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Rezumat: Engleza juridică sau „legaleza”, după cum mai este cunoscută, este un limbaj specific care diferă în 

moduri variate de limba engleză comună iar utilizarea sau traducerea acestuia impune cunoștințe textuale, stilistice și 

lexicale solide. Ca în multe alte cazuri de traduceri foarte specializate, o colaborare strânsă între un profesionist în 

domeniul dreptului și un translator ar fi soluția ideală, deoarece aspectele implicate se referă atât la substanță 

(adaptarea dreptului la tradițiile culturale, politice și sociale ale unei țări) cât și la formă (particularitățile morfologice, 

sintactice și lexicale ale unui limbaj arhaic și conservator). Cu toate acestea, deoarece o astfel de colaborare nu este 

întotdeauna posibilă, translatorul trebuie să fie conștient cu privire la unele din cele mai dificile aspecte ale limbajului 

juridic, cele legate de utilizarea latinismelor și a arhaismelor.  
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Introducere 

 

După cum se afirmă în mod obișnuit, „imediat ce citești ceva și nu înțelegi, poți fi aproape sigur că a 

fost redactat de un avocat. Apoi, dacă dai textul unui alt avocat și nici acesta nu știe ce înseamnă, atunci poți 

fi sigur că a fost redactat de un avocat”. Engleza juridică poate fi plină de surprize pentru un cititor neavizat, 

deoarece se bazează într-o mare măsură pe un fond comun, care ar putea fi descris ca un împrumut sau pur și 

simplu un transfer de termeni care aparțin limbii franceze, latine, grecești sau chiar arabe. Cu greu poți citi 

câteva pagini scrise în engleza juridică, fără a da peste cuvinte care ne amintesc fie de o limbă franceză, pe 

care nici chiar francezii nu o mai folosesc (indiferent de frumoasa lor origine latină), fie de o limbă latină, 

care nu a trecut niciodată prin filtrul continental și care a fost importată și naturalizată de cealaltă parte a 

Canalului Mânecii - respinsă de limbile romanice și adoptată de o limbă germanică. Există un consens în ceea 

ce privește faptul că discursul juridic include o limbă lipsită de naturalețe și care susține păstrarea unor forme 

arhaice (1) și o utilizare recurentă a latinismelor (2). Obiectul acestui articol este legat de prezența 

latinismelor și a arhaismelor în textele juridice și scopul său este de a clarifica unele dificultăți de traducere 

întâlnite în cazul unor astfel de texte.  

 

1. Utilizarea latinismelor în engleza juridică 

 

Deși limba latină nu mai este limbajul dreptului, a lăsat urme semnificative în limbajul juridic al 

limbilor moderne, atât în materie de stil cât și în materie de terminologie. După cum observă un autor (3), atât 

în limbile romanice cât și în limba engleză, vocabularul care provine din limba latină juridică a fost păstrat în 

mare măsură în forma lui originală sau a fost modificat în mod nesemnificativ. În aceste limbi, cuvintele de 

origine latină sunt împrumuturi sau calchieri folosite ca model structural pentru a forma noi cuvinte în limbile 

moderne. Câteva exemple de astfel de transferuri din limba engleză includ cuvinte precum legislator, 

cession, regime, constitution, adjudication, clause sau act, toate de origine latină. Pe de altă parte, textele 

moderne abundă în citate latine, fie sub forma unor termeni, expresii sau aforisme, motivat de dorința de a 

conferi textelor juridice un efect retoric. Din această perspectivă, după cum susțin unii autori (4), limba latină 

este folosită ca mijloc estetic pentru a impresiona cititorii sau pentru a demonstra competența profesională a 

clasei juridice, retorica sistemului juridic dobândind astfel o bază solidă și prestigiu. În ciuda mișcărilor care 

cer mai multă claritate în textele juridice, expresiile latinești sunt încă folosite în limbajul juridic, în special în 

argumentația legală. Oponenții unui exces de reformă lingvistică susțin că latinismele servesc un scop precis, 

deoarece evită ambiguitatea și că astfel de termeni consacrați pot ajuta la dezvoltarea unei „lingua franca” 
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pentru profesioniștii din domeniul dreptului. După cum afirmă Alcaraz în cartea sa (5), era inevitabil pentru 

dreptul englezesc să nu scape de influența limbii latine, care era susținută de influența bisericii romane în 

