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Abstract: 

The Treaty establishing a Constitution for Europe is a momentous political text. Once ratified by all the 

Member States it will substitute all the previous Treaties of the European Union with one single 

instrument.  

The present paper will focus on the Treaties as a basic type of political text and a constituent part of 

Community law. Based on the first part of the Treaty establishing a Constitution for Europe, it will 

examine how the multinational, multicultural and multilingual character of the European Union affects 

the drafting and translation of such texts. In particular, it will dwell upon the production process and 

setting of both the source text and the translation of the Treaty, with a view to defining its hybrid 

character and highlighting its special features from a linguistic and terminological point of view. 
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1. Εισαγωγή 

Η τελευταία δεκαπενταετία της ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

σηµατοδοτήθηκε από µία σειρά αναθεωρήσεων των ευρωπαϊκών συνθηκών που όµως 

δεν έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ορισµένα θεσµικά ζητήµατα. Θεωρήθηκε 

λοιπόν αναγκαία η επιδίωξη θεσµικής µεταρρύθµισης, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη 

Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. Η εν λόγω Συνθήκη αποτελεί ένα 

θεµελιώδες πολιτικό κείµενο, το οποίο µετά την επικύρωση του από όλα τα κράτη µέλη 

θα αντικαταστήσει µε ένα ενιαίο κείµενο όλες τις προηγούµενες συνθήκες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα δηµοκρατικό διακρατικό οργανισµό που 

έχει στόχο την οικονοµική ολοκλήρωση και την πολιτική συνεργασία των µελών του. 

Για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου τα κράτη-µέλη της Ένωσης λαµβάνουν 

κοινές αποφάσεις σε διάφορους τοµείς και αναπτύσσουν κοινές πολιτικές, οι οποίες 

εφαρµόζονται από θεσµικά όργανα και περιλαµβάνονται σε νοµοθεσία.  

Σύµφωνα µε την αρχή της πολυγλωσσίας για την ισότητα όλων των κρατών-µελών 

απέναντι στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθίσταται αναγκαίο η νοµοθεσία να συντάσσεται 

σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. Συνεπώς, ο ρόλος της µετάφρασης έχει 

καθοριστική σηµασία για την οµαλή λειτουργία αυτού του οργανισµού και ιδιαίτερα 

για τη διαφύλαξη της διαφάνειας και την ενίσχυση του δηµοκρατικού του χαρακτήρα.  

Οι δύο βασικοί τύποι νοµοθεσίας στους οποίους διακρίνεται το κοινοτικό δίκαιο 

είναι το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο. Μέρος του πρωτογενούς δικαίου 

αποτελούν οι συνθήκες. 

 

2. Συνθήκες: βασικό είδος πολιτικών κειµένων και µέρος του κοινοτικού δικαίου 

Οι Wagner, Bech και Martinez (2002: 44) χαρακτηρίζουν την ΕΕ κυρίως ως ένα 

πολιτικό δηµιούργηµα και τις συνθήκες ως τα βασικά πολιτικά κείµενα που ορίζουν τον 

χαρακτήρα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες της. 

Οι διµερείς ή οι πολυµερείς συνθήκες περιέχονται στον ορισµό που δίνει η Schäffner 

(1997: 119-120) για τα πολιτικά κείµενα, όπου αναφέρεται ότι τα πολιτικά κείµενα 

είναι µέρος και/ ή αποτέλεσµα της πολιτικής, προσδιορίζονται ιστορικά και πολιτισµικά 

και διαθέτουν διαφορετικές λειτουργίες, εφόσον εξυπηρετούν διαφορετικές πολιτικές 
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δραστηριότητες. Τα θέµατά τους αφορούν πρωταρχικά την πολιτική, δηλαδή τις 

πολιτικές δραστηριότητες, τις πολιτικές ιδέες και τις πολιτικές σχέσεις.  

