
31 
 

TENZIA A DISKREPANCIE V ANGLICKOM PRÁVNOM DISKURZE  
 

Eva Pavlíčková 

 
Abstrakt: The author deals with the legal discourse and English legal language with the focus 

on its comprehensibility.  She concentrates on the conditions under which communication in 

the legal discourse is effective and felicitous. She offers a pragmatic view of the legal 

discourse and casts light on the reasons of incomprehensibility of the language of the law. 
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zrozumiteľnosť  

 

Úvod  
Tento príspevok popisuje komplikovanú povahu anglického jazyka práva, právneho 

prostredia, v ktorom dochádza ku komunikácii medzi tými, ktorí právne texty tvoria a tými, 

ktorým sú určené. Právo je vo svojej  podstate nástroj na ovládanie, kontrolu a reguláciu 

správania členov spoločnosti. Všeobecná povaha jazyka práva má svoje korene vo všeobecnej 

funkcii právneho systému, ktorý ukladá povinnosti a úlohy, vymedzuje práva, definuje 

povolenia a zákazy, t.j. to, čo sa smie, čo je povolené a to, čo sa nesmie, čo je v spoločnosti 

zakázané. Prostredie práva je veľmi zložité. Je vytvárané právnym systémom, t.j. legislatívou, 

orgánmi súdnictva, a inými orgánmi verejnej moci, profesionálmi v oblasti práva, ich 

správaním a metódami práce,  ich snahou a ochotou spolupracovať s laikom ako cieľovým 

adresátom právneho odkazu a ich právnou kultúrou. Právne prostredie, t.j. všetko čo ho tvorí, 

sa odráža v jazyku právnych textov, ovplyvňuje účastníkov právnej komunikácie, obsah, 

formu i interpretáciu právneho odkazu, t.j. kvalitu právnej komunikácie. Je potrebné 

zdôrazniť, že písané právne texty sú najviditeľnejšími a aj najtrvalejšími indikátormi 

jazykovej spôsobilosti.  

 

1 Snaha o zjednodušenie jazyka práva 

V súčasnosti sme svedkami zvýšeného spoločenského záujmu o jazyk práva. Je to 

reakcia na množiace sa sťažnosti namierené proti nezrozumiteľnosti anglického právneho 

jazyka a jeho neprístupnosti nezainteresovaným. Kritizuje sa nízke právne vedomie občanov, 

ale kritika je namierená aj do radov tých, ktorí zložito formulovanú legislatívu a právne 

dokumenty tvoria.  

Badáme úsilie o zjednodušenie anglického jazyka práva, t.j. o zvýšenie jeho jasnosti, 

presnosti a jednoznačnosti, čím by sa uľahčila interpretácia zákonov, predpisov, zmlúv, atď. 

Hlavným záujmom všetkých tých, ktorí ho kritizujú, je dosiahnutie lingvistickej presnosti,  

ktorá by zabezpečila právne vzťahy a služby vyššej kvality. Anglický jazyk práva  by tak  

lepšie zodpovedal svojmu účelu a bol zrozumiteľnejší  cieľovému adresátovi.  Okrem 

presnosti,  najvýraznejšou je požiadavka jasnosti a  zrozumiteľnosti, t.j. používanie  tzv. 

‘priameho’ jazyka.  

Prejavy nesúhlasu prichádzajú nielen od lingvistov a prekladateľov, ale aj od ľudí  

z právnických kruhov. Mikelson (1996) píše, že  lingvisti majú často chuť použiť červené 

pero pri čítaní textov, ktorých autormi sú legislátori alebo právnici. Mikelson tiež uvádza, že  

americký právnik Carl Felsenfeld raz povedal, že právnici majú dva  spoločné nedostatky: 

jeden z nich je fakt, že nepíšu gramaticky správne, druhým je to, že sú presvedčení o tom, že 

píšu správne.  