Europa, pe de o parte, și care era folosită la scară largă ca limba cunoașterii și a literaturii, pe de cealaltă 

parte. Indiferent de motive, prezența latinismelor în textele juridice este o realitate care nu poate fi negată; de 

fapt, după cum se arată într-un studiu efectuat în regiunea Quebec din Canada (6) folosind un software 

specializat de contorizare a termenilor pe un număr de peste 1600 texte juridice, au fost identificate mai mult 

de 603 cuvinte și expresii latinești, care fac parte integrantă din dreptul pozitiv din Quebec. Dintre aceste 

unități, anumiți termeni au avut un număr impresionant de utilizări: “affidavit” (1400), “certiorari” (1099), 

“mandamus” (1127), “quo” 1991, “re” (1836) sau “vires” (1724). 

Prezența cuvintelor latinești în textele juridice din limba engleză (traduse în limba română), ridică 

puține probleme pentru traducătorii români, deoarece de cele mai multe ori acestea nu sunt traduse, ci 

preluate ca atare. Mai mult, deoarece limba română are o origine latină, de obicei nu există nici probleme 

legate de pronunție (spre deosebire de pronunția în limba engleză a cuvintelor latine, care rămâne de multe 

ori un mister pentru profani). Scopul acestui articol este de a indica unele exemple practice pentru a 

îmbunătăți calitatea traducerilor din limba română în limba engleză folosind aceste latinisme, care nu se 

numără printre primele alegeri ale multor traducători și care vor crește în mod semnificativ calitatea generală 

a traducerii. Tabelul 1 de mai jos ne arată 10 astfel de exemple practice:  

Tabelul 1: Utilizarea latinismelor în traducerile din limba română în limba engleză a textelor juridice 

Română  Engleză  

  

În caz de faliment, când debitorul intră în 

insolvență, creditorii sunt, în general, de acord să 

accepte o cotă parte din ceea ce li se datorează. 

 

In a bankruptcy case, when the debtor is insolvent, 

creditors generally agree to accept a pro rata 

share of what is owed to them. 

Astfel de audieri au loc, de regulă, când probele la 

prima vedere sugerează că un doctor a avut un 

comportament total lipsit de profesionalism. 

 

Such hearings are usually launched when prima 

facie evidence suggests a doctor has engaged in 

serious unprofessional conduct. 

 

Între 1805 şi 1914, membrii dinastiei aflată în 

fruntea Egiptului au condus în calitate de viceregi 

de drept ai Imperiului Otoman, dar au acționat de 

fapt (în practică) în calitate de conducători 

independenți. 

 

Between 1805 and 1914, the ruling dynasty of 

Egypt ruled as de jure viceroys of the Ottoman 

Empire but acted as de facto independent rulers. 

Tribunalul a decis că decizia Ministrului a fost de 

bună credință. 

 

The Court concluded that the Minister’s decision 

was bona fide. 

Procesul a fost amânat până la o durată 

nedeterminată. 

 

The trial was adjourned sine die. 

 

Evenimente de forță majoră care includ, printre 

altele, cutremure, inundații, greve, oprirea 

producției etc. 

 

Force majeure events which include, inter alia, 

earthquakes, floods, strikes, lockouts, etc. 

Un ordin de menținere a situației curente emis în 

contextul dreptului muncii poate fi folosit pentru a 

împiedica concedierea sau discriminarea 

angajaților după ce au făcut o plângere. 

 

A status quo order issued in the context of labor 

law may be used to prevent employees from being 

fired or discriminated against after the filing of a 

grievance. 

 

Un cumpărător de rea credință este o persoană 

care cumpără un bun de de la o alta știind că 

acesta a fost furat. 

 

A mala fide purchaser is a person buying property 

from another with the knowledge that it has been 

stolen. 

Acordul a fost declarat nul de la început.   The agreement was declared void ab initio. 
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Există o regulă generală de a nu pune sub acuzare 

dacă nu este determinat corpul delict, respectiv 

până la găsirea cadavrului.  

