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 خصائص األسلوب األدبي في التشريع والقضاء
 المقدمة

ي اللهكككا التخاوككت والتبكككاوم بكككين بنكككالشككأ  ن الل كككة وكككي الوسكككيلة التككي يكككتم مكككن خ     
لكككى يومنكككا وكككها، ولمكككا ككككان النكككا  م ،البشكككر تبكككاينين  كككي منكككه عهكككد يدماعليكككو السكككالما واا

قككككد جكككككاهم خوابككككاتهم متباوتككككة،  ككككاختالف الخواتاا سكككككلوتا مسككككتوياتهم اليقا يككككة،  
 ضككف ىلككى هلككأ  ن النككا  مختلبككون بككالبورة  يمككا  ،يسككتلزم اخككتالف المبهوماالمككدلولا

، لكككها كانكككم العنايكككة بكككالعك و وكككو ا سكككلوت  االنسكككانن : ىوقكككديما قيكككل عنكككو،ن يعبكككرو 
بدراسككتو قديمككة قككدم مبهككوم ا سككلوت نبسككو، ولكككن مككن الممكككن ا(قككرار م اشككارل بككاليا 
نمككا مككن  جككل  بكك ن الل ككة حتككى القككرن التاسكك  عشككر، لككم تكككن تككدر  مككن  جككل هاتهككا، واا

ككان يسكمى بصكحة ا سكلوت، و هكم  غايام  خرى ميل الصكياغة المنوقيكة للبككر، ومكا
، بككل نمككاه  ل ويككة الكتككات االتباعييناالكالسككيكيينا الككهين لككم يعككدأوا نمككاه   دبيككة  قككو

  يضا. 
لكككى      ويمككككن للمكككره  ن يشكككير  كككي وكككها السكككياه ىلىاوكككورا ا وكتابكككوا ن الشكككعرا، واا

ربيكككة منكككه التككك يير الواسككك  والمديكككد زمنيكككا الكككهس مارسكككو  نموه اسكككينيكاا  كككي الكتابكككة ا و 
لككى بحوثاويليكككام جككونزا  ككي الل كككة السنسكككريتية  ودراسككاتو الل ويكككة عصككر النهضككة، واا

لىا رانكككككز بكككككوتا ودراسكككككاتو عكككككن  ،المقارنكككككة عنهكككككا وعكككككن الل كككككام ا وربيكككككة الحدييكككككة واا
لككى دراسككاماماك   ،وصككالتها بالل ككام الالتينيككة واليونانيككة والجرمانيككة ،السنسكككريتية واا

 مولرا وغيروا.
التي كونم االنعوكاف الحقيقكي  كي توكور االلسكانياما  ومكن  الدراسية ليورةاولكن     

ديناند دس سوسكككورا  كككي اللسكككانيام العامكككة ر ا يكككم  ياا سكككلوبياما، كانكككم محاضكككرام
وال  التي نشرم بعد و اتو، التي ت سسم عليها بحوثاشكارل بكاليا  حكد تالمهتكو وغيكر 

ا بكككن جعبكككر ةقدامككك ميال:االجكككاحوا وامكككن النقكككاد ا وا كككل  العكككرت  سكككال نا  ايكككرننسكككى 
 كي ممن بهلوا جهودا مضكنية  ،الجرجانياعبد القاور واابن رشيها واابن وباوباا وا

، لمعر ككة  سككرار  سككلوت الل ككة العربيككة ؛اللبككو والمعنككى السككيما  ككي قضككية ،وككها المجككال
االخكام   القكرن  كي االجرجكاني عبكد القكاورنورية االكنوما علكى يداوقد تمخضم عن 
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يككم  ولككى  ،ممككا يعنككي  ن الجرجككاني قككد سككبه  ككي نوريتككوادس سوسككيرا بعككدة قككرون ،ا
ونخك  منهم:ا حمكد الشكايتا  ،باحيون محديون من العرت اوتمامكا بال كا بهكها المكنه 

 بكككهلوا جهكككودا كبيكككرة  كككي الدراسكككة الل ويكككة  ،واصكككالض  ضكككلا واعبكككد السكككالم المسكككدسا
  - بككككالوب  –للنصككككو  ا دبيككككة الل ويككككة، وكككككان  لألسككككلوت  ككككي مختلككككف الممارسككككام

 - لككو قلككيالو  -نصككيت واف؛  ن ا دت  ككن ل ككوس، وبنككاها علككى هلككأ ينب ككي  ن نقككف 
 ها.و ا سلوت والداللة لعالقتهما العميقة ببحيناعلى مصولحي:
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 المبحث األول
 ا سلوت والداللة
لككى الوريككه الممتككد،  و السككور  وال:ا سككلوت ل ككة: ترجكك  كلمككة ا سككلوت  ككي العربيككة ى

ا الالتينيكة، التكي (stylusمن النخيكل. و كي الل كام ا وربيكة المختلبكة ترجك  ىلكى كلمكة 
تعني قضيت الحديد المدبت الر   الهس كان القدماه يستخدمونو للكتابكة علكى ا لكواض 
المشككمعة.  مككا ا سككلوت اصوالحا:امحصككلة مجموعككة مككن االختيككارام المقصككودة بككين 

غالبككا مككا  ، والممارسككة الل ويككة بوصككبها نشككاوا ىنسككانياا1ااصككر الل ككة القابلككة للتبككادلعنا
ووواب  مميزة تحدد وويتهكا، وعنكدما تضكاف  ،وصبام محددة ،تتسم بخصا   معينة

كلمة  سلوت ىلى ممارسة ل وية ما،  و ىلى ممار  ل وس  إنما يقصد بهكا الخصكا   
التكي  ،ميلة بكن  مكا،  و بمجموعكة مكن النصكو االل وية المميزة لهه  الممارسة االمت

يقوم بها  رد ما.  ا سلوت بهكها المعنكى مسسك  علكى االختيكار الكهس يقكوم بكو ممكار  
الل كككة،  مسكككتخدم الل كككة عنكككدما يمكككار   س نشكككاو ل كككوس ىنمكككا يصكككدر عكككن وكككها النوكككام 

 لبة. الل وس المتاض لجمي  مكتسبي الل ة، يووبو بوريقتو الخاصة  داه ووا ف مخت
ىن المككككنه  ا سككككلوبي: ايعتمككككد علككككى ا دت باعتمككككاد الل ككككة عككككن وريككككه تحليككككل       