Podľa Mellinkoffa (1963: 25), ktorý je sám právnikom, je “anglický jazyk práva často 

nejasný – úplne ‘kalný‘” a  „právnici používajú mnoho neexistujúcich, mŕtvych  

a nezrozumiteľných slov. Neznamená to, že jazyk práva je zbavený významu. Jednoducho, ak 

tam nejaký význam je, je ťažké ho nájsť.” 
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Na druhej strane, existujú experti, ktorí sa snažia zachovať jazyk práva v jeho 

originálnej podobe. Bielsa (1993:5) obhajuje anglický jazyk práva slovami:  “má literárnu 

hodnotu” a   “literárny štýl je najvyššou formou vyjadrovania sa v jazyku”. Prekladatelia, 

ktorí študujú právnickú angličtinu z hľadiska nerodeného hovoriaceho  majú veľké problémy 

pri  prekladaní právnych textov do rodného jazyka. Erique Alcaraz Varó (1996: 72) uvádza, 

že “anglický právny jazyk je zložitý a ťažký  nielen pre cudzincov  ale aj pre tých, pre ktorých 

je angličtina materinským jazykom.  

Úsilie zmeniť danú situáciu vyústilo  do Hnutia za zjednodušenia právnickej angličtiny 

(Plain English movement). Začalo sa v Spojených štátoch amerických v štyridsiatych rokoch  

20. storočia. Jeho cieľom je urobiť jazyk práva prístupnejším a zrozumiteľnejším pre 

všeobecnú neprofesionálnu verejnosť. Navrhované zlepšenia by viedli k zlepšeniu kvality 

ústnej i písomnej komunikácie v prostredí práva. Hnutie nebolo prijaté všade a všetkými 

rovnako pozitívne a stále má mnohých kritikov, ktorí vyhlasujú, že ‘jednoduchý‘  právnický 

jazyk  by tak stratil rétorický  dôraz a  štylistický ‘punc‘. Musíme pripustiť, že Hnutie za 

obdobie svojej existencie zaznamenalo úspechy a malo pozitívny vplyv na jazyk právnych 

dokumentov. Podľa  Francesa J. Ranneya (1999:105) Hnutie “zlepšilo čitateľnosť mnohých 

právnych dokumentov, predovšetkým rôznych druhov zmlúv, dlžobných úpisov a pod”. 

Okrem Spojených štátov  snahy o zjednodušenie jazyka práva sa objavili aj vo Francúzsku 

a Španielsku. Ako protiklad Hnutiu za jednoduchý  jazyk práva sa objavujú rôzne hnutia 

s opačným zameraním. Ranney (1999:105) sa zmieňuje o ‘právnom a literárnom hnutí’, ktoré 

chce „priviesť ľudí k štúdiu práva“ a že hnutie „je zamerané viac na čítanie a interpretáciu 

právnych textov ako na ich písanie“.  

 

2 Chápenie diskurzu práva 

Aby sme lepšie poznali právny diskurz, je nevyhnutné analyzovať jeho špecifické 

textové reprezentácie ako sú napr. texty zákonov  a právnych predpisov a dokumentov, ktoré 

sú z lingvistického hľadiska  napriek svojej stáročnej tradícii  relatívne málo preskúmanou 

oblasťou. Pozornosť by mala byť venovaná tým lingvistickým fenoménom, ktoré ho robia 

jedinečným a odlíšiteľným od iných textov.  

Vychádzame z  chápania jazyka  ako komunikácie, ako verbálneho správania 

(Horecký: 1985). Chápeme  právny jazyk nielen ako súbor foriem, ale ako diskurz ako 

činnosť, akciu, pričom sa opierame o Gibbonsa (1994 ) a Hallidaya (1985). Halliday (1985: 

75) používa termín spoločenský kontext, ktorý chápe ako prostredie pre výmenu významov.  