Οι Συνθήκες ως µέρος του κοινοτικού πρωτογενούς δικαίου
1
 συντάσσονται βάσει 

άµεσων διαπραγµατεύσεων σε διασκέψεις των κρατών µελών, τις λεγόµενες 

∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις (∆Κ∆) µε τη συµβολή της Επιτροπής, των εθνικών 

κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Για να τεθεί µία συνθήκη σε ισχύ πρέπει 

να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια και να δηµοσιευθεί σε όλες τις επίσηµες 

γλώσσες, γεγονός που σηµαίνει ότι κάθε γλωσσική εκδοχή της εγκρίνεται από όλα τα 

κράτη-µέλη και θεωρείται ισότιµη. Αφού η συνθήκη τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή 

αναλαµβάνει να διασφαλίσει την εφαρµογή της.  

Η µετάφραση των συνθηκών διεξάγεται από µεταφραστές του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µετάφραση τους αποτελεί την πιο κρίσιµη µεταφραστική 

δραστηριότητα, αφού έχει αντίκτυπο στη µεταγενέστερη εργασία των µεταφραστών και 

αποτελεί τη βάση του παράγωγου δικαίου. Οι αρµοδιότητες των θεσµικών οργάνων, οι 

τύποι των νοµικών πράξεων, οι θεµελιώδεις αρχές της Ένωσης και οι διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων ορίζονται για πρώτη φορά στις συνθήκες. Οι όροι τους δηµιουργούν 

νοµικό προηγούµενο και γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να χρησιµοποιούνται µε συνέπεια 

(Wagner, Bech και Martinez, 2002: 44).  

Η ∆ουδουλακάκη (2001: 253) επισηµαίνει ότι ο τεράστιος όγκος µεταφράσεων 

πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου έχει ως αποτέλεσµα να παγιωθεί µία ορισµένη 

ορολογία κοινοτικής προέλευσης και κυρίως να παρέχονται υποδείγµατα στο 

µεταφραστή. 

Όπως παρατηρεί ο Κουτσιβίτης (1994: 246) στη Συνθήκη της ΕΟΚ, για την αποφυγή 

εννοιολογικών συγχύσεων οι νέοι όροι που εισάγονται στις συνθήκες συνοδεύονται τις 

περισσότερες φορές από τον ορισµό τους και συµπληρώνονται µε αναλυτική 

απαρίθµηση όλων αυτών στα οποία αναφέρονται. 

Τέλος, η S. Kupsch-Losereit (1998: 230) αναφέρει ότι οι συνθήκες διαθέτουν µία 

µακροδοµή που διέπεται από ιδιαίτερες συµβάσεις και υποδιαιρείται σε τέσσερα µέρη. 

Η επικεφαλίδα δηλώνει το είδος της συµφωνίας, δίνει το περιεχόµενο της σύµβασης και 

ορίζει τα µέρη. Ακολουθεί το προοίµιο που περιέχει το λόγο για τη σύναψη της 

συµφωνίας και στη συνέχεια το κυρίως θέµα, το οποίο τελειώνει µε τις ακροτελεύτιες 

διατάξεις που περιέχουν την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη ισχύος και την 

ακροτελεύτια ρήτρα.  

 

3. ∆ιαδικασία παραγωγής και µετάφρασης της Συνθήκης για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης. 

Για να προσδιοριστεί η επίδραση του πολύγλώσσου και πολυεθνικού χαρακτήρα της 

ΕΕ στην παραγωγή και τη µετάφραση τέτοιου είδους κειµένων όπως οι συνθήκες 

θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί η διαδικασία παραγωγής του πρωτότυπου κειµένου 

και της µετάφρασης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. Κατά την 

έρευνα της διαδικασίας παραγωγής και µετάφρασης του εν λόγω κειµένου 

διατυπώθηκαν κάποιοι προβληµατισµοί που αφορούσαν στις εξής παραµέτρους: στη 

γλώσσα στην οποία συντάχθηκε το πρωτότυπο κείµενο της Συνθήκης και αν αυτή ήταν 

η Αγγλική, στις συνθήκες οι οποίες λειτούργησαν ως υπόδειγµα για τη σύνταξη του 

κειµένου και στους µεταφραστές που ανέλαβαν τη µετάφραση. Ως καταλληλότερη για 

να δώσει διευκρινίσεις σ’ αυτούς τους προβληµατισµούς θεωρήθηκε η αρµόδια 

µεταφραστική υπηρεσία, δηλαδή αυτή της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου µε 

την οποία ήρθαµε σε επικοινωνία. 