 ا2االمالمككككج الجماليككككة المنبعيككككة مككككن الككككن  ا دبككككي عبككككر وريقككككة علميككككة موضككككوعيةا
وبالتكالي: ايعنكى بالدراسكة التكي تنقكل الككالم مكن مجكال وسكيلة ىبكالإ اعتيكادس ىلككى  داة 

ى الككككن  وال سككككيما  ككككي الخصككككا   التعبيريككككة  هككككي بككككهلأ تحيككككل علكككك ،ا3اتكككك يير  نككككيا
والجماليككة المتككواترة التككي تككنوم  ضككا ل الل ككة المتشكككل علككى و ككه مبككد  اختيككار ا لبككاو 
 الدالككككة علككككى موضككككو   مككككا  ككككي ل ككككة تسككككمج عككككادة للككككدار   ن يبحككككث  ككككي مسككككتوياتها

وصكككوال ىلكككى تحديكككد وبيعكككة  ،ويسكككتنوه دالالتهكككا، ويكشكككف عكككن منعوباتهكككا وتجلياتهكككا
 .ا4اها المبضي ىلى االتصال با(نسان بوصبو متلقيا واعيا سلوب
هككر   كي وكها المجكال  ن ا سكلوبيام ال تكتبكي بتقكديم خكدمام للناقكد  ومما ينب كي     

رجككال  -والسككيما ا سككلوبيام ا(حصككا ية منهككا–والباحككث ا دبككي،  كييككرا مايلجكك  ىليهككا 
ة والمنووقكة التكي بكين  يكديهم، وكييكرا القضاه والقانون  ي دراسة ا دلة الل وية المكتوبك

مككككا تتوقككككف بككككراهة مككككتهم  و ىدانتككككو علككككى حصككككيلة مككككا تقدمككككو  ككككي تحليلهككككا لهككككه  ا دلككككة 
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بممارسككتو الل ويككة ا خكككرى. وال عجككت  ككي هلكككأ  ن الكشككف عككن غكككوام  وموازنتهككا 
العالم ا(نساني ربما كان بحاجة ىلى استخدام معويام دراسة ما يميكز وكها العكالم مكن 

  س الل ة ا(نسانية. ير غ
ما يستدل بكو، والكدليل الكدال  يضكا، وقدادلأكوا علكى  ا5ايانيا: الداللة ل ة:مصدر الدليل 

، وميكل وكها الوريه يدلو بالضكم، اداللكةا ببكتج الكدال وكسكروا، وادلولكةا بالضكم والبكتج
 .ا6اجاهم بو بقية المعجمام العربية

ي ىليهكككا ىيمككككاهام ا لبكككاو  ككككي الجمككككل  هكككي المعككككاني التكككي تككككوح : مكككا اصككككوالحا     
يحاهاتها حين يضم بعضها ىلكى بعك   وقكد ربكو  ،ا7اوالتراكيت،  هي معاني الكلمام واا

، ولمكا ككان ا8ااىن  س ت يير داللكي وكو ت يكر معنكوساالعلماه بين الداللة والمعنى الدال
المعنى ىلكى  للبو العربي داللتان وما: داللة المنووه وداللة المبهوم احتي   ي معر ة
سككمو  اداللككة  ا هككم كككل منهمككا.  ككإن مككا يبككم بمعنككى الككن  ل ككة ال اجتهككادا وال اسككتنباو

االن ا  كإها ككان النهكي عكن التك  ف بالموابقكة  ا9ا،  بي قولو تعالى:اوال تقكل لهمكا  فأ
 هكو يكدل بككااللتزام علكى تحككريم الضكرت والشككتم مكن بكات  ولككى، ببهكم المعنككى الكهس مككن 

الت  ف ووو ا(يهاه، وهلأ عكن وريكه الل كة دون الحاجكة ىلكى اجتهكاد  جلو كان تحريم 
 .ا11اواستنباو
ىن الجملة العربية قد تصاإ بصي ة معينة، وتحتمكل عكدة معكان مختلبكة بعضكها       

، وال يمكككن تحديككد  س مبككردة ىال بمعر ككة القككرا ن المسككبوقة ا11ابوريككه ا(يحككاه  و الرمككز
لمبككردة مقيككدة بحككدود زمانيككة ومكانيككة ومقككايي  اجتماعيككة معهككا، السككيما ىها عر نككا  ن ا

ونبسككككية يصككككعت  يهككككا توجيككككو دالالم ا لبككككاو ومككككا تشككككير ىليككككو بدقككككة ىال بمعر ككككة تلككككأ 
العوامل المسيرة التي تنقل المبردة من حالة ىلى  خرى،  ضال عكن السكياه الكهس يلعكت 

اللكة بمبهومكو العكام يعنكى دورا  ساسيا  ي انضباو مكدلولها وي اقهكا، وعليكو  كإن علكم الد
ت السكياه الكهس  كي داللتهكا العامكة بحسك بدراسة معنى الكلمام، والكلمة تت ير وتتبكاين

 ن يتحككول ىلكى معنكى يخككر، ويمككن لتجككاور المعنيكين  ن يكككون  تكرد  يكو،  ككيمكن لالسكم
السكيما  لهلأ  قد  صبج للكلمة  كي ضكوه الدراسكام الحدييكة ،زمانيا  و مكانيا  و سببيا

كمكا عنداوايسكنجربرا  ،ي ضوه نورية المجال الداللي  كير من داللة بحسكت السكياه 
وانزيكككرا واسوسكككيرا وغيكككروم ممكككن يكككرون  ن الكلمكككة تتحكككدد داللتهكككا ببحيهكككا مككك   قكككرت 
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لككى وككها المعنككى  شككار اعبككد القككاور  الكلمككام ىليهككا  ككي ىوككار مجموعككة دالليككة واحككدة، واا
مزية، ىنما تكتست ت ييروا من حالة نومهكا علكى الجرجانيا:اب ن ليسم لأللباو لهاتها 

 .ا12انحو مخصو ا
ترتيكككت الكلمكككام  ىن النبكككرة وا(يقكككا  والتن كككيم واختيكككار الكلمكككام واللواحكككه ونوكككام      

ىها مكككن  ا13اومواقعهكككا  كككي الجمكككل والعبكككارام لهكككا نصكككيت كبيكككر  كككي تشككككيل ا سكككلوت.
باعتبكككار  المكككنه   و متحكككدث مجمكككو  العبكككارام الصكككحيحة يتككك لف  سكككلوت الكاتكككت  و ال

الوريقة التي يتبعها  كي اختيكار عباراتكو وعكر    ككار ، ووكو يختلكف بهكها المعنكى مكن 
ىنسان آلخر، ومن موضو  لموضو ،  الكاتت عندما يعال  موضوعا سياسكيا، يختلكف 

، و كككي نوكككاه العمكككل القكككانوني  كككي  سكككلوبو عمكككا لكككو ككككان الموضكككو  عاوبيكككا  و علميكككا
عككن  ا سككلوبانكمككا يختلكف  ، كي التشككري  عكن ا سككلوت  ككي المرا عكةيختلكف ا سككلوت 

الصكادر ضكد المتهمكين  كي المحككاكم  القضكا ي  سكلوت قكرار القاضكي  كي كتابتكو للحككم
    المختلبة. 