It is a general rule not to convict unless the corpus 

delicti can be established, that is, until the dead 

body has been found. 

 

Deși, pe bună dreptate, „de la început” este o variantă foarte bună pentru „ab initio” și „printre altele” 

poate înlocui cu succes mai rafinatul “inter alia”, există o anumită savoare legată de utilizarea latinismelor 

care altfel s-ar pierde și astfel de traduceri nu reușesc să surprindă esența „legalezei”, care este definită într-o 

proporție covârșitoare de conservatism (7) și de o utilizare generalizată a unor termeni, care deja și-au 

câștigat un anumit înțeles în context juridic și care au o șansă mai mare de a elimina ambiguitatea, inamicul 

principal al textelor juridice. Mai mult, din perspectiva unui context mai larg, care cuprinde și alte aspecte 

legate de particularitățile limbii engleze juridice, precum prezența elementelor deictice (“herein”, 

“heretofore”, “hereinafter”, “thereafter”, aforementioned” etc.), utilizarea unei redundanțe expresive (“aid 

and abet”, “lands and tenements”, “represents and warrants”, “any and all”, “by and between” etc.) sau 

folosirea arhaismelor, care va fi descrisă în continuarea acestui articol, respectarea sau nerespectarea unor 

astfel de principii ale traducerii textelor juridice (8) influențează puternic calitatea traducerii și poate conduce 

la potențiale neînțelegeri, confuzie și ambiguitate, fără a menționa implicațiile legale dramatice ale oricăror 

erori de traducere.  

 

2. Utilizarea arhaismelor în engleza juridică   

 

Arhaismele dau o savoare de formalitate documentelor juridice. Mulți autori contemporani încă 

preferă vechile forme, precum “fortwith” ca substitut pentru “right away”, “to inquire” în loc de “to ask” sau 

terminația “eth” pentru persoana a treia singular la prezentul simplu, ca alternativă pentru terminația modernă 

în „es”: (“witnesseth” în loc de “witnesses”).  Pe lângă formalitate, utilizarea conservatoare a acestor termeni, 

mai degrabă învechiți, transmite siguranță și conveniență. Ca urmare a utilizării repetate, unii din acești 

termeni au dobândit în timp o interpretare autoritară și, prin urmare, modificarea acestora este însoțită de un 

anumit risc. Este principiul descris de Crystal și Davy în 1986 (9): “what has been tested and found adequate 

is best not altered”. Un ton ușor arhaic este obținut, de asemenea, prin utilizarea anumitor locuțiuni 

prepoziționale, precum pursuant to (folosit frecvent în contracte) sau subject to. Se mai poate identifica și un 

anumit grad de sexism, de exemplu judecătorii care îi numesc pe ceilalți judecători de același rang brethren 

(frați). Alte exemple comune de arhaisme includ deemed, imbibe, devise and bequeath, chattel (bunuri 

personale), said and such (ca adjective), oath, ordeal, prior to etc.  Unele din ele pot fi simplificate: adequate 

number of poate fi înlocuit de enough, at the time when de when, for the duration of de during, during such 

time as de while sau the reason being that de because.  

Alături de alte forme de legalism și termeni avocățești, arhaismele aparțin stilului formal, care ajută 

la concizia și precizia mesajului, dar care, din nefericire, ridică multe probleme de înțelegere pentru cititorii 

de rând. Deși toate limbile sunt deschise schimbării și suferă modificări frecvente și abrupte, printr-o 

adăugare constantă de noi termeni care reflectă o lume în continuă schimbare, în cazul scrierii juridice avem 

un regim conservator, rezistent la schimbare (10). În aceeași perspectivă, Crystal & Davy (11) afirmă că “it is 

especially noticeable that any passage of legal English is usually well studded with archaic words and phrases 

of a kind that could be used by no one else but lawyers”. Se poate afirma că fiecare limbaj specializat își 

dezvoltă propriile trăsături și un jargon specific care este greu de înțeles sau urmărit de nespecialiști; cu toate 

acestea, în cazul limbii engleze juridice, caracterul său tehnic i-a determinat pe mulți critici să afirmă că 

limbajul juridic diferă de alte limbaje deoarece “the language of law is not just English as ordinarily 

understood, but a varietal system of technical terms, situational meanings, complicated procedural 

arrangements, etc., which communicates, at least among law men, in a unique style, imperceptibility 

interwoven with certain juristic traits and judicial qualities” (12).  

