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1 Jazyk práva (právny jazyk, jazyk práva: Rechtssprache) 

(Nemeckému výrazu Rechtssprache zodpovedajú v slovenskom jazykovom systéme výrazy 

jazyk práva, právny jazyk. Právny jazyk, jazyk práva sú odvodené od slova právo, na rozdiel 

od právnického jazyka (Anwaltssprache, Juristensprache), kde je slovotvorným základom 

výraz právnik). 

 Jazyk ako primárny komunikačný nástroj úzko súvisí s existenciou človeka v spoločnosti. 

Slúži na dorozumievanie nielen v úzkom rodinnom, priateľskom kruhu, ale aj na komunikáciu 

medzi človekom a zástupcami štátnej moci, ako sú súdy, prokuratúry, policajné orgány. Pri 

komunikácii s nimi zistíme, že hlavne v písomnom styku sa ich jazyk odlišuje od bežného 

písomného prejavu. Dôvodom je fakt, že sa v takýchto inštitúciách na internú (v rámci 

inštitúcie, medzi právnikmi, alebo inými zamestnancami), ale hlavne na externú (medzi 

úradmi a bežným používateľom jazyka) komunikáciu používa jazyk, ktorý sa vyznačuje 

istými špecifikami a ktorý je pre bežného používateľa jazyka často nezrozumiteľný. Je to 

spôsobené hlavne tým, že právny jazyk patrí zo štylistického hľadiska do odborného štýlu.  

1.1 Funkcie právneho jazyka 

Na Slovensku sa problematike jazyku práva alebo právnemu jazyku venuje dostatočná 

pozornosť, hlavne od vstupu Slovenska do Európskej únie, kedy vzrastá potreba prekladu 

inojazyčných právnych dokumentov do slovenského jazyka. Holländer vo svojom článku 

v Kultúre slova pod názvom Paradox právneho jazyka (1995:329) rozlišuje regulatívnu 

a aplikačnú funkciu práva. Zatiaľ čo regulatívna funkcia slúži na formuláciu prameňov práva 

(právnych predpisov, noriem), je aplikačná funkcia práva determinovaná svojím motivantom, 

t.j. aplikáciou právnych predpisov na texty štátnych orgánov, ako sú vydania uznesení, 

rozhodnutí súdov a pod.   

Z uvedenej regulatívnej funkcie jazyka, ktorou sa formulujú právne predpisy, vyplýva aj 

primárna požiadavka právneho jazyka, ktorou je jednoznačnosť a presnosť. Ako protipól 

právneho jazyka by sme mohli uviesť beletristický štýl, v ktorom je viacvýznamovosť 

(homonymia aj polysémia) je zámerom autora. Tá je v právnom jazyku neprípustná. 

Mnohovýznamové slová sa kontextom stávajú monosémantické, ich význam sa minimalizuje 

na jeden presne definovaný sémantický význam.  

Okrem spomínanej regulatívnej funkcie právneho jazyka existuje aj jeho informatívna 

funkcia, ktorá sprostredkováva právne informácie. Na to, aby došlo k dokonalému prenosu 

informácie od tvorcu normy k adresátovi, musí byť informácia zrozumiteľná. Pod 
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zrozumiteľnosťou sa chápe strohosť, exaktnosť a jednoznačne vyjadrené normy správania. 

Zrozumiteľnosť je teda výrazom informačnej funkcie, jednoznačnosť a presnosť regulatívnej 

funkcie (Holländer 1995:329), aj keď by podľa nás mali byť tieto funkcie 

v komplementárnom vzťahu.  

Všetky tieto atribúty právneho jazyka svedčia o jeho zaradení do odborného štýlu. Keďže 

však právo vychádza z bežného, všeobecného jazyka, odlišuje sa od iných odborných jazykov 

tým, že si ho nemožno osvojiť bez jazyka a je možné ho sprostredkovať len pomocou jazyka.  

V odbornom jazyku napr. prírodných vied platia isté zákony (gravitácia), ktoré existujú aj 

mimo použitia jazyka, aj keď na druhej strane je pre jazykovedca oveľa vážnejší problém 

jazykovo zachytiť takúto mimojazykovú entitu.  

Právny jazyk obsahuje výrazy, ktoré sa formálne zhodujú s výrazmi z bežného jazyka, avšak 

na obsahovej rovine sa tieto veľakrát odlišujú od sémantickej štruktúry výrazov bežného 

jazyka. Ukážeme si to na príklade nemeckej lexémy Besitz a Eigentum. Vo výkladovom 

slovníku nemeckého jazyka (DWDS) je k formatívu Besitz priradená nasledovná seméma: 

das, was jmd. besitzt, im täglichen Leben gewöhnlich gleichbedeutend mit Eigentum (to, čo 

niekto vlastní, v bežnom živote obyčajne zhodné s významom Eigentum), k formatívu 

Eigentum je priradený význam: das, was jemandem gehört, Synonym zu Besitz (to, čo 

niekomu patrí, synonymum k slovu Besitz). V právnom jazyku dochádza k spresnenej 

definícii významu obidvoch lexém, čím tieto nadobúdajú pod vplyvom nového sémantického 

kontextu nový význam. Besitz znamená v právnom jazyku reálne vlastníctvo nejakej veci - 

dŕžba, zatiaľ čo pri slove Eigentum ide o právne vlastníctvo nejakej veci.  