                                                 
1
 Πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία της ΕΕ: http://europa.eu.int/eur-lex/el/about/index.html 
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Η µεταφραστική υπηρεσία επισήµανε χαρακτηριστικά ότι το ερώτηµα για το 

πρωτότυπο κείµενο νοµοθετικών πράξεων κατά κανόνα δεν µπορεί να απαντηθεί, αφού 

σε µία τέτοια νοµοθετική διαδικασία εµπλέκονται διάφορα θεσµικά όργανα και στα 

πλαίσια του κάθε θεσµικού οργάνου διάφοροι φορείς. Για τη Συνθήκη που εξετάζεται 

κάτι τέτοιο ισχύει σε µεγαλύτερο βαθµό και οφείλεται κυρίως στην πολυσύνθετη 

διαδικασία παραγωγής του πρωτότυπου κειµένου. 

Η Συνθήκη ήταν αποτέλεσµα επεξεργασίας σε δύο στάδια. Αρχικά, κατά τη Σύνοδο 

του Λάκεν το ∆εκέµβριο του 2001 δόθηκε εντολή στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση να 

υποβάλει προτάσεις ενόψει της θεσµικής µεταρρύθµισης. Τελικά, όµως, η Συνέλευση 

προχώρησε πέρα από αυτό και κατάρτισε σχέδιο Συντάγµατος και µάλιστα υπό τη 

µορφή µιας ενιαίας έκδοσης των διάφορων υφιστάµενων συνθηκών. Η Συνέλευση 

απαρτιζόταν από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης κάθε κράτους-µέλους και δύο 

εκπροσώπους από κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

εκπροσωπούνταν τα δέκα υπό ένταξη κράτη-µέλη, ενώ καθεστώς παρατηρητή είχαν οι 

υποψήφιες χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία και Τουρκία). Στη Συνέλευση συµµετείχαν 

επίσης δεκαέξι µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύο µέλη της Επιτροπής. 

Η Συνέλευση συνήλθε για πρώτη φορά στις 28 Φεβρουαρίου 2002 και οι εργασίες 

της περατώθηκαν στις 18 Ιουλίου 2003 µε την υποβολή του τελικού σχεδίου της 

Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγµατος στη ∆Κ∆, από την οποία σε κάποια σηµεία 

τροποποιήθηκε και προσαρµόστηκε. Για την τελική µορφή του κειµένου επετεύχθη 

συµφωνία από όλους τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και τελικά υπεγράφη από 

τους αρχηγούς των κρατών ή κυβερνήσεων των 25 κρατών µελών και των τότε 3 

υποψηφίων χωρών.  

Στην έκθεση της Προεδρίας της Συνέλευσης προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου αναφέρονται τα εξής σχετικά µε τη σύνταξη του κειµένου του σχεδίου 

Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης: 

 

«Οι εργασίες της Συνέλευσης […] ολοκληρώθηκαν σε 17 µήνες. Τα µέλη 

συνήλθαν σε ολοµέλεια 26 φορές (52 ηµέρες) και άκουσαν 1.800 παρεµβάσεις. 

Επίσης, η Συνέλευση συνέστησε 11 οµάδες εργασίας και 3 κύκλους 

συζητήσεων µε ιδιαίτερη εντολή καθηκόντων για τον καθένα- που διεξήγαγαν 

συνεδριάσεις για να συζητήσουν ειδικότερα θέµατα […] και να προβούν σε 

συστάσεις προς την όλη Συνέλευση και 773 εισηγήσεις προς τις οµάδες 

εργασίας και τους κύκλους συζητήσεων
2
». 

 

Το παραπάνω απόσπασµα της έκθεσης κάνει εµφανές ότι υπήρχαν εισηγήσεις για το 

σχέδιο του Συντάγµατος από κάθε µέλος της Συνέλευσης που µπορούσε να εκφραστεί 

στη γλώσσα της χώρας του. Συνεπώς, δεν µπορεί να υπάρξει καθορισµός της 

πρωτότυπης γλώσσας, αφού εµπλέκονται πολλές γλώσσες στη σύνταξη του 

πρωτοτύπου. 