Pri analýze diskurzu sa opierame o  prístup popisovaný M. A. K. Hallidayom (1985) 

a R. Hasanovou, ktorí uvádzajú tri metafunkcie jazyka:  

1/ diskurzné pole (vlastný preklad termínu the field of discourse) charakterizuje druh 

prebiehajúcej sociálnej aktivity, druh aktivity má významný vplyv na konečný komunikačný 

akt; 

2/ úroveň formálnosti (vlastný preklad termínu tenor), interpersonálna úroveň diskurzu – 

pri analýze je dôležité charakterizovať účastníkov komunikácie, ich statusy a roly, druhy ich 

vzťahov, dôraz sa kladie na analýzu sociálnych aktivít uskutočňovaných používateľmi jazyka; 

3/ textová úroveň diskurzu (vlastný preklad termínu the mode of discourse) má 

významný vplyv na konečný komunikačný akt, charakterizuje špecifickú úlohu samotného 

jazyka, čo od jazyka očakávajú samotní účastníci komunikácie, aká je symbolická úloha textu 

a jeho status v sociálnom prostredí. 

 

3 Pragmatický pohľad na diskurz práva a právnu komunikáciu 
V tejto štúdii sa pokúsime spojiť anglický právny diskurz a jazyk práva s pragmatikou 

s cieľom zistiť, ako kvalita  jazyka práva ovplyvňuje kvalitu komunikácie v právnom 

prostredí. Podľa Yulea (1996: 4) „pragmatika sa zaoberá vzťahmi medzi lingvistickými 
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formami a používateľmi týchto foriem“. Berie do úvahy aj implicitný význam, ktorý autor 

pridáva svojej výpovedi, a tiež interpretáciu významu výpovede adresátom, ktorá je 

relevantná kontextu diskurzu, v ktorom je výpoveď vypovedaná (Sperber and Wilson, 1986). 

Pragmatika teda na rozdiel od sémantiky berie do úvahy použitie jazyka v komunikácii, 

predovšetkým vzťahy medzi výpoveďami, kontextami  a situáciami, v ktorých sú 

vypovedané. Pragmatický význam je možné získať zo situácie výpovede ako celku a zo 

zámeru autora výpovede. Pre nájdenie  pragmatického významu je nevyhnutné zvažovať to, 

čo mal autor v úmysle. Je taktiež nevyhnutné zohľadniť funkciu výpovede v komunikácii. 

V našom prípade je nevyhnutné brať do úvahy  nielen jazyk ako prostriedok komunikácie vo 

všeobecnosti (angličtina, slovenčina), ale aj jazyk práva ako prostriedok profesionálnej  

komunikácie, prostredníctvom ktorého právna komunikácia vzniká, úroveň jeho zvládnutia 

u všetkých účastníkov právnej komunikácie; analyzovať formu a obsah písomnej výpovede 

v prostredí práva, odhaliť explicitné  a implicitné odkazy právneho textu, a niektoré ďalšie 

podmienky, v ktorých sa právna komunikácia uskutočňuje. 

Pragmatický prístup pomáha preskúmať povahu právnej komunikácie v širšom 

kontexte prostredia práva; pomáha nájsť skutočných účastníkov právnej komunikácie; druh 

vzťahu, ktorý môže vzniknúť medzi účastníkmi danej komunikácie; analyzuje  prostredie 

práva, kde sa daný druh komunikácie uskutočňuje, organizuje komunikáciu; zisťuje, kto ju 

riadi; aké vzťahy existujú medzi sociologickými faktormi. V tomto článku sa pokúsime 

identifikovať hlavných účastníkov písomnej právnej komunikácie: autora výpovede a 

cieľového adresáta.  

Komunikácia je interpersonálny komunikačný proces vznikajúci medzi dvomi 

základnými účastníkmi: autorom odkazu a jeho adresátom. Autor má úmysel komunikovať 

s adresátom výpovede. Adresát slobodne prijíma svoju úlohu, snaží sa nájsť význam 

výpovede (lokúciu) a  dedukovať zámer (ilokúciu) autora  a primerane reaguje (perlokúcia). 

