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Translation of legislative acts from Georgian into English 

Annotation 

Mariam Terashvili 

 

This paper deals with the translation of legal acts from Georgian into English. It aims to identify 

specific characteristics of legal acts and address problems related to their translation.  

Laws are defined by a fixed structure and a high register, which along with frequently used 

clichés, archaisms, long sentences, and purely technic terms create difficulties in translation.  

The research is relevant because of the increasing need for translating Georgia’s laws into 

English considering Georgia’s European aspirations. European integration also involves 

harmonization of the Georgian legal framework with the European.  

The research is based on the comparative analysis of Georgian laws and their English 

translations. The analysis is based on Laurence Venuti’s domestication and foreignisation 

strategies.  

The paper consists of an introduction, three chapters, conclusion and references. 

The first chapter describes legal systems and history of the development of these systems, 

Georgian legal system and differences between the continental and Anglo-american law, legal 

discourse, register and other specific features. 

The second chapter provides an overview of translations theories and specific character of legal 

translation. 

The third chapter presents the comparative analysis of four Georgian laws and their English 

translations. 

The conclusions contain the results obtained as a result of the research.  

 

 

 

 