              
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المبحث الثاني
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 والمرا عة التشري   سلوت
  سلوت التشري :

التشري  الوضوض والمرونة والشكمول   سلوتو روا  ي من الخصا   التي ينب ي ت    
، لكهلأ يجكت  واا هكامهم؛ كونو يخاوت النا  جميعا على اخكتالف مكداركهم ويقا كاتهم 

يبهمهككا كككل النككا    نيتخيكر المشككر  العبككارة البسكيوة السككهلة الواضككحة التككي يمككن   ن
مكانيككة،  آلخككريناحجيتككو علككى  (يبككامتحقيقككا لبلسككبة التشككري  التككي تقتضككي التبيككين   واا

علككى و ككه مقاصككد الشككار  ، ومككن خككالل اسككتقرا ي لجملككة مككن المككواد  اجتنابككو  و ىتيانككو
جككل المشككرعين قككد ولككوا وجككووهم نحككو   نوجككدم  ،القانونيككة  ككي مختلككف التخصصككام

، كمكا  يهكا وال غمكو لكب   والمبردام الجلية الواضكحة التكي ال ،السهلة ا لباوتخير 
 قككد جككاه  ككي المككادة اليانيككة عشككرة :  ،الشخصككية ا حككوالن قككانون مكك اآلتيككة ككي المككواد 

 تكون المر ة غير محرمة شرعا علكى مكن يكرد التكزو  منهكا ا  نايشترو لصحة الزوا  

يصكج  يتكزو  كتابيكة ، وال  نا يصكج للمسكلم  :،كما جاه  ي المادة السكابعة عشكرةا 14ا
 ا 15ا زوا  المسلمة من غير المسلم ا

: اتستحه الزوجة كل المهكر المسكمى ، حيث تن ادة الحادية والعشرين ي الموكهلأ 
، وتسككككتحه نصككككف المهككككر المسككككمى بككككالواله قبككككل الككككدخول،  و بمككككوم احككككد الككككزوجينب

  ا 16ا الدخول ا
ككككان  ىهاا : تكككن  علكككى مكككا يككك تي ،القكككانون المكككدني المصكككرس ا مكككن 115 مكككا المكككادة ا
اليككوم التككالي الككهس ال عولككة  ىلككىجككىه ر لككدين واقعككا  ككي يككوم عولككة قانونيككة  اسككتحقاه ا

مككككككدة التقككككككادم با يككككككام ال : ااحتسككككككات ا  تككككككن  علككككككى 381،  مككككككا المككككككادة اا 17ا  يككككككوا
  ا 18ا يوم منهاا يخر هبانقضا، وتكمل المدة  ا وليحست اليوم  ، والبالساعام

ككككل مووكككف وككككل :ا يككك تي مكككاا علكككى 351قوبكككام  قكككد نصكككم المكككادة ا مكككا قكككانون الع
كلكف مهمكة رسكمية  امكر وككل  ،خدمكة عامكة باالنتخكات  و بكالتعيين ىلكىشخ  نكدت 

عوقكت   خكرىوديكة  و وعكدا  و  س منبعكة  ل ير  كالحكم والخبير التم  وقبل لنبسو  و
   ا 19ايالث سنواما  ىلىبالحب  من يالية  شهر 

 السلسكلة علكى العبكارة كي نصوصكها السالبة قد اشتملم القانونية المواد   نمما يالحو 
التعقيد اللبوكي والتقعكر  نصوصها بين  حيث لم نجد ،الجلية المبردةالبكرة الواضحة و و 
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تككر  المكلكف بكالرجو   الم لو ة التي ال وا لباوبل نجد المبردام الم نوسة  ، ي الكالم
الل ة كما  ي الكلمام:المسلم، الكتابية، الزوجكة، المهكر، الكدخول، المكوم،  معاجمىلى 

اه، الككدأين، العولككة، التقككادم، ا يككام، السككاعام، المووككف، الخدمككة، الوككاله، االسككتحق
االنتخكات، التعيكين، الهديككة، المنبعكة، ووككها...   مككا ا سكلوت  قكد جككاه محكمكا رصككينا 
على درجة عالية من السبأ،  حهف  ية لبوة يسدس ىلكى وكدم المعنكى بالكامكل ونسكف 

روككل وا(ونككات، ىها ىن االسككلوت قككد تقككود نحككو الت كمككا  ن  يككة ىضككا ة ىليهككا ،المقصككود
وبتقككديرام  ن ا لبكاو  يهكا تسكاوس المعكاني دون زيككادة  و صكي  بحسكابام ل ويكة دقيقكة 

نقصان، لها نجد بع  الصياغام القانونية قد صكاحبها خلكل شككلي  كي اللبكو  و  كي 
  الكهس  سكب اآلتكي المعنى، مما ولأد ىرباككا  كي توبيقهكا، كمكا نجكد هلكأ جليكا  كي الكن 

ا نصكا مبكاد : اال 41 قد تضكمنم المكادةا صبة العموم على مبهوم كان ينب ي تقييد ،
بمقتضككى القككانون ويعتبككر اسككتعماال للحككه،  جريمككة ىها وقكك  البعككل اسككتعماال لحككه مقككرر

كت ديت الزو  زوجتو وت ديت اآلباه والمعلمين ومن  كي حككم ا والد القصكر  كي حكدود 
يبهكم منكو العمكوم، بكل  ىن الت ديكت بالضكرت ا21ااعر كا ما وو مقرر شكرعا  و قانونكا  و

وو الت ديت،  كان ينب كي علكى المشكر  يد بال اية االجتماعية المرجوة، و البد  ن يقكان 
كككككي يخككككر  الضككككرت المتجككككو نحككككو باعككككث يخككككر  ، ن يككككهكر الضككككرت بقصككككد الت ديككككت

