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Wprowadzenie
Jak wskazuje tytu³, ksi¹¿ka,
Wprowadzenie
Wprowadzenie
któr¹ trzymaj¹ Pañstwo w rêkach, jest
praktycznym przewodnikiem przygotowanym dla osób, które stykaj¹ siê
z umowami pisanymi w jêzyku angielskim. Jest wiêc przeznaczona
przede wszystkim dla prawników i t³umaczy, ale tak¿e dla mened¿erów
i studentów zainteresowanych opanowaniem umiejêtnoœci czytania i prawid³owego rozumienia tego typu tekstów w jêzyku obcym. Przewodnik
ma praktyczny charakter, aby rzeczywiœcie pomóc Czytelnikom w lekturze pisanych nie³atwym jêzykiem dokumentów. Zosta³ on przygotowany
jako po³¹czenie s³ownika, kursu angielskiego jêzyka prawnego oraz
podrêcznika wprowadzaj¹cego w podstawowe zagadnienia prawa krajów
anglosaskich.
Dziêki takiemu zakresowi treœci przewodnik wprowadza Czytelnika
nie tylko w arkana s³ownictwa angielskiego jêzyka prawnego, ale równie¿
objaœnia charakterystyczne w³aœciwoœci gramatyczne tej odmiany jêzyka,
przedstawia interpretacje ca³ych zwrotów i zdañ w trudniejszych miejscach omawianych przyk³adów, wskazuje na przyczyny i konsekwencje
doboru poszczególnych terminów oraz kryj¹ce siê za nimi zwyczaje, pojêcia, instytucje i tradycje w³aœciwe dla krajów i systemów prawnych angielskiego obszaru jêzykowego. Aby prawid³owo rozumieæ umowy pisane
w innej kulturze prawnej trzeba siê z ni¹ przecie¿ dobrze zaznajomiæ, i to
nie tylko od strony jêzykowej.
Po omówieniu cech gramatycznych angielskiego jêzyka prawnego
oraz obowi¹zuj¹cych w nim zasad redakcyjnych w kolejnych rozdzia³ach
przedstawiono zatem poszczególne czêœci umowy pos³uguj¹c siê fragmentami oryginalnych dokumentów. Wystêpuj¹ca w nich terminologia
zosta³a wszechstronnie objaœniona w has³ach zamieszczonych pod cytowanym tekstem i zebranych w indeksie na koñcu ksi¹¿ki. Z przewodnika
mo¿na wiêc korzystaæ jak z podrêcznika, który stopniowo przygotowuje
Czytelnika do swobodnej lektury pisanych po angielsku umów, oraz jak
ze s³ownika, który pomaga rozwik³aæ trudnoœci napotkane w tekœcie czyIX
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tanego w³aœnie dokumentu. W indeksie wszystkie omówione w przewodniku terminy i zwroty zestawione s¹ bowiem alfabetycznie i ³atwo mo¿na
sprawdziæ, na których stronach znajduj¹ siê ich objaœnienia wraz autentycznymi przyk³adami zastosowania.
Jedynymi elementami, które zosta³y zmienione w cytowanych fragmentach umów, s¹ nazwy wystêpuj¹cych w nich spó³ek, ale nie ma to
oczywiœcie ¿adnego wp³ywu na ich treœæ. Dla wiêkszej przejrzystoœci tekstu wszystkie omawiane elementy poszczególnych przyk³adów zosta³y
ponumerowane, a ka¿de objaœnienie rozpoczyna siê od numeru pozwalaj¹cego na szybkie odnalezienie przedstawianego terminu w tekœcie. Pogrubion¹ czcionk¹ wydrukowano terminy i zwroty zestawione w indeksie
oraz d³u¿sze fragmenty, których wyk³adniê przedstawiono w poszczególnych has³ach, a kursyw¹ – ich polskie odpowiedniki.
