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Streszczenie 

Rozprawa analizuje modalność deontyczną w fińskim języku prawnym, który z tej 

perspektywy nie był dotąd przedmiotem pogłębionych badań ani w fińskiej teorii prawa, ani w 

fińskim językoznawstwie. Celem pracy jest zbadanie semantyki i pragmatyki wyrażeń 

deontycznych w fińskim języku prawnym i potocznym, a kontekst polski służy do 

przedstawienia bogatej literatury przedmiotu wypracowanej przez polskich badaczy oraz 

stanowi punkt odniesienia do analiz dla języka fińskiego.  

Praca składa się z części teoretycznej i analitycznej. Część teoretyczna obejmuje 

omówienie założeń modalności deontycznej w ujęciu logicznym, językoznawczym 

i prawoznawczym oraz uwzględnia podejścia wypracowane w polskiej i fińskiej tradycji. 

Wprowadzone zostały definicje czasownika necesywnego i siły deontycznej wykorzystywane 

w dalszej analizie pracy. Ponadto opisano zakres legilingwistyki oraz scharakteryzowano 

klasyfikację fińskiego języka prawnego skontrastowaną z zakorzenionym w polskiej teorii 

prawa dychotomicznym podziałem na język prawny i prawniczy. Przedstawiona została 

aparatura pojęciowa z zakresu prawoznawstwa, tj. z teorii wypowiedzi normatywnych oraz 

uregulowania dotyczące użycia wyrażeń deontycznych w aktach prawnych sporządzanych 

w języku fińskim, szwedzkim i tłumaczeniach na język angielski. Opisano także polisemię 

wyrażeń i relacje synonimiczne oraz pojęcie konotacji.  

  Część analityczna przedstawia istniejące definicje słownikowe polskich i fińskich 

wyrażeń deontycznych w użyciu ogólnym i prawnym. Analiza podzielona jest na części według 

wykładników: nakazu, dozwolenia, zakazu i fakultatywności. Szczególne miejsce zostało 

poświęcone czasownikowi powinien, w którego wypadku występują największe różnice 

między użyciem prawnym a potocznym. W celu ukazania użycia wyrażeń deontycznych 

i znalezienia ekwiwalentów tłumaczeniowych w obu językach, przeanalizowano ponadto 

paralelne fragmenty Konstytucji Republiki Finlandii i Rzeczypospolitej Polskiej oraz paralelne 

wersje przekładu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej na fiński i polski 

z uwzględnieniem frekwencji wyrażeń. 



Powyższe rozważania zostały uzupełnione analizą jakościową i ilościową dwóch badań 

ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem Internetu wśród rodzimych użytkowników 

języka fińskiego w ramach współpracy z Instytutem Języków Finlandii (Kotimaisten kielten 

keskus). Wyniki badań stanowią główną część pracy. Ankiety polegały na wstawieniu 

wyrażenia deontycznego z listy do zdań zaczerpniętych z różnych fińskich aktów prawnych. 

Na podstawie komentarzy uzasadniających wybór danego wyrażenia przez respondentów 

uzyskano cechy konotacyjne wyrażeń, dzięki którym możliwe stało się ich zróżnicowanie.  

Analizy zostały przeprowadzone z uwzględnieniem różnic w wykształceniu i profilu 

zatrudnienia grup respondentów. Dodatkowo na skali od 1 do 10 sprawdzona została siła 

modalną wyrażeń. Zestawiono również cechy wyrażeń wskazane przez respondentów dla 

użycia w języku ogólnym i odmianie prawnej. Wyniki obu ankiet zostały uzupełnione 

komentarzami pracowników fińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Badanie pozwoliło potwierdzić hipotezę, iż w fińskim języku prawnym istnieje 

określony, typowy dla niego zestaw wykładników deontycznych oraz iż większość fińskich 

respondentów jest świadoma specyfiki rejestru prawnego i ogólnego. Mimo to respondenci 

często nie brali pod uwagę różnic interpretacyjnych wynikających z pragmatyki tekstu 

prawnego, który należy rozumieć inaczej niż tekst o tematyce ogólnej. Prowadziło to 

respondentów do błędnych wniosków na temat stopnia zobowiązania wyrażeń. Na tej 

podstawie ankieta ukazała różnice między grupami respondentów w ich postrzeganiu cech 

konotacyjnych wyrażeń, na przykład  lingwiści-nieprawnicy częściej niż prawnicy-nielingwiści 

przypisywali niższe wartości siły deontycznej czasownikom nakazu. Ukazuje to, że problem 

dotyczący błędnej interpretacji siły deontycznej wśród osób niezwiązanych z prawem, 

zasygnalizowany na przykładzie polskiego powinien, okazuje się odnosić również do realiów 

fińskich. 

Badanie pozwoliło potwierdzić cechy denotacyjne z przytoczonych definicji 

słownikowych oraz ustalić pewne nowe cechy konotacyjne, których w fińskich słownikach 

brak. Przykładem może być związek wyrażeń deontycznych z czynnikami, takimi jak rejestr 

językowy, gałąź prawa oraz podmiot deontyczny. Ustalony zestaw cech odzwierciedla 

szczegółowo różne aspekty wyrażeń deontycznych i potwierdza, że między wyrażeniami 

zachodzi synonimia częściowa.  

 

 