د   ىلككككى  و الكككك ،كاالنتقككككام،  و االسككككتياله علككككى المككككال،  و الككككد   ىلككككى ولككككت الوككككاله
البحشككاه،  و غيروككا،  إنككو عند ككه يتحككول ىلككى عمككل ىجرامككي، ووكككها  ككي لبوككةاالمعلما 

بحيكككث تشكككمل المعلكككم  كككي المدرسكككة، والمعلكككم لحر كككة  و  ينب كككي  ن تبسكككر تبسكككيرا واسكككعا
صككنعة، وواليككة الت ديككت وككه  ىنمككا تتضككمن ىجككازة اسككتعمال الضككرت الخبيككف مككن  جككل 

جكككاه  كككي قكككانون العقوبكككام العراقكككي: ايعكككد  ا مكككاومكككن خلكككل الصكككياغة  يضككك ا21اتعلكككيمهم
ككان حاضكرا  ينكاه ارتكابهكا  و ارتككات  س  ا48 اعال للجريمة كل شريأ لحككم المكادةا

ن كككان قككد و ككه  ككي وضككعو ا22ا عككل مككن ا  عككال المكونككة لهككاا . ىن المشككر  العراقككي واا
 نكو  ؛غتولم يكن مو قا  ي صيا مدلول الباعل للجريمة، غير  نو الن  بهدف توسي 

يوحي ب ن معيكار الكن  مبنكي علكى  سكا  شككلي بحكم، ووكو حضكور الشكريأ مسكرض 
ن ككككان  كككي  غلكككت ا حيكككان صكككبة الكككدخول  كككي الجريمكككة بكككدور  الجريمكككة، ووكككو  مكككر واا

لككي  دا مككا و ككي جميكك  ا حككوال، وعلككى العككك  مككن هلككأ نجككد نصوصككا  ر ككي ، ولكككن
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لكككى تعديلكككو بعكككد ىدراككككو للخلكككل بككك ن معانيهكككا ال تتسككك   لباوهكككا، ممكككا  ضكككور مشكككرعو ى
ا مكن قكانون 635 قكد عر كم المكادةاالواق  كما  ي  غلت النصو  القانونية المعدألكة، 

 ا23اا خككه مككال ال يككر المنقككول خبيككة  و عنككوة بقصككد التملككأالعقوبككام، السككرقة ب نهككا: ا
ياه   ضككا م البقككرة اليانيككة مككن المككادة هاتهككا ب نككو: اتنككزل الواقككام المحككرزة منزلككة ا شكك

ومكككن وكككها التعريكككف يتبكككين لنكككا  ن  رككككان  ا24االمنقولكككة  كككي توبيكككه النصكككو  الجزا يكككةا
جريمككة السككرقة تقككوم علككى موضككو  جرمككي قوامككو المككال المنقككول، يككم علككى ركككن مككادس 

يم على ركن معنوس يتميل  ي نيكة التملكأ، ووككها  يتميل  ي  خه المال خبية  و عنوة،
ة توسككك  المككككدلول مكككن خكككالل ضكككبو العلككككة  كككإن علكككى المشكككر   كككي كككككل زمكككان مالحوككك

المتحكمكككة  كككي مكككدى اتسكككا  مسكككاحتو، وقكككد يتجكككاوز حكككدود اللبوكككة ىلكككى  خكككرى كمكككا  كككي 
مصككولحي: االقككانون السياسككيا، يماالقككانون الدسككتورسا وسككبت الخككالف نككاجم عككن  ن 
نوام الحكم  ي مجتم  سياسي معين  ي وقم معين وو حل سياسي لمشككلة الصكرا  

محكككوم، ولهككها كككان مككن المعقككول تسككمية القواعككد الخاصككة بنوككام الحكككم بككين الحككاكم وال
 مصككولج قككد  ولككه  ،ولكككن نتيجككة ت يككر المككدلول لعوامككل خارجيككة ،بالقككانون السياسككي

 .  القانون الدستورس على القواعد الخاصة بنوام الحكم
و ويرى ا ستاهابريلوا  ن السبت  ي وجر اصوالض القكانون السياسكي حاليكا وك       

لكككككها يجكككككت ت ييكككككر ا لبكككككاو بت يكككككر ، ا25ا ن كلمكككككةاقانونا وكلمةاسياسكككككيا ال يتالهمكككككان
لخلكككه معادلكككة دقيقكككة متوازنكككة يكككن اللبكككو والمعنكككى،  كككال يو كككى  حكككدوما علكككى  ؛المبهكككوم
مرونكة اللبكو  مبكد   كي حسكبانو ويبدو  ن الشار   ي القوانين الوضعية لم يض  .اآلخر

ومككا  ،ال يصككلج آلخككر ،كككان يصككلج لزمككان مككا وصككالحيتو لكككل زمككان ومكككان، لككها مككا
وعلككى العككك  مككن هلككأ  قككد  ،ىال دلككيال علككى هلككأ ،القككوانين المعدلككة  ككي جلهككا والمل ككاة

 . ا26االتشري  ا(لهي بخاصية الشمول والمرونة تميز
ىن النوككككام الدسككككتورس  ككككي ا(سككككالم حككككين شككككر  الشككككورى بقولككككواو مروم شككككورى        
  المجتمكلأ  عكراف وتقاليكد هباصيل يليام ا(جراه، بل ترأ لم يدخل  ي ت ا27ابينهما

الوريقة الميلى التكي تحقكه مبهكوم الشكورى  كي  لسكبتو، ويتك تى هلكأ  الختيارومت يراتو 
مككككن خككككالل العبككككارة المرنككككة التككككي تتسكككك  لكككككل الصككككور، سككككواه الصككككورة الموجككككودة وقككككم 

و االسككتقرار وال نسككتوي  التشككري ،  و الصككورة المحتملككة مسككتقبال. ىن التشككري  يجككت  يكك
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لمواجهككة صككورة جديككدة كنككا نسككتوي   ن نواجههككا لككو  تبعنككا  ن نعككدل التشككري  كككل يككوم 
اسككتخدام القنابككل  ككي جككرا م  ا سككلوت المككرن  ككي صككياغام التشككري .  مككيال: عنككدما بككد 

العنككف  ككي ا ربعينككام مككن وككها القككرن  ككي مصككر،  راد المشككر   ن يجككرم حيككازة القنابككل 
ا بمكككككا يعكككككر  حيكككككاة النكككككا  للخوكككككر،  لكككككم يقكككككل: ككككككل مكككككن حكككككاز قنابكككككل  و واسكككككتعماله