V každodennej bežnej komunikácii autor tvorí obsah i formu výpovede. V bežnej 

každodennej komunikácii sa  autor výpovede snaží konštruovať svoj odkaz tak, aby bol 

v súlade so schopnosťou adresáta rozpoznať význam i zámer. Obsah aj forma odkazu sú 

v bežnej každodennej komunikácii zrozumiteľné adresátovi a sú  adekvátne jeho mentálnym 

schopnostiam a úrovni ovládania jazyka, v ktorom je odkaz konštruovaný. To znamená, že 

úspešná komunikácia nespočíva len v tom, že adresát rozpozná lingvistický význam 

výpovede, ale v tom, že vydedukuje z nej zámer, ktorý do nej vložil autor (Sperber and 

Wilson, 1986: 23).  

Právna komunikácia nie je typický každodenný komunikačný akt medzi autorom 

a adresátom. Je to sociálna interakcia uskutočňujúca sa v prostredí práva, v určitom čase, na 

určitom mieste, medzi jej účastníkmi (profesionálom a neprofesionálom). Spôsob písomnej 

právnej komunikácie je odlišný od spôsobu písomnej komunikácie vo všeobecnom zmysle. 

Je všeobecne známe, že zákony sú vydávané najvyšším zákonodarným orgánom, že 

ich obsah je vytvorený navrhovateľom (nazveme ho autorom odkazu) je jazykovo 

formulovaný právnym expertom (nazveme ho píšucim) v súlade so zámermi legislatívy; sú 

konštruované pre občana, laika, ktorého by mal byť považovaný za cieľového adresáta. 

Právne normy upravujú pravidlá správania sa pre špecifické druhy prípadov a pre neurčitý 

počet adresátov. Adresát v písomnej právnej komunikácii, t.j. v legislatívnych dokumentoch, 

nie je/sú určitá/é konkrétna/e osoba/y, ale bližšie neurčený adresát, hypotetický právny 

subjekt, ktorého úlohou je porozumieť odkazu legislatívneho orgánu (autora odkazu) danej 

krajiny. Ako sme uviedli, odkaz v právnom diskurze je veľmi často konštruovaný niekoľkými 

autormi: autorom/mi obsahu a autorom/mi formy. Už v tejto fáze právnej komunikácie môže 

dôjsť ku komunikačnému nedorozumeniu. Nad priebehom komunikácie dozerá legislatívny 

orgán (autor), vynucuje si interakciu účastníkov a prostredníctvom systému súdnych orgánov 

trestá adresáta za nepochopenie obsahu odkazu. Adresátovi je jeho úloha určená, sloboda 
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voľby je tu diskutabilná. Píšuci (ten kto odkaz formuluje) sa nezdá byť až tak dôležitým, hrá 

skôr pasívnu úlohu. Napriek tomu svojou znalosťou jazyka, gramatiky, terminológie a štýlu 

môže ovplyvniť kvalitu reakcie adresáta tak pozitívnym ako aj negatívnym spôsobom. 

Nesprávne formulovaná správa môže mať za  následok neporozumenie odkazu adresátom. 

Sociálne a kultúrne zázemie cieľového adresáta a autora/ píšuceho sú odlišné. Na rozdiel od 

autora/píšuceho nie je adresát právnikom profesionálom, má slabú znalosť jazyka práva, 

v prostredí práva sa cíti neisto. Potrebuje nevyhnutne niekoho, kto mu odkaz sprostredkuje. 

Právnik v písomnej právnej komunikácii prijíma úlohu sprostredkovateľa, interpretátora, 

dešifrovateľa, ktorý interpretuje a odovzdáva autorov/ píšuceho odkaz cieľovému adresátovi, 

a to tak význam správy, ako aj úmysel. Pretrváva nejednotnosť, komu je určený odkaz, kto je 

cieľovým adresátom v právnej komunikácii - občan alebo právnik. Podľa nášho názoru je 

cieľovým adresátom občan štátu, keďže je to on, od koho sa očakáva správna reakcia na daný 

odkaz.                 