Przygotowanie przewodnika w takim kszta³cie nie by³oby oczywiœcie
mo¿liwe bez wczeœniejszych doœwiadczeñ w nauczaniu przedmiotów
zwi¹zanych z angielskim jêzykiem prawnym oraz dysponowania czasem
i warunkami do jego napisania. Chcia³bym w zwi¹zku z tym podziêkowaæ
studentom studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego za inspiracjê oraz ¯onie za
cierpliwoœæ, zachêtê i stworzenie atmosfery, w której pisanie tej ksi¹¿ki
by³o prawdziw¹ przyjemnoœci¹.

Wroc³aw, lipiec 2012 r.
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Rozdzia³ 1. Gramatyka dla prawników
Aby sprawnie czytaæ
Rozdzia³
i 1.1.
prawid³owo
1.Czasowniki
Gramatyka
rozumieæ
modalne
dla prawników
angielskie teksty prawne
nie wystarczy dobrze pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim oraz zapoznaæ
siê ze stosown¹ terminologi¹. Przygotowuj¹c teksty umów, statutów,
ustaw i tym podobnych dokumentów pisz¹cy po angielsku prawnicy czêsto siêgaj¹ bowiem do obszarów gramatyki tego jêzyka, które z zasady pomija siê w powszechnie nauczanej angielszczyŸnie i rzadko spotyka
w zdecydowanej wiêkszoœci tekstów, od prostych listów i e-maili, po wyszukane ksi¹¿ki i artyku³y.
Dzieje siê tak, poniewa¿ dokumenty prawne zachowuj¹ kilka cech gramatycznych z wczeœniejszych etapów rozwoju jêzyka angielskiego, choæ
dawno wysz³y ju¿ one z u¿ycia w innych odmianach tego jêzyka. Innymi
s³owy, angielski jêzyk prawny jest odmian¹ bardzo konserwatywn¹,
w której przetrwa³y elementy gramatyczne, których dziœ ju¿ prawie nikt
poza prawnikami nie u¿ywa. Taki stan rzeczy wynika z przywi¹zania do
formu³ i zapisów, które sprawdzi³y siê w przesz³oœci, przynosz¹c zamierzone przez ich u¿ytkowników skutki prawne oraz ze stosunkowo szybkiej ewolucji jêzyka angielskiego, który zmienia siê w znacznie szybszym
tempie, ni¿ polszczyzna.
Obawiaj¹c siê wp³ywu zachodz¹cych w jêzyku przemian na interpretacjê pisanych w nim dokumentów, angielscy prawnicy oraz ich naœladowcy zachowuj¹ zatem bardzo daleko posuniêt¹ ostro¿noœæ i traktuj¹
zmiany wyj¹tkowo nieufnie. Z punktu widzenia twórców angielskich dokumentów prawnych jest to podejœcie jak najbardziej uzasadnione, ale
nieuchronnie stawiaj¹ce anglosaskich prawników w roli konserwatystów
jêzykowych, z w³asnej woli zachowuj¹cych w u¿yciu elementy gramatyczne, których zdecydowana wiêkszoœæ osób pos³uguj¹cych siê jêzykiem
angielskim ju¿ nie stosuje i czêsto nie rozumie.
Poniewa¿ elementy te zazwyczaj wystêpuj¹ praktycznie w ka¿dym
zdaniu angielskich dokumentów prawnych, ich obecnoœæ znacz¹co utrudnia lekturê tego typu tekstów zarówno obcokrajowcom, jak i rodowitym
1
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u¿ytkownikom jêzyka angielskiego, którzy nie s¹ obyci ze znaczeniem
form gramatycznych, które wysz³y ju¿ z powszechnego u¿ycia. Sytuacji
obu grup czytelników nie polepsza równie¿ fakt, ¿e elementami gramatycznymi z zasady nie zajmuj¹ siê s³owniki, trudno wiêc znaleŸæ w nich
objaœnienia niezrozumia³ych zdañ, a gramatyki i kursy jêzyka angielskiego z regu³y nie zajmuj¹ siê cechami, które z punktu widzenia przeciêtnego
u¿ytkownika wystêpuj¹ stosunkowo rzadko, na przyk³ad tylko w jednej,
specjalistycznej i na dodatek bardzo konserwatywnej jego odmianie.