نمكككا قكككال امكككن حكككاز مبرقعكككاما اسكككتعملها... وهلكككأ حتكككى تتسككك  الكلمكككة للمبرقعكككام  ،واا
ىنمكا  لأ لما يختر  منها مستقبال. ميال يخكر:هولكي تتس  ك ،الموجودة  ي هلأ الوقم

 ن يحمككككي السكككككأ  ا1914 راد المشكككر  المصككككرس عنكككد وضكككك  قكككانون العقوبككككام سكككنةا
لكم يقكل: اككل مكن عوكل قوكارا... ا ىنمكا قكال: اككل الحديدية من التعويل  و االعتكداه 

وهلكأ حتكى يتسك  الكن  للسككأ  ،ا28امن عول وسيلة من وسا ل المواصالم العامكةا
الحديدية، التي كانم وسيلة النقل الوحيدة وقتهكا، ويتسك   يضكا لمكا يمككن  ن ينشك  بعكد 

بكككككل والصكككككواري  ىها  ،كالوكككككا رام والسكككككيارام واصكككككالم العامكككككة،هلكككككأ مكككككن وسكككككا ل الم
استخدمم كوسيلة من وسكا ل النقكل مسكتقبال، و خيكرا  قكد عكدلم الكييكر مكن النصكو  

 على سبيل الميال  قكد قضكم محكمكة جنايكام بيكروم:  ،ب ية تحقيه المرونة المولوبة
ب عمكال خارجيكة  ب ن عناصكر جريمكة االحتيكال تقكوم  كي جووروكا علكى الككهت المكدعما

والتي من ش نها  ن تحمل ال يكر علكى االعتقكاد بصكحة وكها الككهت، ومكن يكم تسكليم مكا 
ال تتحقككككككه جريمككككككة  وبككككككدون وككككككه  المنككككككاورام االحتياليككككككة يككككككراد منككككككو بصككككككورة ووعيككككككة،

وبمككا  ن المنككاورام االحتياليككة ال يمكككن حصككروا  ككي  سككاليت  و وسككا ل  ا29اااالحتيككال
ر   كككي تعديلكككو الجديكككد لكككم يكككرد وكككه  الوسكككا ل علكككى سكككبيل معينكككة، لكككهلأ تكككرى  ن المشككك

لأ تكرأ للقضكاه حريكة تقكدير   عكال االحتيكال التكي هالحصر بل علكى سكبيل الميكال، وبك
بكككهلأ نككككون قكككد  ،تقكك  ضكككمن دا كككرة المنكككاورام االحتياليكككة بشكككرو تككوا ر  رككككان االحتيكككال

 ككككي شككككككلو يحككككددوا ا سكككككلوت ا دبككككي و توصككككلنا ىلككككى ضككككرورة المرونكككككة  ككككي التشككككري  
 .ومضمونو لمواجهة الصورة الحالية والصورة المحتملة مستقبال 

  سلوت المرا عة
لوجكككدنا  ن ا سكككلوت  يهكككا يختلكككف  كككي  ،ىها تحكككدينا بعكككد هلكككأ عكككن ل كككة المرا عكككة     

 المرا عة مخاوبة لمشاعر القضكاة ومخاوبكة لعقكولهم  ،خصا صو عن  سلوت التشري 
ر القضاة عندما يتحدث وكيل النيابة المترا ك   كي  ي الوقم هاتو. وي مخاوبة لمشاع
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وعندما يتحدث  ي جسامة الجريمة وعندما يتحدث عن خور الجريمكة   دبيام الدعوة،
 على  من المجتم  وعندما يتحدث عن  خه المتهمين بالشدة.

ىن وكيككككل النيابككككة عنككككدما يتحككككدث  ككككي  دبيككككام الككككدعوة وعنككككدما يخاوككككت مشككككاعر      
يتخيكككر  سكككلوت العبكككارة الرنانككككة التكككي تبعكككث الحماسكككة، والتكككي تهككككز  نالقضكككاة،  عليكككو  

والتي تسير  كي نبكو  السكامعين، ووكو عنكدما يخاوكت عقكول القضكاة حينمكا  ،المشاعر
يتحككدث  ككي سككرد ا دلككة  و عككن الجانككت القككانوني  يجككت  ن يختككار ا سككلوت المنوقككي 

ىوهكارا  االقتنكا  بالكدليل يكسدس ىلكى الهاد  المتزن الخالي مكن عبكارام الحماسكة والكهس
بتكككاري   21/214/ 353كمكككا نجكككد هلكككأ  كككي الكككدعوة المرقمكككة  ،للحكككه وصكككونا للعدالكككة

بعد  ن  صدرم محكمة بداهة الخال  قرارا  يها بإلزام المسكت نبة ا ا  16/2/2115
ا دوالر  مريكككككي لكككككل مككككن المسككككت نف علككككيهم ا ول واليككككاني 416بت ديتهككككا مبل ككككا قككككدر ا
للقكككككانون  اولمكككككا ككككككان قكككككرار الحككككككم مخالبككككك ريف و تعكككككات المحامكككككاة،وتحميلهكككككا المصكككككا

 :، قد اعتمد المحامي  ي مرا عتو على ما ياتي اومجحب
الم ىن محكمككة بككداهة الخككال   وملككم كتككات مديريككة شككروة ديككالى والمتضككمن .1

 .وبا(مكان مباتحة الجهة التي صر م المبل ايتم صرف  س مبل  من قبلنا،

 ،ولي  مديرية شكروة ديكالى ،ل  وي القوام ا مريكيةالجهة التي صر م المب .2
حصككرا وبحضككور ضككابو مركككز شككروة  ووككي مكرمككة ىلككى زوجككة المتككو يا ا

وبحضكككور المتكككرجم لكككدى القكككوام ا مريكيكككة التكككي سكككلمم  ،وبهكككت المقكككدما ا
ن  .المبلككك  لمكككوكلتي، و بل ووكككا بككك ن المبلككك  خكككا  بهكككا كتكككات مديريكككة شكككروة واا

 صكككدرم محكمكككة البكككداهة  والكككهس بموجبكككو ،السكككابهديكككالى يتنكككاق  مككك  كتابهكككا 
  قرار الحكم