 

4 Vplyv právneho prostredia na kvalitu právnej komunikácie  
Jazyk práva rovnako ako aj kvalita právnej komunikácie je ovplyvnená právnym 

prostredím. Prostredie práva je tvorené legislatívnym orgánom, právnym systémom, orgánmi 

súdnictva, právnymi profesionálmi, ich správaním, ich metódami práce,  ich snahou a ochotou 

spolupracovať s laikom – cieľovým adresátom právneho odkazu, právnej kultúry. Právne 

prostredie, t.j. všetko, čo ho tvorí, je ukryté v právnych dokumentoch, ovplyvňuje účastníkov 

právnej komunikácie, obsah i formu právneho odkazu, teda i kvalitu právnej komunikácie.  

Na základe toho, čo sme doposiaľ povedali, je zjavné, že prostredie práva je 

prostredím neistého, nespoľahlivého jazyka, a to na obidvoch stranách, týka sa to 

rovnako tých, ktorí dokumenty tvoria, i tých, ktorým sú adresované. Anglické právne 

dokumenty sú ešte stále písané skostnateným jazykom pokrytým vrstvou a prachom tradícií 

a konvencií. Jazyk práva je jazykom inštitucionálnym, preto zachovávanie tradícií a konvencií 

v právnom jazyku sa nejaví ničím neobvyklým, nie je možné očakávať okamžité zmeny. Je 

ale nutné povedať, že komunikácia nemôže byť úspešná ak si jej hlavní účastníci nerozumejú. 

Právne dokumenty sú pre cieľového adresáta právne zaväzujúce. Od neho sa čaká neverbálna 

reakcia, t.j. perlokúcia. Právna terminológia musí byť presná, právne normy by mali byť 

formulované  transparentne a presne, aby cieľovému adresátovi bola prenesená zmysluplná a 

zreteľná správa. „Jazyková bariéra“ musí byť eliminovaná na minimum. Každý právny 

dokument by mal byť formulovaný s prihliadnutím na jeho cieľového adresáta. Je nutné 

pripustiť, že je veľmi ťažké vytvoriť odkaz pre nešpecifickú osobu, pre hypotetický subjekt. 

Zložitý právny odkaz, ktorý je odrazom zložitej právnej reality - právneho prostredia, si 

vyžaduje na jednej strane použitie všeobecného  (pre všeobecného hypotetického adresáta) na 

druhej strane špecifického právneho jazyka, všetko zahŕňajúceho (all-inclusive), t.j. 

pokrývajúceho celú zložitú právnu realitu, a zároveň jasného a zreteľného jazyka, ktorý  by 

vyhovoval obom stranám: profesionálom i laikom. Tieto faktory komplikujú komunikáciu 

v právnom prostredí, mystifikujú ju a zneprístupňujú nezainteresovaným. 

 

5 O existencii paradoxov v právnom kontexte 
 Jednou z príčin, ktoré komplikujú komunikáciu v prostredí práva je jej časovo, 

priestorovo, sociálne a personálne asynchronický charakter. Právne texty (hlavne legislatívne) 

sú tvorené na použitie v budúcich situáciách. Medzi ich produkciou a interpretáciou leží určité 

časové a priestorové vákuum. Absencia okamžitého kontaktu medzi autorom odkazu a 

adresátom je jednou z príčin uvedenej asynchrónie, ktorá značne ovplyvňuje interpretáciu 

textu v prostredí práva.  

 Profesionáli v právnom diskurze sledujú konvencionalizovaný komunikatívny zámer, 

ktorý je vyjadrený konvenčnými a tradičnými jazykovými prostriedkami. Jazyk používaný 
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v danom prostredí je zrozumiteľný profesionálom. Bežní občania, neprofesionáli, ktorí  by 

mali byť cieľovými adresátmi legislatívneho odkazu, sú udržiavaní vo vzdialenosti 

vzbudzujúcej rešpekt. Dôkazom toho, že cieľovým adresátom je občan, je fakt, že on je ten, 

od ktorého sa očakáva perlokučná (re)akcia. Ukazuje sa však, že naňho sa pri produkcii 

odkazu neberie dostatočný ohľad. 