Frustracja osób, które maj¹ problemy ze zrozumieniem dokumentów
prawnych, choæ angielski jest pierwszym i najczêœciej jedynym jêzykiem
którego u¿ywaj¹, doprowadzi³a nawet do powstania w krajach anglosaskich ruchu spo³ecznego na rzecz uproszczenia jêzyka prawnego. Ruch
ten, znany jako the plain language movement, w pierwszej kolejnoœci zabiega o uaktualnienie gramatyki angielskiego jêzyka prawnego, czyli wyeliminowanie z niego elementów, które dla przeciêtnego obywatela krajów anglosaskich wydaj¹ siê archaiczne. Sukcesy tego ruchu s¹ na razie
znikome, jako ¿e niewielu prawników da³o siê przekonaæ do sporz¹dzania dokumentów w sposób sprzeczny z tradycj¹ swego zawodu, ale samo
powstanie takiego ruchu najlepiej œwiadczy o tym, jak wa¿ne dla prawid³owego rozumienia angielskich tekstów prawnych jest opanowanie
zasad gramatycznych charakterystycznych dla tej odmiany jêzyka.
Na szczêœcie dla osób zainteresowanych poznaniem tych zasad, jak
i dla anglosaskich prawników, którzy te¿ musieli siê tych prawide³ kiedyœ
nauczyæ, ich liczba jest stosunkowo niewielka. Regu³y te s¹ natomiast
bardzo czêsto stosowanie w tekstach prawnych, co mo¿e sprawiaæ wra¿enie, ¿e s¹ one naszpikowane cechami gramatycznymi, które nie wystêpuj¹
w szerzej znanych odmianach jêzyka angielskiego. Na szczêœcie jest to tylko z³udzenie, wynikaj¹ce z czêstotliwoœci u¿ycia kilku stosunkowo prostych zasad, które zostan¹ omówione i zilustrowane poni¿ej.

1.1. Czasowniki modalne
1.1.1. Shall
Na pierwszy rzut oka najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ angielskich
dokumentów prawnych jest niespodziewanie czêste u¿ycie czasownika
2
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shall. Stosunkowo ³atwo mo¿na natkn¹æ siê na d³ugie ustêpy umów czy
statutów, w których czasownik ten wystêpuje w ka¿dym zdaniu, choæ
w angielszczyŸnie znanej z kursów i podrêczników oraz powszechnie
u¿ywanej przez ogó³ spo³ecznoœci w krajach anglosaskich nale¿y on do
najrzadziej spotykanych czasowników modalnych. Zrozumienia jego roli
w tekstach prawnych nie u³atwia równie¿ fakt, ¿e prawnicy pos³uguj¹ siê
nim w zupe³nie innym znaczeniu, ni¿ zdecydowana wiêkszoœæ u¿ytkowników jêzyka angielskiego.
Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwi¹ w bogatej i burzliwej historii
tego czasownika, której najbardziej brzemienny w skutki epizod mia³
miejsce w roku 1653. W roku tym wydano bowiem niezwykle powa¿an¹
w póŸniejszych latach gramatykê jêzyka angielskiego, której autor, biskup John Wallis, dosyæ arbitralnie, ale za to bardzo skutecznie stwierdzi³, ¿e czasownika shall powinno siê u¿ywaæ do tworzenia form czasu
przysz³ego w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (czyli nale¿y
mówiæ I shall go / we shall go w znaczeniu pójdê / pójdziemy), a czasownika
will w pozosta³ych osobach obu liczb (czyli mówiæ you will go, she will
go, etc.).
W ten sposób powsta³a regu³a, któr¹ przez ponad 300 lat wpajano
uczniom angielskich szkó³ i powtarzano w niezliczonych podrêcznikach
dla obcokrajowców. Dziœ stosowania tej zasady nikt ju¿ nie wymaga (choæ
¿yj¹ jeszcze osoby, które jej przestrzegaj¹), ale pozosta³o po niej przekonanie, ¿e u¿ycie czasownika shall nierozerwalnie wi¹¿e siê z wyra¿aniem
przysz³oœci, co nie u³atwia rozumienia tekstów prawnych.