Ιδιαίτερα το τρίτο µέρος της Συνθήκης αποτελεί µε τις κατάλληλες προσαρµογές 

τους ορισµούς των ήδη ισχυόντων συνθηκών σχετικά µε τους διάφορους τοµείς 

πολιτικής και τον τρόπο δράσης της Ένωσης. Αυτές οι διατάξεις προέρχονται από 

διάφορες συνθήκες από τη Συνθήκη της Ρώµης µέχρι τη Συνθήκη της Νίκαιας, στις 

οποίες επίσης δεν υπήρξε κάποια ενιαία γλώσσα-πηγή.  

Βέβαια, ανεξάρτητα από το ποια είναι η πρωτότυπη γλώσσα µιας νοµοθετικής 

πράξης όλες οι εκδοχές σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ είναι το ίδιο δεσµευτικές, 

                                                 
2
 CONV 851/03 http://register.consilium.eu.int/pdf/gr/03/cv00/cv00851el03.pdf 
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ελέγχονται διεξοδικά από µεταφραστές και συγκρίνονται από νοµικούς 

εµπειρογνώµονες. 

Η µεταφραστική υπηρεσία που ανέλαβε τη µετάφραση τόσο των εγγράφων της 

Συνέλευσης όσο και των τροποποιήσεων από την ∆Κ∆ είναι η µεταφραστική υπηρεσία 

της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου. 

 

4. Ανάλυση χαρακτηριστικών υβριδικού χαρακτήρα του κειµένου της Συνθήκης 

Εξετάζοντας τις πληροφορίες που συλλέξαµε σχετικά µε τις συνθήκες παραγωγής και 

µετάφρασης του κειµένου της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος, διαπιστώσαµε 

ότι το κείµενο της Συνθήκης παρουσιάζει υβριδικά χαρακτηριστικά. Για τον ορισµό 

των υβριδικών κειµένων ανατρέξαµε στις Schäffner και Adab (2001, 1995) και 

Trosborg (1997) που θεωρούν ότι τα κείµενα που παράγονται στους κόλπους 

πολύγλωσσων οργανισµών είναι υβριδικά. 

Το κείµενο της Συνθήκης είναι προϊόν ενός πολύγλωσσου και πολυεθνικού 

περιβάλλοντος, της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ένας δηµοκρατικός διακρατικός οργανισµός, ο 

οποίος αποσκοπεί στην πολιτική και οικονοµική συνεργασία των µελών του και 

προσβλέπει στην ισότιµη µεταχείριση τους. Τα κείµενα λοιπόν που παράγονται στους 

κόλπους της προκύπτουν σε µία διαδικασία διεθνοποίησης και συµβιβασµού διαφόρων 

πολιτισµών µε κοινούς στόχους. Γι’ αυτό το λόγο, το κείµενο του Συντάγµατος ως 

θεµελιώδες πολιτικό κείµενο υπήρξε αντικείµενο ταυτόχρονης πολυεθνικής και 

πολύγλωσσης διαπραγµάτευσης χωρίς να υπάρχει καθορισµός µιας συγκεκριµένης 

γλώσσας εργασίας, αφού οι γλώσσες όλων των κρατών µελών αντιµετωπίζονται 

ισότιµα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα πρωτότυπο κείµενο που να έχει συνταχθεί σε µία 

συγκεκριµένη γλώσσα και είναι αυτό που πολλοί µελετητές ονοµάζουν ψευδο-

πρωτότυπο. Κατά συνέπεια, ακόµα και το πρωτότυπο κείµενο αποτελεί ένα υβριδικό 

κείµενο. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που καταδεικνύει τον υβριδικό χαρακτήρα 

του κειµένου είναι ότι όλες οι µεταφράσεις-εκδοχές του σε όλες τις επίσηµες γλώσσες 

θεωρούνται ισότιµες και έχουν την ίδια νοµική ισχύ. Τέλος, το κείµενο παρουσιάζει 

κάποια χαρακτηριστικά τυποποίησης, ιδιαίτερα ως προς τη γλώσσα. 