Pozorujeme teda nepomer medzi autorom odkazu a laikom - bežným občanom, 

ktorých všeobecná, profesionálna, všeobecne jazyková i profesionálne jazyková úroveň je 

odlišná. Naznačený nepomer sa nutne prejavuje v kvalite a kapacite komunikácie a je príčinou 

toho, že cieľový adresát nie  je schopný v potrebnej miere porozumieť odkazu a musí využiť 

služby právnika, ktorý v danej komunikácii plní funkciu sprostredkovateľa odkazu. Uvedená 

nerovnováha  vedie k sérii paradoxov (výraz paradox je použitý ako intenzifikátor nájdených 

diskrepancií). Jedná sa o :   

1. paradox medzi reálnym a modelovým kontextom v jazyku práva; 

2. paradox, ktorý vzniká medzi „mŕtvym“ legislatívnym textom a jeho „oživovaním“ 

v konkrétnych situáciách; 

3. paradox medzi impersonalitou a subjektivitou; 

4. paradox medzi presnosťou na jednej strane a flexibilitou a dosiahnutím všeobecnej 

platnosti  na strane druhej. 

 

1. Paradox medzi reálnym a modelovým kontextom v jazyku práva. 

Podľa nášho názoru, pramení táto obťažnosť zo základnej  diskrepancie medzi 

modelovým kontextom, ktorý je hypoteticky vytvorený autorom právneho textu, a ktorý nie je 

možné úplne zbaviť nepredvídateľných  budúcich intervenujúcich premenných a reálnym 

kontextom, v ktorom je text interpretovaný. Vytvorenie modelového kontextu absolútne  

identického s reálnym kontextom nie je možné. 

 

2. Paradox, ktorý vzniká medzi „mŕtvym“ legislatívnym textom a jeho aktualizáciou 

‘oživovaním‘ v konkrétnych situáciách  

‚Mŕtvy’ text ožíva v každom novom kontexte, ktorý spĺňa všetky požiadavky jeho 

aktualizácie. Každá nová situácia aktivizuje ilokučnú silu a robí ju aktuálne efektívnou. Slovo 

‚mŕtvy’ sa vzťahuje iba na aktuálnu stratu platnosti zákonov alebo zmlúv. Existencia 

uvedeného paradoxu v legislatívnom prostredí spočíva v nasledujúcom. Pre každého ľudského 

jedinca žijúceho v civilizovanej spoločnosti platia určité zákony, ktoré určujú jeho práva 

a povinnosti. V určitých konkrétnych situáciách pre neho platia aktuálne konkrétne zákony. 

Tieto faktické situácie, ktoré určujú práva a povinnosti jedinca sa nazývajú statusy. Jedna 

osoba ich má niekoľko: matka, manželka, zamestnankyňa, vodička, dospelá osoba, mentálne 

retardovaná osoba, maloletá. Každý zákon predpokladá splnenie určitých podmienok. Ak 

niektoré z požadovaných podmienok nie sú splnené, zákon stráca svoju aktuálnu platnosť pre 

osobu, ktorá nemá požadovaný status. Zákony vzťahujúce sa na britských občanov nie sú 

aktuálne platné pre tých, ktorí britskými občanmi nie sú, alebo nežijú práve na britskom 

území. Zákon pre maloletých nemá  platnosť pre dospelých. 