Znaczenie, w jakim u¿ywa siê tego s³owa w jêzyku prawnym, siêga
swymi korzeniami znacznie g³êbiej ni¿ przytoczona powy¿ej martwa ju¿
zasada i wi¹¿e siê nie z oznaczaniem przysz³oœci, ale z w³adz¹ i autorytetem. Pierwotnie u¿ywano bowiem czasownika shall do wskazania, ¿e za
wyra¿onymi w zdaniu treœciami stoi autorytet w³adzy, która gwarantuje
ich prawdziwoœæ i mo¿e podj¹æ kroki w celu ich wyegzekwowania. Innymi s³owy, shall s³u¿y³o do oznaczenia, ¿e autor tekstu zajmuje w stosunku
do s³uchaczy lub czytelników pozycjê uprzywilejowan¹, która pozwala
mu wskazywaæ co jest w³aœciwe, narzucaæ tryb postêpowania i piêtnowaæ
jego naruszanie.
Klasycznym przyk³adem takiego u¿ycia shall, które przetrwa³o poza jêzykiem prawnym, jest angielski tekst Dziesiêciu Przykazañ. W wiêkszoœci
3
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przek³adów w ka¿dym z przykazañ wystêpuje w³aœnie ten czasownik
(np. You shall not kill/Nie zabijaj), poniewa¿ za poszczególnymi nakazami
i zakazami stoi autorytet wszechmog¹cego Boga, sprawuj¹cego pe³niê
w³adzy nad ich adresatami.
W przypadku tekstów prawnych w³adza, jak¹ legitymuj¹ siê ich autorzy, jest oczywiœcie nieporównywalnie mniejsza, a sankcje, którymi dysponuj¹ s¹ doczesne, a nie wieczne, ale ich nadrzêdna pozycja w stosunku
do odbiorców nie podlega ¿adnej w¹tpliwoœci. W takiej w³aœnie roli w stosunku do spo³eczeñstwa wystêpuje w³adza ustawodawcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy w stosunku do innych organów spó³ki, a strony
umowy w stosunku do siebie nawzajem. Czêste u¿ycie czasownika shall
w ustawach i rozporz¹dzeniach, statutach spó³ek oraz umowach stanowi
zatem naturaln¹ kontynuacjê jego pierwotnego znaczenia, które wskazuje, ¿e adresaci tych tekstów, czyli obywatele, pracownicy, akcjonariusze
czy sygnatariusze umowy s¹ zwi¹zani zawartymi w tych dokumentach
postanowieniami.
Je¿eli angielska umowa kredytowa stanowi zatem, ¿e:
The interest rate shall be 7%,
to autor tego zapisu nie oznajmia, ¿e stopa procentowa w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci bêdzie wynosiæ 7%, ale kategorycznie stwierdza, ¿e stopa procentowa wynosi 7%.
Jak widaæ, do wyra¿enia takiego znaczenia w polskim jêzyku prawnym w zupe³noœci wystarcza u¿ycie czasu teraŸniejszego, powszechnie
stosowanego w polszczyŸnie do okreœlania stanu faktycznego. U¿ywania
czasu teraŸniejszego prostego (czyli the simple present tense) zaleca w takich sytuacjach równie¿ wspomniany powy¿ej anglosaski ruch na rzecz
uproszczenia jêzyka prawnego. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ pisz¹cych po
angielsku prawników woli jednak u¿yæ w takim przypadku czasownika
shall dla wyraŸnego oznaczenia, ¿e cytowane postanowienie wyra¿a wolê
stron umowy i jest dla nich wi¹¿¹ce.
Zdania zawieraj¹ce czasownik shall w angielskich tekstach prawnych nale¿y zatem rozumieæ jako stwierdzenia wyra¿aj¹ce obowi¹zuj¹cy stan faktyczny ustalony przez uprawniony do tego organ lub strony.
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Jedynym wyj¹tkiem od tej prostej regu³y postêpowania jest sytuacja,
gdy zdanie z shall:
– zawiera okolicznik czasu wskazuj¹cy na termin umiejscowiony w przysz³oœci, albo
– na takie okolicznoœci wskazuje bezpoœredni kontekst, w którym zdanie
jest usytuowane.