 

5. Χαρακτηριστικά τυποποίησης 

Το κείµενο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος, ως κείµενο του κοινοτικού 

πρωτογενούς δικαίου, παρουσιάζει κάποια σηµαντικά στοιχεία τυποποίησης που 

απορρέουν από το δεσµευτικό χαρακτήρα του και τη νοµική ισχύ που έχουν όλες οι 

γλωσσικές αποδόσεις του.  

Όσον αφορά το layout υπάρχει µία οµοιοµορφία στην οργάνωση και στη διάταξη 

του κειµένου σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Κάθε πρόταση στη µία γλώσσα 

αντιστοιχεί πλήρως σε µία πρόταση στην άλλη γλώσσα. Η έκταση τόσο των προτάσεων 

όσο και των παραγράφων βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχιση σε όλες τις εκδοχές. Η όψη 

του κειµένου ως προς τη γραµµατοσειρά, τα διαστήµατα, τα κενά ανάµεσα στις 

παραγράφους και η αρίθµηση είναι οµοιόµορφα. 

Ιδιαίτερες συµβάσεις παρουσιάζει το προοίµιο της Συνθήκης. Ξεκινάει µε την 

επικεφαλίδα που δηλώνει το είδος του κειµένου, ότι πρόκειται δηλαδή για συνθήκη και 

τα περιεχόµενα στα οποία αναγράφονται αναλυτικά τα µέρη της Συνθήκης, οι τίτλοι και 

τα επιµέρους κεφάλαια µε λατινική αρίθµηση. Στο προοίµιο, όπου αναφέρονται τα 

συµβαλλόµενα µέρη που εγκρίνουν και συµφωνούν από κοινού µε τις διατάξεις που 

ορίζει η συνθήκη δηλώνεται η κοινή πρόθεση όλων των συµβαλλόµενων µερών, ο 

σκοπός δηλαδή της υπογραφής µιας τέτοιας συνθήκης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να συνεχίσουν το έργο το οποίο επιτεύχθηκε µε τις Συνθήκες περί 

ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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διασφαλίζοντας τη συνέχεια του κοινοτικού κεκτηµένου». Τα µέρη της Συνθήκης είναι οι 

αρχηγοί κρατών οι οποίοι ορίζουν πληρεξούσιους τους πρωθυπουργούς και τους 

υπουργούς εξωτερικών των κρατών µελών. Μετά την απαρίθµηση των συµβαλλόµενων 

µερών ακολουθεί το πρώτο µέρος της συνθήκης το οποίο αποτελείται από επιµέρους 

τίτλους και άρθρα. 

Στο προοίµιο της Συνθήκης περιέχονται επιπλέον κάποιες τυποποιηµένες εκφράσεις 

οι οποίες υπάρχουν είτε αυτούσιες είτε µε κάποιες διαφοροποιήσεις και στα προοίµια 

υφιστάµενων συνθηκών. Μετά την αναφορά των συµβαλλόµενων µερών και το σκοπό 

υπογραφής της Συνθήκης κάθε παράγραφος εισάγεται µε µία µετοχή για να κάνει πιο 

αισθητή την επιθυµία πραγµατοποίησης της πρόθεσής τους: εµπνεόµενοι, πεπεισµένοι, 

βέβαιοι, αποφασισµένοι, ευγνώµονες. Αφού οριστούν οι πληρεξούσιοι, αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: «ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ (οι πληρεξούσιοι), µετά την ανταλλαγή των 

πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει, συµφώνησαν επί των εξής 

διατάξεων». 

 

6. Στοιχεία Ευρωγλώσσας και ορολογίας 

 

Ένα χαρακτηριστικό των κοινοτικών κειµένων ως υβριδικά κείµενα είναι η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται σ' αυτά. Όπως αναφέρει η Trosborg (1997: 151), στην περίπτωση της 

ΕΕ, όπου επιδιώκεται µία πολιτική ενότητα, τα κοινοτικά κείµενα χαρακτηρίζονται από 

την ευρωγλώσσα, δηλαδή περιορισµένο λεξιλόγιο, σηµασίες που είναι διεθνείς και 

περιορισµένη χρήση γραµµατικών τύπων. 
Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος είναι ένα νοµικό κείµενο το οποίο 

