokrý 

chrbát). Pravda, posledný príklad, ktorý sme uviedli nepatrí do odbornej terminológie, má 

charakter slangového pomenovania, ktoré sa používa iba v špecifických situáciách a určite 

nepatrí do fondu odbornej právnickej terminológie. 

Veľmi zvláštnym javom je výskyt slov, ktoré v sebe nesú význam výbuchu prípadne 

pokoja (špan. grupo de presión – slov. záujmové skupiny/ lobing; špan. tormenta de ideas – 
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slov. brain storming; špan. atentado a la vida privada – slov. zasahovanie do súkromia, 

doslovne atentát na súkromný život); špa.silencio de las armas – slov. prímerie, doslovne 

pokoj zbraní). 

Záver 

Predmetom výskumu našej práce boli špecifiká španielskej odbornej terminológie.  

V prvej časti nášho výskumu sme sa zamerali na formálne špecifiká právnickej 

odbornej terminológie a definovali sme jej postavenie a hlavné črty. Definovali sme ich a 

názorne dokumentovali na uvedených príkladoch. Jedným z hlavných špecifík, ktoré sme si 

vybrali a ktoré tvorili hlavný predmet výskumu, bola úloha a funkcia kognitívnej metafory v 

odbornom právnickom jazyk. Pri skúmaní metafory sme sa opierali o korpus, ktorý obsahoval 

200 metaforicky zafarbených združených pomenovaní. 

Nominácia, ak ju chápeme všeobecne, je priradenie jazykovej formy k určitému 

obsahu (pomenúvací akt), ale tiež aj výsledok (pomenúvacia jednotka) tohto priraďovania ako 

istého procesu. Pomenúvací akt je vždy záležitosťou konkrétnej situácie, pomenovacia 

jednotka však nemusí byť momentálnou záležitosťou prehovoru, ale väčšinou sa vyberá z 

existujúcich lexikálnych jednotiek a tak sa aktualizuje.  

Pri nepriamej denominácii (teda prenesenom význame) vzniká pomenovanie 

sémanticky motivovaných novým použitím už jestvujúcich slovných foriem v pomenúvacom 

procese priradenom k novej skutočnosti, ktorá je s pôvodným významom spojená na základe 

vonkajšej podobnosti alebo vnútornej súvislosti. Význam preneseného pomenovania zostáva s 

ostatnými významami polysémickej lexémy geneticky spätý, no zhoda sémantických rysov s 

motivujúcim významom nebýva vždy markantná a dominantná. Často ide iba o asociácie, 

ktoré sú založené na skúsenostiach s denotátmi. Tvorenie prenesených pomenovaní sa zvykne 

označovať ako sémantické tvorenie, pričom prívlastok odráža skutočnosť, že vznik takýchto 

pomenovaní nesprevádzajú žiadne formálne zmeny formy jednotky, ale iba zmeny či posuny 

vo význame. Pomenúvacími postupmi pri tvorbe prenesených pomenovaní sú metafora a 

metonymia (špan. doble águila - slov. dolár; špan. nube de puntos - slov. bodový diagram; 

colocación de la primera piedra – slov. položenie základného kameňa; špan. limpio de manos 

- slov. čestný, doslovne ten, ktorý má čisté ruky). 
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Potreba tvorenia prenesených pomenovaní, ale nielen tých združených v odbornej 

terminológii je doplnenie slovnej zásoby o nové slová či termíny. Koncept podobnosti je 

využívaní predovšetkým motivačne, teda je akýmsi impulzom, zatiaľ čo sémantická relácia k 

východiskovej jednotke sa často stráca už v momente vzniku nepriameho pomenovania 

nadviazaním priameho vzťahu k pomenúvacej triede objektov či javov. Živšia je v prípadoch, 

keď je vznik preneseného pomenovania motivovaný emocionálne (špan. lavar dinero- slov. 

prať špinavé peniaze; špan. emigración golondrina - slov. dočasné vysťahovanie za prácou, 

doslovne lastovičia emigrácia).  

Doterajšie výskumy odbornej terminológie a jej vzťahu k metafore poukazujú na 

skutočnosť, že metafory sa vyskytujú v mnohých odboroch. Podstatou diskusie je otázka 

kognitívnej vlastnosti jednotlivých metafor, pretože metafora sa chápe ako „umelecká 

jedinečná rečová figúra“ (Jäkel, 1997, s. 14) alebo tiež ako „kognitívna štruktúra, ktorá je 

nevyhnutná pre našu orientáciu v tomto svete“ (Jäkel,1997, s. 14). 

V 80. rokoch minulého storočia sa fenomén metafory dostáva do popredia záujmu 

americkej vedeckej jazykovede vďaka Lakoffovi a Johansonovi (1981), ktorí považujú za 

východiskový princíp vedomie komplexného náhľadu na metaforizáciu ako proces, pričom 

berú do úvahy nielen jazykové pozadie, ale aj poznatky z psychológie či filozofie. Jednotlivé 

myšlienkové koncepty sú vo vzájomnom spojení a tvoria systém, ktorý štruktúruje myslenie a 

konanie človeka. Pojmy, resp. koncepty tak, ako ich vnímajú Lakoff a Johnson, reprezentujú 

abstraktné výsledky myslenia a v rámci jedného pojmového systému sa realizuje zakaždým 

jeden koncept, ktorý súvisí s ďalším a to na základe myšlienkového odrazu. Rozpätie istého 

konceptu sa vyčleňuje na základe istého vedecko –spoločenského a technického rozvoja, 

pričom pri porovnávaní jednotlivých jazykov existujú paralely, teda miesta, ktoré majú 

jednotlivé jazyky spoločné. Tým je dokázané, že metafora a kultúra národa a jeho jazyka sú 

prepojené a na sebe závislé. A zároveň je to jedno z možných vysvetlení príčiny 

nezrozumiteľnosti slovných jednotiek, ktoré majú prenesený význam a následných ťažkostí 

pri ich preklade. 
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