،وكييكرا  مكا  سرد ا دلة القاوعكة والحجك  الدام كة السابقة يالحو من خالل العبارام  
 عمككاه  ىلككىتمتككد  النوككرة الشككمولية دتتجككو المرا عككام ىلككى   ككاه ابعككد مككن هلككأ  تعتمكك

لشككراض والبقهككاه ب يككة جككوور الحككه عككن وريككه تبسككير النصككو  المسككتند الككى اقككوال ا
وبالتككالي يكككون  ،نككارة الوريككه  مككام القضككاه للوصككول الككى القككرار العككادل  ككي الككدعوىى

، سامية التي تستهد ها المهنة من خالل حمايكة حكه الموككلا العمل محققا ل ايام وه
 ووكها يختلف  سلوت المرا عة عن  سلوت التشري  .     ،وعدم غمو حه الخصوم
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مككن معر ككة المقصككود الحكككم القضككا ي ،البككد   سككلوتقبككل الخككو   ككي خصككا       
 ككالحكم وككو القككرار الككهس يضكك  حككدا للنككزا  الموككروض ويكككون خاتمككة  ،بككالحكم ومنووقككو

 مككا منوككوه الحكككم وككو الجككزه الككهس يبصككج  ،القضككاه ىلككىموككاف كككل خصككومة تر كك  
تتحدد بها حقوه الخصوم المحككوم بهكا بو المحكمة من الولبام التي ما حكمم  عن

وكلما ككان الكن  واضكحا ،وككان ، ن الولبام ب كملهايقضي بو م من خالل قبول ما
ن إ كككك ،قاضككككي منوبقككككا بسككككهولة علككككى وككككها الككككن تكيككككف القضككككية المعروضككككة علككككى ال

يصدروا  ي حكمكو التي   س تبسير  ن العدالة ىلىيحتا   ي وه  الحالة  القاضي ال
قكككرارام القاضكككي  كككي  نى،وبالتكككالي  ا31اوكككي مكككا يقكككرر  وكككها الكككن  القكككانوني الواضكككج 

ينككر بك ن قسكوا  الحقيقة وكي انعككا  لمكداليل الكن  وضكوحا وغموضكا ،غيكر  نكو ال
، بمكا  نهكم ككهلأو  ،الخلبيكة اليقا يكة التكي يمتلكونهكا ىلكىكبيرا من قرارام القضاة ترج  

 ن رسككككالة لككككها ا ،حيانككككا  ككككي  وضككككج الواضككككحام مككككن النصككككو نهم قككككد يختلبككككون   ككككإ
؛ لك ال القكانون وت ويلكو تك ويال صكحيحامحكمة التمييز وي الهيمنة علكى صكحة توبيكه 

، وككككهلأ لبكككة  كككي القوكككر  تضكككي  وحكككدة القكككانونيختلكككف بكككاختالف يراه المحكككاكم المخت
   ا31ا امراقبة الدعوى عن وريه مراقبة  سبات الحكم الموضوعية والقانونية

ر م محكككم التمييككز نقكك  الحكككم  ىها: ا ا التككي تككن  214ة امككن ونككا جككاهم المككاد
 ،قكو وككان الموضكو  صكالحا للبصكل  يكو كي توبي تكو للقكانون،  و للخوك المميز لمخالب

/ىعكككككالم /  49كمكككككا  كككككي قكككككرار التمييكككككز المكككككرقم ا، ا32ا وجكككككت عليهكككككا  ن تبصكككككل  يكككككوا
: اعنكككككد  م الماسكككككة بالشكككككرف: الجكككككرا، المبكككككد ا2119/م /جكككككنج / 48،العكككككدد /2119

،  ا مانككةالجككرا م الماسككة بالشككرف ، ووككي السككرقة وخيانككة  بإحككدىالحكككم علككى المككتهم 
 ىحكالليجت على المحكمكة  سوالتزوير، الرشوة، والجرا م المتعلقة بالتخريت االقتصاد

ها ولهك ،ا33ا ىدانكةاقكرار امحكل  امقكرار تجكريا، وعبكارة كلمةامجرما محل كلمكة امكدانا
الككككدعوى  ن يولبككككوا تبسككككير الحكككككم القضككككا ي الصككككادر  ككككي  جككككاز القككككانون للخصككككوم ا

قكد  ىيهامكاككان ونكاأ غموضكا  و  ىهازالة ما يكتنبو مكن غمكو   و ىيهكام القضا ية (
، ا34ا امكو   و ا(يهكام قكد ورد  كي منووقكةوان يكون وها ال  ،شات الحكم القضا ي

 قكككد اشكككترووا جملكككة خصكككا    سكككلوبية  كككي  ،بهكككه  الدقكككة المتناويكككة ولمكككا ككككان ا مكككر
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، ووحككدة وا(يجككاز، ضككوضكالو ام القضككاة ب يككة ضككبو نصوصككها ببيككان حككدودوا، قككرار 
 .، وقواعد الل ة، والموضو ا سلوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوضوض
ىها كانكم المرونككة مكن خصككا   التشككري ،  كإن الوضككوض والدقكة مككن خصككا         

المرنة غير مولوبة  يو،  ال يقال ميال: لمن سره كتابا  نكو  الحكم القضا ي،  العبارة
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نمككا يجككت  ن يكككون الشككيه المسككروه محككددا دقيقككا  سككره وسككيلة مككن وسككا ل اليقا ككة، واا
ت التشككري  و سككلوت الحكككم القضككا ي؛  ن ا خيككر و واضكحا، ووككها وككو البككره بككين  سككل

قككة، لككهلأ يجككت  ن ووككو كمككا يقولككون عنككوان الحقي وككو كلمككة القضككاه، –كمككا نعلككم  –
ضككحة ناصككعة جليككة ال غمككو   يهككا وال تعقيككد وال التككواه، وعنككد تكككون وككه  الحقيقككة وا

ودقة جكدم  كي نصوصكها وضكوحا  كي ا سكلوت،استقرا ي لوا بة من قكرارام الحككم و 
 كما  ي ا حكام القضا ية اآلتية:، ي العبارة

اىدانككة  ،82/ /53، و ككي الككدعوى 24/4/1982قككررم محكمككة جككنج الزبيككر  ككي .1
، مكككككن قكككككانون جكككككواز السكككككبر  /  8/1تا ا و كككككه  حككككككام المكككككادة:   كككككالمكككككتهم ال ا

ا، وهلككأ بم ادرتككو 1978/ 117ا المعككدل بالقككانون رقككما1959ا، لسككنة ا55رقككما
ا بدون جواز سبر يخولو لهلأ، وقد حكمكم عليكو بكالحب  1979العراه  ي عاما