Holländer sa vo svojom článku ďalej venuje opozičnému vzťahu výrazov právny jazyk, jazyk 

práva a právnický jazyk. Podľa neho je právnický jazyk metajazykom právneho jazyka a ide 

tu o jazyk právnikov, hovoriacich o práve. Je to jazyk právnej vedy, právnej praxe a právny 

slang (Holländer 1995:329). Na rozdiel od právneho jazyka má právnický jazyk deskriptívnu 

funkciu.  

V súvislosti s porozumením právneho textu hovorí Holländer (tamtiež) aj o predporozumení 

(z nem. Vorverständnis), ktoré sa vzťahuje aj na texty bežného jazyka. S predporozumením 

rátajú aj zákonodarcovia pri tvorbe právnych textov, čím predpokladajú poznanie istých 

oblastí práva u bežných používateľov jazyka. Paradox právneho jazyka teda vzniká podľa 

Holländera vo vzťahu požiadaviek na presnosť a zrozumiteľnosť. Zvyšovanie presnosti, 

exaktnosti, ktoré spôsobujú znižovanie entropie (neurčitosti), vedie k nezrozumiteľnosti a teda 

k zvyšovaniu entropie a naopak. Riešenie vidí autor článku vo vyváženosti obidvoch funkcií 

práva a z nich vyplývajúcich vlastností právneho jazyka.  
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Opačný názor zastáva nemecký jazykovedec Busse (1998:29), podľa ktorého je maximálna 

jednoznačnosť v používaní slov za normálnych podmienok primárnym cieľom bežnej 

komunikácie, zatiaľ čo strategickým cieľom tvorcov zákonov je vytvoriť používaním 

právnych pojmov čo najväčšiu možnosť ich výkladu, interpretácie, aby aj pri zmene rôznych 

situácií mohli spĺňať riadiacu funkciu. V tejto súvislosti hovorí o tzv. „sémantickej 

otvorenosti“ zákonných textov (tamtiež).  

Z obidvoch týchto názorov (Busse a Holländer) vyplýva, že požiadavka presnosti a teda aj 

zrozumiteľnosti na tvorbu právnych textov je primárna, avšak cieľom právnych textov ako 

uvádza Busse (tamtiež) je ponúknuť väčší priestor ich výkladu. Samozrejme pritom musíme 

rozlišovať medzi textami určenými pre právnikov a širokú verejnosť ako aj medzi textami 

s normatívnou a aplikačnou funkciou. Väčšie možnosti interpretácie nám teda ponúkajú 

normatívne texty na rozdiel od aplikačných textov, kde rozhodnutie napr. súdov musí byť 

jednoznačné a nesmie ponúkať akékoľvek iné možné interpretácie.  

Charakteristiku právneho jazyka a právneho štýlu ponúka publikácia právnika a lingvistu M. 

Tomáška Překlad v právní praxi. Autor v nej definuje právny jazyk z funkčného, systémového 

a obsahového hľadiska (1988, s. 22): 

1. právny jazyk je prostriedkom komunikácie v rámci práva ako normatívneho systému;  

2. zo systémového hľadiska je súčasťou každého spisovného jazyka;  

3. z obsahového je právny jazyk znakovým systémom, v ktorom za jednotlivé znaky 

považujeme jednotlivé slová (právne termíny), slovné spojenia (ustálené spojenia – jazykové 

šablóny) alebo celé vety.   

Prvým dvom aspektom sme sa venovali vyššie a zistili sme, že právny jazyk má normatívnu, 

teda regulatívnu funkciu ako aj fakt, že systémovo je právny jazyk súčasťou bežného jazyka 

a na rozdiel od ostatných odborných jazykov je právny jazyk najužšie spätý s bežným 

jazykom. Na bližšie pochopenie fungovania právneho jazyka ako znakového systému je 

potrebné konštatovať, že pri termínoch, ktoré sú typické nielen pre právny jazyk, ale aj pre iné 

odborné jazyky, ide o úplne iný druh vzťahu medzi formou a významom ako pri slovách 

bežného jazyka. Môžeme si to ukázať na príklade sémantického trojuholníka bežných slov a 

termínov. Pri sémantickom trojuholníku bežných slov ide o vzťahy medzi objektívnou 

realitou, jeho myšlienkovo psychicky spracovaným odrazom vo vedomí používateľa jazyka 

a jazykovou oblasťou. V mimojazykovej realite existuje napr. objekt „lopta“, ktorému 

zodpovedá predstava vo vedomí hovoriaceho a tá je v jazyku vyjadrená slovom „lopta“. Ak 

však chceme pomenovať konkrétny druh lopty, dochádza k problému v tom zmysle, že 

existuje veľmi veľa druh lôpt, rôznych veľkostí, rôznych funkcií a rôznych farieb. 
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Samozrejme si každý používateľ jazyka predstavuje pod pojmom lopta iný typ lopty a jeho 

predstavy môžu byť ovplyvnené viacerými faktormi: skúsenosťou, vzdelaním a pod.  