Ca și în cazul latinismelor, utilizarea de către traducătorii români a arhaismelor este departe de a fi 

prima alegere,  fiind preferați termeni mai moderni și mai generali. Puțin traducători ar alege “the 

construction of the contract” în loc de “the interpretation of the contract” sau “the sale of said and such 

products” în loc de “the sale of these products”. Dintre toate traducerile tehnice, traducerile juridice par să 

necesite, de departe, un grad ridicat de experiență pentru stăpânirea întregului arsenal de subtilități, 

particularități lexicale și sintactice, precum și o interpretare specifică a anumitor termeni. Cel mai probabil, 
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dacă traducerile efectuate de oameni vor fi înlocuite la un moment dat de inteligența artificială, domeniul 

juridic va reprezenta o ultimă redută și ca continua să necesite intervenția umană mai îndelungat decât 

celelalte domenii. Tabelul de mai jos introduce câteva exemple pentru a ajuta traducătorii din limba română 

în limba engleză să reziste tentației de a folosi un termeni englezesc din limbajul comun și să caute un 

corespondent arhaic, cu o utilizare mai frecventă în textele juridice.    

Tabelul 2. Utilizarea arhaismelor în traducerile din limba română în limba engleză a textelor juridice 

Romanian English 

  

Livrarea va fi considerată ca încheiată atunci când 

riscul este transferat către cumpărător 

 

Delivery is deemed (considered as, regarded as, 

understood as, there is sufficient proof that) 

performed when risk is transferred to the buyer. 

Trebuie dată o declarație pe proprie răspundere în 

fața unui notar public 

 

An affidavit (written sworn statement the penalty of 

perjury) should be sworn in front of a notary 

public.  

În prezența martorilor, prezentul contract este 

încheiat astăzi… 

 

In witness whereof, this Agreement is concluded as 

of today… 

 

În baza prevederilor prezentului contract părțile 

convin după cum urmează. 

 

In consideration of and in reliance upon the 

covenants herein contained, and for other good 

and valuable consideration, the receipt and 

sufficiency of which are hereby acknowledged, the 

parties agree as follows. 

Dacă nu se aduc modificări conform articolului…. 

 

Unless revised pursuant to article…. 

Las moștenire fiicei mele ... toate drepturile mele și 

orice proprietate 

I give, bequeath and devise, to my daughter ... all 

my rights, and property of every kind. 

Vânzătorul garantează că bunurile sunt libere de 

orice sechestru, obligații sau gaj. 

Seller represents and warrants that the goods are 

free from any and all security interests, liens, and 

encumbrances 

Prin derogare de la prevederile anterioare… 

 

Notwithstanding the foregoing provisions 

Conform anexei tehnice atașate, parte integrantă a 

prezentului contract 

 

As per the technical offer attached hereto, made a 

part hereof 

Proprietatea cunoscută până acum drept Downing 

House este redenumită Appleby House. 

The property heretofore known as Downing House 

in renamed Appleby House. 

 

Concluzii  

 

Chiar și cei mai avansați vorbitori de limba engleză întâmpină dificultăți când sunt confruntați cu 

texte juridice, deoarece acestea se dovedesc de multe ori înșelătoare și complicate, impunând cunoștințe nu 

doar în domeniul lingvistic, ci și în domeniul juridic. Deși, este adevărat că textele juridice ar trebui să fie 

ușor de înțeles pentru toată lumea, deoarece dreptul moștenit de țările vorbitoare de limba engleză se bazează 

în mare măsură pe dreptul cutumiar, acesta se bazează pe tradiție și cuprinde o serie de particularități legate 

de terminologie, convenții tehnice sau lingvistice. Traducătorul trebuie să fie extrem de atent la utilizarea 

unor termeni care au o anumită conotație în limbajul de zi cu zi, dar o cu totul altă semnificație în textele 

juridice, precum și la transcodificarea conceptelor și noțiunilor care nu au un corespondent precis în limba 

română.  
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