موالكككو المنقولكككة وغيكككر الشكككديد مكككدة سكككنة واحكككدة مككك  احتسكككات موقو يتكككو ومصكككادرة  
ا 151المنقولككة، مكك  اعتبككار وككها الحكككم بمنزلككة الحكككم الحضككورس اسككتنادا للمككادةا

 .ا35من ا صول الجزا يةا

قككرار حكككم وجككاوي: ابنككاها علككى الككدعوى والولككت والتصككاده وا(قككرار والنصككو   .2
ا 1818ا وا1817ا وا79البعليكككة والبنيتكككين الخويكككة والشخصكككية وعمكككال بكككالموادا

 قككككد حكمككككم  ،شككككرعيةمككككن قككككانون  صككككول المحاكمككككام ال ،ا75ا وا67واا 13وا
تككو ي الموصككي... علككى مككن قبككل الم ر المختككارو كهمككبيبككوم وصككاية المككدعي... ال

كور علكى هوحكمم بإل اه حجة وصاية المدعي عليو... الم ،المهكورين والد ...و 
 .ا36االمهكورة والت شير على السجل بهلأا ا والد المهكورين بموجت الحجة

 ككإن النصككين السككابقين ليككدالن داللككة واضككحة علككى المقصككود منهمككا دون زيككادة  و     
وعليكككو  كككال يختلكككف  كككي  ،وقكككد صكككي تا ب سكككلوت خكككال مكككن الحشكككو وا ونكككات ،نقصكككان

شككعار   ككال يحيككد عنككو لككأ ه علككى القاضككي  ن يجعككل  .مككدلولهما اينككان مككن  ولككي العلككم
ها ما كان  ي الن  غمو   و ىبهام  إ ن عليو  ن يسعى  كي تبسكير  ىلكى توضكيج اواا

والبحككث الل ككوس عككن معككاني كلماتككو؛  ن   جزا ككوالمعنككى المقصككود مككن الككن  بتحليككل 
وونكككاأ محكككاكم مختصكككة تراقكككت عكككن كيكككت  ،ا37اوالمبكككانيا العبكككرة بالمعكككاني ال با لبكككاو
بتبسكككير  (زالكككة مكككا يكتنكككف منووقهكككا مكككن غمكككو   و وتقكككوم  ،قكككرارام الحككككم القضكككا ي
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، وكمككككا  ككككي ا38اا مككككن قككككانون المرا عككككام المصككككرس192كمككككا  ككككي نكككك  المككككادةا ،مىبهككككا
وبنكككاها علكككى هلكككأ  قكككد ردم محكمكككة التمييكككز عكككددا غيكككر قليكككل مكككن  ،القكككوانين ا خكككرى
 و عيككت  ككي  ،لكونهككا بنيككم علككى مخالبككة للقككانون  و خوكك   ككي توبيقككو ؛قككرارام القضككاة

نوني ال يحتمكل الت ويكل وال خكالف ت ويلو والمخالبة للقانون يككون بتكرأ العمكل بكن  قكا
، لكككهلأ  كككإن  ول مكككا يشكككترو  كككي كتابكككة الحككككم ا39ا كككي الكككدعوى  كككي وجكككوت ا خكككه بكككو

بحيكث ال يحتمكل اللكب  وال الت ويكل، وقكديما ككان  ،القضا ي  ن يكون ا سلوت واضكحا
يقولككون  ن البصككاحة وككي الوضككوض والبيككان. والشككأ  ن وضككوض  سككلوت الحكككم  ،العككرت

وض البككككرة  كككي هوكككن القاضكككي.  كككالبكرة كلمكككا كانكككم واضكككحة  كككي هوكككن دليكككل علكككى وضككك
   القاضي كان ا سلوت واضحا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 ا(يجاز
ام الحكككككم القضككككا ي؛ لكونككككو مككككن سككككمام ياسكككك سمككككن  وككككم ىن ا(يجككككاز والتركيككككز     

 س التعبيكر عكن البككرة  .وتقكول  كال تخوك  ،البالغة، والهس يعني بك ن تقكول  كال تبوك 
بحيكث ىها ر عكم  و حكه م كلمكة مكن وكه   ختكل المعنكى،  مكا  ،دد مكن الكلمكامب قل عك
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 إنكو يككون  كي الكييكر مكن  ،ولكو حكه نا نصكبو ،الكالم الهس يمكن  ن يستقيم  كي معنكا 
التزيد ومن البضول الهس ال  ا دة منو. ومن  جل هلأ نوال   حيانا  كي  حككام محكاكم 

د وككه  الحيييككة  و تلككأ تزيأكككتقككول، ىن  لككدى وصككبها لككبع  الحيييككام حيكككث االسككت ناف
بمعنى  ننكا لكو حكه نا وكه  الحيييكة  لكن يتك ير الحككم، ىها  ،يمكن  ن يستقيم الحكم بدونو

 ت التزيككككد غيككككر مولككككوت  ككككي ا حكككككام، كمككككا  ن كيككككرة اسككككتخدام المتراد ككككام مككككن العيككككو 
ر الواضكككحة  كككي كييكككر مكككن ا حككككام،  كككبع  ا حككككام ىها هككككر كلمكككةاالولما مكككيال، هكككك

ها هكراالرحمككككككةا قرنهككككككا ابالشككككككبقة وبالر  ككككككةا ميككككككل وككككككه   معهككككككا كلمككككككة ااالسككككككتبدادا، واا
لت كيككد المعنككى،  و للتكك يير  ككي نبكك   المتراد ككام ىها صككج اسككتخدامها  ككي ل ككة المرا عككة

السام ،  إنو ال يجوز اسكتخدامها  كي ل كة ا حككام التكي يجكت  ن تتسكم بكالتركيز، ولكو 
 وب قصككرتتعلككه بالقضككاه لوجككدنا  نهككا جككاهم مككوجزة، اسككتقر نا تككاري  النصككو  التككي 

: وسككلما صككلى اهلل عليككونهككا تعبككر عككن مككداليل كييككرة، كمككا  ككي قككول الرسولاو لك ؛عبككارة
،حيكث لخك  مبهكوم الحكه والباوكل  كي االبينة على من ادعى واليمين على مكن  نكرا