Przypadek pierwszy jest bardzo rzadki, poniewa¿ ze wzglêdu na opisane powy¿ej ponadczasowe znaczenie, którego noœnikiem w tekstach
prawnych jest czasownik shall, zdania, w których on wystêpuje, z regu³y
nie zawieraj¹ ¿adnych okoliczników czasu. Je¿eli mimo wszystko taki
okolicznik zostanie u¿yty, nale¿y oczywiœcie przyj¹æ, ¿e ca³e zdanie odnosi siê do przysz³oœci. Na przyk³ad, je¿eli umowa stanowi, ¿e:
The fee shall be paid 15 business days after the contract has been
signed,
to ze wzglêdu na wskazanie terminu p³atnoœci prowizji przypadaj¹cego
15 dni roboczych po podpisaniu cytowanej umowy nale¿y zgodnie z logik¹
uznaæ, ¿e angielskiemu shall be paid w takim przypadku odpowiada polski czas przysz³y, a zdanie jasno stwierdza, ¿e prowizja zostanie wyp³acona.
Przypadek drugi równie¿ wystêpuje raczej sporadycznie, na przyk³ad
w postanowieniach reguluj¹cych sposób rozstrzygania sporów, jakie
mog¹ powstaæ w trakcie realizacji umowy:
All disputes arising out of this Agreement shall be settled under the
rules of the International Chamber of Commerce, Paris, by three arbitrators.
Jak widaæ, zdanie nie zawiera ¿adnych okoliczników czasu, ale sama
tematyka cytowanego postanowienia sugeruje, ¿e odnosi siê ono do
przysz³oœci. Skoro bowiem strony umowy zdecydowa³y siê na jej podpisanie, to mo¿na bezpiecznie za³o¿yæ, ¿e dosz³y do satysfakcjonuj¹cego je porozumienia, a ewentualne spory mog¹ wynikn¹æ dopiero póŸniej.
W takiej sytuacji równie¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e angielskiemu shall be settled
odpowiada polski czas przysz³y, a ca³e zdanie stwierdza, ¿e wszystkie spory
wynikaj¹ce z niniejszej umowy zostan¹ rozstrzygniête przez trzech arbitrów w oparciu o regulamin Miêdzynarodowej Izby Handlowej w Pary¿u.
Poniewa¿ w obu przypadkach przedstawione w zdaniach czynnoœci
bêd¹ mia³y miejsce w przysz³oœci, ruch na rzecz uproszczenia jêzyka
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prawnego zaleca u¿ywanie w takiej sytuacji czasownika will i praktyka
taka jest coraz czêœciej stosowana, u³atwiaj¹c prawid³owe zrozumienie
tekstu, co najlepiej widaæ na przyk³adzie:
The provisions of articles 6.8 and 6.10 will survive expiration or termination of this Agreement.
Przy takim zapisie nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e chodzi o czas
przysz³y, czyli ¿e postanowienia artyku³ów 6.8 i 6.10 zachowaj¹ pe³n¹ moc po
wygaœniêciu lub wypowiedzeniu niniejszej umowy.
Je¿eli zgodnie z tradycj¹ w zdaniu wyst¹pi jednak czasownik shall, nale¿y œledziæ kontekst i zwracaæ uwagê na obecnoœæ okoliczników czasu,
pamiêtaj¹c jednoczeœnie, ¿e w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków zdania
te po prostu stwierdzaj¹ obowi¹zuj¹cy stan faktyczny w taki sam sposób,
jak polskie zdania sformu³owane w czasie teraŸniejszym.

1.1.2. May
Drug¹ osobliwoœci¹ angielskiego jêzyka prawnego zwi¹zan¹ z u¿yciem czasowników modalnych jest pos³ugiwanie siê czasownikiem may
w tak szerokim znaczeniu, ¿e ca³kowicie obejmuje ono swym zakresem
treœci wyra¿ane we wspó³czesnej angielszczyŸnie przez wszystkim bardzo dobrze znany czasownik can, który tym samym staje siê zbêdny
i w angielskich dokumentach prawnych w zasadzie nie wystêpuje.