O úplne iný druh vzťahu medzi výrazom a významom ide pri termínoch. Formatívmi alebo 

pomenovaniami v sémantickom znaku odborného jazyka nie sú bežné slová, ale viacslovné 

pomenovania alebo „syntagmatické fixácie“ (Albrecht 2005:275). Obsahy termínov sú 

v porovnaní s obsahmi slov bežného jazyka sekundárnym fenoménom. Primárnou slovnou 

zásobou jazyka vnímame svet skôr intuitívne. Podľa Albrechta (tamtiež) nepomenúvajú slová 

bežného jazyka predmety alebo deje, ktoré sú už jasne ohraničené, ale klasifikujú skutočnosť. 

Termín a jeho obsah, pojem, spočíva v explicitne vykonaných dohodách, týkajúcich sa vzťahu 

znaku a označovaného. Pri termínoch ide o pomenovanie už identifikovaného a ohraničeného 

predmetu alebo deja podľa istých objektívnych kritérií. To znamená, že slová bežného jazyka 

skutočnosť pomenúvajú skôr intuitívne, zatiaľ čo termíny túto skutočnosť takisto 

pomenúvajú, ale na základe istých dohodnutých objektívnych kritérií.  

Pri apercepcii nemajú bežní používatelia jazyka problém so sémantickým významom slova 

lopta, aj keď si každý z nich môže pod pojmom lopta predstavovať iný typ lopty, farby, 

funkcie a pod. Problém vzniká až pri sémantickom význame slov odborného jazyka, napríklad 

právneho jazyka, kde je potrebné identifikovať význam, vo väčšine prípadov abstraktných 

pojmov, ktoré sa ale takisto vyskytujú v slovnej zásobe bežného jazyka. Už sme si ukázali, 

aký je rozdiel slov Besitz a Eigentum v nemčine a slovenčine, bežnom jazyku a odbornom 

jazyku. Z uvedeného príkladu vyplýva, že na porozumenie významu slov odborného jazyka je 

potrebný kontext, alebo dodatočne získané informácie, vedomosti.  

Výraznejší problém však nastáva, ak ide o transfer daného termínu do iného jazyka. 

Prekladateľ si musí byť vedomý nielen jazykovej odlišnosti, ale hlavne odlišnosti v tomto 

prípade právneho systému jazyka, do ktorého musí daný termín transformovať.  

Doposiaľ sme sa zaoberali právnym jazykom z hľadiska požiadaviek, kladených na texty 

takéhoto typu, t.j. aké podmienky by mali takéto texty spĺňať, aby mohli byť klasifikované 

ako právne texty ako aj na ich apercepciu zo strany recipienta. Zaujímavý je však aj pohľad 

na reálne texty tvorcov zákonov alebo na ich vykonávateľov, ktorí by mali vyššie uvedené 

aspekty právneho jazyka reflektovať a samozrejme sa nimi aj riadiť. Realita je však vo 

väčšine prípadov úplne iná. Tvorcovia textov prevažne aplikačnej funkcie práva disponujú 

prevažne len odbornými znalosťami z tejto oblasti. Počas mojej prekladateľskej praxe som 

mala možnosť pracovať s textami právnicky vzdelaných osôb, nielen slovenských, ale aj 

nemeckých. Z obsahu ale aj formy týchto textov pre mňa vyplýva jednoznačný záver pre 

právne vzdelané osoby ako aj pre lingvistov aj prekladateľov, ktorý spočíva v jednoznačnom 
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presadení úzkej spolupráce obidvoch oblastí. Najideálnejším prípadom pre prekladateľov 

právnych textov je kombinácia právnych a lingvistických schopností, ktorých výsledkom by 

vznikali vždy zrozumiteľné, jednoznačné ale aj gramaticky a lexikálne správne texty.  

V ďalšej kapitole sa budeme venovať jazykovej charakteristike nemeckých právnych textov 

na viacerých jazykových rovinách, pričom budeme vychádzať z reálnych nemeckých textov, 

ktorými sme sa zaoberali (prekladali) počas prekladateľskej praxe. Charakteristika právnych 

textov z jazykového hľadiska je podľa nás pre prekladateľov takýchto typov textov relevantná 

z hľadiska pochopenia ich jedinečnej štruktúry (makro- aj mikroštruktúry), čím sa zabezpečí 

adekvátny transfer informácií nielen z primárneho obsahového, ale aj z nemenej dôležitého 

formálneho hľadiska. V slovenskej jazykovede sa tejto problematike venujú viacerí autori: 

Hegerová, Škrlantová, Abrahámová a pod. Z nemeckej proveniencie by sme mohli spomenúť 

mená ako Fluck, Gast, Walter a pod.  