αντανακλά τη νοµική πραγµατικότητα της ΕΕ. Οι όροι που κυριαρχούν σε ένα τέτοιου 

είδους κείµενο είναι σαφώς οι νοµικοί όροι. Επίσης, γίνεται ευρεία χρήση 

εξειδικευµένης ορολογίας που αντικατοπτρίζει τα νέα πολιτικά και νοµοθετικά 

επιτεύγµατα της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα βρίσκεται σε µία συνεχή διαδικασία 

δηµιουργίας και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών νεολογισµών. Ένας 

βασικός λόγος για τη χρήση κοινοτικής ορολογίας είναι ο διαχωρισµός του κοινοτικού 

δικαίου από τις διάφορες εθνικές νοµοθεσίες. Γι’ αυτόν το λόγο, για την αποφυγή 

συγχύσεων πρέπει οι κοινοτικοί όροι να χρησιµοποιούνται µε συνέπεια. Κυρίως στο 

πρώτο µέρος της Συνθήκης περιέχονται διατάξεις που ορίζουν την Ένωση, τους 

στόχους, τις αρµοδιότητες, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα όργανα της. Η νέα 

αυτή ονοµατολογία περιέχει και τον ορισµό των εννοιών που καθορίζουν τις νέες 

αρµοδιότητες. Οι όροι αυτοί είναι εντελώς άγνωστοι στους µεταφραστές  και στο ευρύ 

κοινό, αφού εισάγονται για πρώτη φορά σ’ αυτή τη νέα συνθήκη.  

Όπως προαναφέρθηκε, η Συνθήκη για τη Θέσπιση Συντάγµατος αντικαθιστά µε ένα 

ενιαίο κείµενο τις υφιστάµενες συνθήκες. Επειδή κάποιες διατάξεις των προηγούµενων 

συνθηκών εντάσσονται στο Σύνταγµα είτε αυτούσιες είτε µε προσαρµογή στο νέο 

νοµικό πλαίσιο, κάποιοι όροι επαναλαµβάνονται π.χ. οι όροι αρχή της επικουρικότητας 

και αρχή της αναλογικότητας, ενώ είναι σηµαντικό ν’ αναφερθεί ότι κάποιοι άλλοι 

αντικαθίστανται µε νέους, όπως π.χ. οι νοµικές πράξεις. Ο σηµερινός κανονισµός 

ονοµάζεται στη Συνθήκη ευρωπαϊκός νόµος, ενώ η σηµερινή οδηγία ευρωπαϊκός νόµος-

πλαίσιο. Μάλιστα, εισάγεται και ένας καινούργιος τύπος νοµοθετικής πράξης, ο 

λεγόµενος ευρωπαϊκός κανονισµός.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραµέτρους που παρουσιάζει η Συνθήκη 

ως προς το είδος, τις ιδιαίτερες συµβάσεις και τη γλώσσα, διαπιστώσαµε ότι 

ενδείκνυται για την αντιστοίχιση όρων και εκφράσεων µεταξύ των διάφορων 

γλωσσικών εκδοχών της. Μάλιστα, η νέα ονοµατολογία που περιέχει θα είναι αυτή που 

θα ισχύει µε την επικύρωση της συνθήκης και δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν. Η 
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Συνθήκη αποτελεί λοιπόν αξιόπιστη πηγή για τις αποδόσεις των νέων κοινοτικών όρων 

και γι’ αυτόν το λόγο προχωρήσαµε στη συγκριτική ανάλυση του κειµένου της 

Συνθήκης στα ζεύγη γλωσσών γερµανικά-ελληνικά και καταγράψαµε όλους τους νέους 

όρους που περιλαµβάνονται στη Συνθήκη, καθώς και τους ορισµούς των εννοιών τους. 

Η συγκριτική ανάλυση των κειµένων µπορεί να διευρυνθεί και σε άλλα ζεύγη 

γλωσσών, αλλά και στα υπόλοιπα µέρη της Συνθήκης και να αποτελέσει ένα χρήσιµο 

οδηγό κοινοτικών όρων, των αποδόσεων  και ορισµών τους για κάθε µεταφραστή. 