Tak jak to mia³o miejsce w przypadku czasownika shall, przyczyny takiego stanu rzeczy tkwi¹ w historii jêzyka angielskiego. Choæ dziœ can nale¿y do najczêœciej u¿ywanych i wszechstronnych angielskich czasowników modalnych, to pierwotnie jego znaczenie ogranicza³o siê tylko do
treœci, które obecnie wyra¿a czasownik know, czyli wiedzieæ. Znaczenia,
w których dziœ tak czêsto u¿ywa siê can, wyra¿ano zaœ wtedy, jak mo¿na
siê domyœlaæ, przy pomocy czasownika may.
Z biegiem stuleci czasownik can stopniowo poszerza³ zakres swego
znaczenia kosztem may, dochodz¹c powoli do obecnego stanu, w którym
u¿ywa siê go zarówno do wyra¿ania umiejêtnoœci (np. I can ski), potencjalnej mo¿liwoœci (np. Fog can be dangerous), jak i przyzwolenia (np.
You can start now). Nieufni takim zmianom anglosascy prawnicy nadal
stosuj¹ jednak may w jego pierwotnym znaczeniu, które obejmowa³o ca³y
zakres treœci wyra¿anych obecnie przez can. Nic zatem dziwnego, ¿e cza6
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sownik can wydaje im siê zupe³nie zbêdny i w tekstach prawnych w ogóle
go nie u¿ywaj¹, co widaæ poni¿ej:
Each party may terminate this agreement on thirty (30) days’ notice.
W angielszczyŸnie u¿ywanej obecnie na co dzieñ na ca³ym œwiecie najbardziej naturalnym sposobem wskazania, ¿e ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ umowê z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, jak stwierdza cytowane postanowienie, by³oby u¿ycie czasownika
can. Postanowienie mówi bowiem o prawie, jakie przys³uguje stronie,
a nie o jego faktycznym zastosowaniu, czyli opisuje pewn¹ teoretyczn¹
mo¿liwoœæ, która mo¿e, ale nie musi siê ziœciæ, co idealnie pasuje do obecnego znaczenia tego czasownika. Pomimo tego anglosascy prawnicy wol¹
w takiej sytuacji u¿yæ czasownika may, choæ nikt oprócz nich ju¿ ani tak
nie mówi, ani nie pisze.
Jak widaæ w przedstawionym powy¿ej przek³adzie, dla czytelnika polskiego nie jest to jednak problem groŸny, poniewa¿ ca³oœæ zakresu znaczeniowego, o który w jêzyku angielskim rywalizuj¹ can i may w polszczyŸnie mo¿na wyraziæ za pomoc¹ czasownika móc. Niezale¿nie zatem od
tego, który z tych dwu angielskich czasowników zostanie faktycznie u¿yty, w przek³adzie polskim zawsze pojawi siê to samo s³owo, czego angielscy czytelnicy dokumentów prawnych pisanych w ich w³asnym jêzyku
z pewnoœci¹ mog¹ nam pozazdroœciæ.
Czytaj¹c zdania zawieraj¹ce czasownik may wystarczy zatem pamiêtaæ, ¿e
w angielskich tekstach prawnych jest on u¿ywany w taki sam sposób, jak
polski czasownik móc, a nie tylko w znaczeniu dobrze znanym z podrêczników jêzyka angielskiego.

U¿ycie czasownika may w sposób przedstawiony powy¿ej ma jednak
jeszcze drugie dno. Na jednym z etapów trwaj¹cej wieki rywalizacji can
i may, u¿ycie czasownika may do wyra¿enia przyzwolenia (czyli na
przyk³ad w zdaniu Now you may turn on your mobiles/Teraz mog¹ pañstwo w³¹czyæ komórki) zosta³o zawê¿one do osób, które przynale¿¹ do bogatych, dystyngowanych, dobrze wykszta³conych i czêsto sprawuj¹cych
w³adzê warstw spo³ecznych. Pasuje ono zatem jak ula³ do znaczenia czasownika shall opisanego w poprzednim podrozdziale. U¿ycie obu s³ów
wi¹¿e siê bowiem z uprzywilejowan¹ pozycj¹ autora tekstu w stosunku
do jego odbiorcy.
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