V prostredí právnych dokumentov si proces premeny oživovania právneho dokumentu 

vysvetľujeme nasledovne: ak sa osoba, ktorá nie je verejným notárom alebo nemá právnu 

moc, podpíše napr. v prísažnom vyhlásení (affidavit) pod slová  Subscribed and swarn before 

me this ...day... A.D. , daný dokument nenadobúda legálnu právoplatnosť. Týmto spôsobom 

vysvetľujeme aj proces premeny vety na výpoveď. 
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3.  Paradox medzi impersonalitou a subjektivitou 

V legislatívnom prostredí  spočíva impersonalita v tom, že neznámy tvorca, ktorý 

v sebe zahŕňa autora obsahu a autora formy, tvorí odkaz  pre hypotetického cieľového 

adresáta, čo následne umožňuje  značnú mieru subjektivity pri interpretácii odkazu. 

V prostredí právnych dokumentov sa uzatváranie zmlúv môže javiť ako zdanlivo 

osobné. Bežnou praktikou je, že určité typy zmlúv, ako napr. zmluvy o predaji tovaru, sa 

uzatvárajú veľmi rýchlo, na veľkú vzdialenosť, len na základe výmeny nevyhnutných 

dokumentov, bez toho, aby sa zmluvné strany osobne stretli.  V tomto type komunikácie je 

právnik potrebný aj na napísanie zmluvy aj na jej interpretáciu. Fakt, že ide o dve alebo viac 

osôb, zvyšuje impersonalitu komunikácie i subjektivitu interpretácie odkazu. 

 

4. Paradox medzi presnosťou na jednej strane a flexibilitou a dosiahnutím všeobecnej 

platnosti  na strane druhej. 

Jeden z najvýraznejších paradoxov  právneho textu  má svoje korene v kontradikcii 

medzi požiadavkami na text, ktorý má byť na jednej strane jasný, zreteľný a výstižný a na 

druhej strane byť všetko zahrňujúci (all-inclusive), všeobecne platiť,  brať do úvahy všetky 

potenciálne budúce prípady a situácie – čiže zabezpečovať určitú mieru flexibility, t.j. 

určitého priestoru pre prípadne odlišnú budúcu interpretáciu odkazu s ohľadom na meniaci sa 

kontext  

Tieto protirečenia v jazyku práva sú príčinou pretrvávania takých fenoménov, ktoré 

charakterizujú a zároveň odlišujú tento diskurz od iných. Ide o nominalizáciu a opakovanie, 

používanie dlhých viet (ktorých myšlienky sú uhniezdené jedna v druhej), kvalifikátorov 

(qualifications), zložených predložiek, prostriedkov slúžiacich na vyjadrenie všeobecnej 

platnosti (all-inclusive devices), deiktických a iných referenčných výrazov, ktoré okrem svojej 

základnej funkcie zvyšujú formálnosť skúmaných  textov a aktívne  pracujú proti 

zrozumiteľnosti a presnosti a spôsobujú často obťažnosť interpretácie. Text, ktorého 

primárnou požiadavkou je presnosť a jasnosť sa tak stáva nezrozumiteľným. 

Je možné, že uvedené diskrepancie majú zdroj v samotnej povahe práva, ktorá spočíva 

v hľadaní rovnováhy medzi poriadkom a slobodou, t.j. medzi nastolením povinností 

a poskytnutím práv. 

 

Záver 

Štúdia je pokusom o čiastočnú deskripciu diskurzu práva a pochopenie povahy a 

spôsobu komunikácie v prostredí práva cez prizmu pragmatiky. Jeho zámerom je  predostretie 

pohľadu autorky na danú problematiku, pokus o pragmaticko-lingvistickú analýzu jazyka 

práva s koncentráciou na jeho dominantné aspekty. Voľbu pragmaticko-lingvistickej 

koncepcie opodstatňujeme nevyhnutnosťou organickej spätosti lingvistickej analýzy 

s analýzou diskurzu práva. Veríme, že prispeje  do diskusie o  jazyku práva, zvlášť v čase, 

keď anglický jazyk práva preniká aj do slovenského právneho jazyka, ktorý nadobúda svoje 

miesto  na  medzinárodnej ekonomickej a politickej scéne.  
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