 

Πίνακας 1: Παραδείγµατα όρων που εισάγονται στη Συνθήκη 

ΟΡΟΣ ΣΤΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΟΡΟΣ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΝΝΟΙΑΣ ΠΗΓΗ 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

ausschließliche 

Zuständigkeit 

αποκλειστική 

αρµοδιότητα 

Όταν το Σύνταγµα απονέµει 

στην Ένωση αποκλειστική 

αρµοδιότητα σε συγκεκριµένο 

τοµέα, µόνον η Ένωση δύναται 

να νοµοθετεί και να εκδίδει 

νοµικά δεσµευτικές πράξεις, 

ενώ τα κράτη µέλη έχουν την 

εν λόγω δυνατότητα µόνο εάν 

εξουσιοδοτούνται από την 

Ένωση ή µόνο για να 

εφαρµόσουν τις πράξεις της 

Ένωσης. 

Άρθρο Ι-12  

παρ. 1 

 

Europäisches 

Gesetz 

ευρωπαϊκός νόµος Ο ευρωπαϊκός νόµος αποτελεί 

νοµοθετική πράξη γενικής 

ισχύος. Είναι δεσµευτικός ως 

προς όλα τα µέρη του και 

ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

Άρθρο Ι-33 

παρ. 1 

 

Unterstützungs-, 

Koordinierungs- 

und Ergänzungs-

maßnahmen 

τοµείς 

υποστηρικτικής, 

συντονιστικής ή 

συµπληρωµατικής 

δράσης 

Σε ορισµένους τοµείς η Ένωση 

έχει αρµοδιότητα να 

αναλαµβάνει δράσεις για την 

υποστήριξη, τον συντονισµό ή 

τη συµπλήρωση της δράσης 

των κρατών mελών. Οι εν 

λόγω τοµείς δράσης είναι: α) η 

προστασία και η βελτίωση της 

ανθρώπινης υγείας, β) η 

βιοµηχανία, γ) ο πολιτισµός, δ) 

ο τουρισµός, ε) η παιδεία, η 

νεολαία, ο αθλητισµός και η 

επαγγελµατική κατάρτιση, στ) 

η πολιτική προστασία, 

η) η διοικητική συνεργασία. 

Άρθρο Ι-17 

 



 

 

 7 

 

7. Συµπεράσµατα 

Η µετάφραση των συνθηκών αποτελεί κρίσιµη µεταφραστική δραστηριότητα και 

διέπεται από συγκεκριµένες συµβάσεις λόγω του πολυεθνικού και πολύγλωσσου 

περιβάλλοντος στο οποίο παράγονται. Οι συνθήκες αποτελούν τα θεµελιώδη πολιτικά 

κείµενα της Ένωσης, στα οποία περιέχονται τα θεσµικά όργανα, οι νοµικές πράξεις οι 

θεµελιώδεις αρχές της Ένωσης και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Όλες αυτές οι 

διαδικασίες αντικατοπτρίζονται µε όρους που ορίζονται στις συνθήκες και οι οποίοι µε 

τη σειρά τους αποτελούν τη βάση για τη µετάφραση και των υπόλοιπων κυρίως 

νοµοθετικών κοινοτικών κειµένων. Οι όροι λοιπόν που εισάγονται στις συνθήκες 

δηµιουργούν νοµικό προηγούµενο και γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται µε 

συνέπεια. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε και κατά την έρευνα µας, αφού για τη 

σύνταξη της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος προηγούµενες συνθήκες 

αποτέλεσαν υποδείγµατα. Επίσης, ταυτόχρονα µε την παγίωση των όρων που 

περιέχονται στις συνθήκες παρέχονται και οι ορισµοί των εννοιών τους.  

Ο µεταφραστής, αλλά και οποιοσδήποτε ειδικός που ασχολείται µε τα κοινοτικά 

κείµενα, µπορεί να καταφύγει στη µελέτη των συνθηκών για την εξεύρεση όρων, αλλά 

και για την κατανόηση, τη διασαφήνιση και τη διαφοροποίηση τους από ήδη 

υπάρχοντες. Ειδικότερα, η συγκριτική ανάλυση σε δύο ή ακόµα και περισσότερα ζεύγη 

γλωσσών µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη για τη µεταφραστική διαδικασία, 

καθώς και για την ποιότητα και την πιστότητα κειµένων µε ανάλογο περιεχόµενο. 
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