 صككبج ضككرارا حيككث ووكككها قولواصككلى اهلل عليككو وسككلما: اال ضككرر وال   وجككز عبككارة
ها ككان ا(يجكاز مكن و  على ضو استنبوم  قاعدة  صولية، عشرام ا حكام البقهيكة، واا

 برز سمام  حاديث الرسولاصلى اهلل عليو وسلما،  إنو كان كهلأ مكن  بكرز صكبام 
كمككا كانككم  ،ىلككى عمككالهم  ككي العصككور ا ولككى مككن ا(سككالم مقككرارام الخلبككاه ورسككا له

 ياالعصكككر العباسككيا عبككارة عككن كلمككام قليلكككة رسككا ل الخلبككاه  ياالعصككر ا مككوسا و 
جكككدا  يهكككا ككككل المعكككاني،  قكككد كتكككت ا بكككو جعبكككر المنصكككورا ىلكككى  حكككد والتكككو الكككهس كيكككر 

مكا  ،لم،  إمكا اعتكدالشكوى عليو  قال لو: ا ما بعد: لقكد كيكر شكاكوأ، وقكل شكاكروأ واا
، كلمكككام معكككدودة عبكككر مكككن خاللهكككا عكككن مقصكككود ، ووكككها قمكككة ا(يجكككاز، ولكككم ااعتزلكككم

بككل نجككد   ككي تعككابير المحككديين  ،قتصككر ا(يجككاز علككى السككابقين  ككي عبككاراتهم و قككوالهمي
مكككن السياسكككيين وغيكككروم،  نجكككد  ن الكككر ي  المكسكككيكي عنكككدما سككك ل عكككن حقيقكككة  زمكككة 
بككالد ،  كك وره الرجككل لحوككة، يككم  ضككاف  قككال: ا زمتهككا  نهككا قريبككة جككدا بحككدودوا مككن 

 . ا39اهللاوحها من ار الواليام المتحدة، بعيدة جدا ب
بالهكر  ن ا(يجاز لي  من ا مور السكهلة،  هكو يحتكا  ىلكى الكييكر الجدير  ومن     

ام المتحكككككدة ووكككككو مكككككن الجهكككككود والعنكككككاه والوقكككككم. وقكككككد سككككك ل مكككككرة  حكككككد رسسكككككاه الواليككككك
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دقككا ه   يسككت ره ىلقاسوككا عشككر ةبكككككم يلزمككأ مككن الوقككم (عككداد خوالر ي اويلسككونا: 
ن كانم وه  الخوبة يست ره ىلقاسوكا نصكف سكاعة  ياما، وقيل لو:  ة قالايالي قكال  واا
هككا  ككي لخوبككة تسككت ره سككاعتين  قككال: االقيا واحككدا.  قيككل لككو ىن كككان ىلقككاه وككه يومككا 
          .ا41االحالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة ا سلوت والموضو 
مككن ا مككور المولوبككة  يضككا  ككي ا حكككام القضككا ية ،  والموضككو  وحككدة ا سككلوت     

وحككدة ا سككلوت معناوككا  ن يكتككت الحكككم جميعككو ب سككلوت واحككد، وككو  سككلوت الكاتككت و 
ىها مكا قكام لكدى سكرد وقكا   الكدعوى بنقلهكا حر يكا اضكي نبسو،  و  سلوت القاضكي،  الق

مككن صككحيبة الككدعوى،  و مككن مككهكرة النيابككة،  و  ن ينقلهككا ب لباوهككا وعباراتهككا، وعككر  
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ن استشكهد بكتكات مكن كتكتمكهبعد هلأ لد ا  الخصوم نقلو حر يا عن  البقكو  كراتهم، واا
نقكككل صكككبحام وويلكككة مكككن الكتكككات، دون  ن يحكككاول حتكككى اختصكككاروا،  كككإن الحككككم  كككي 

غيككر متجككان  مككن ا سككاليت والمسككتويام المختلبككة  ككي الل ككة  النهايككة عبككارة عككن خلككيو
و ي وريقة الكتابة، وك ن الهس كتبو وو  ربعكة  شكخا ،  و خمسكة ال شكخ  واحكد، 

 ككككإن علككككى القاضككككي  ن يسككككتوعت وقككككا   الككككدعوة اسككككتيعابا كككككامال، و ن ادس هلككككأ ولتبكككك
التكككي يحتاجهكككا، يكككم يعيكككد كتابكككة هلكككأ  يسكككتوعت  يضكككا د كككا  الخصكككوم واآلراه القانونيكككة

، وبككهلأ يمكككن  ن يتككو ر التجككان  والوحككدة ب سككلوبو وككو، وبل تككو وككو، ال ب سككلوت غيككر 
حككد. ىن القكرار الككهس يصكدر  القاضككي  كي  سككلوت الحككم،  يكككون الحككم كلككو ب سكلوت وا

يجككت  ن تكككون  قراتككو تتسككاند  جزاسوككا  يمككا بينهككا ويبسككر بعضككها بعضككا،  س  ن تكككون 
زال عنككو الترتيككت لككم يبعككل  علككو، وهلككأ ىنمككا يبعككل  نككو كككل ويكككون الكككل : ا ككإها مرتبككا

ا ووكككه،ا41اشكككي ا محبووكككا بكككا جزاه، وال يككككون ككككال عنكككدما ال يككككون الجكككزه الكككهس للككككلا
ترتيبا يقكوم علكى  يعني  ن على القاضي  ن يحقه الوحدة، وهلأ ب ن يرتت موضوعاتو

النمككو الموككرد، بحيككث ينشكك  احككدوا مككن سككابقو نشككوها عضككويا مقنعككا، ويقككود ىلككى الحقككو 
بكككنب  الوريقكككة، بحيكككث تتكامكككل  جكككزاه الكككن ، بكككهلأ ال تككككون القكككرارام مجموعكككة مكككن 

، بحيكث ال يمككن  ن تتقكدم عمكال مركبكا متكداخال العبارام المتنايرة، المبكككة، بكل تككون
 قرة عن موضوعها  و تت خر،  الن  البد  ن يكون كالبناه المتماسأ، متكرابو مكتال م 
 ةبككين عناصككر  البنيككة و  كككار  بحيككث ال يشككعر الككهوه بالبعككد والقوعيككة بككين البكككرة والبكككر 

تقكوى الصكياغة  كي ، بحيكث تككون علكى مسكتوى واحكد  كال و ن تتجان  الصياغة البنية
ليمكنج  ،، بكهلأ يتكداخل البعكد البنكي ا دبكي مك  القكرار القضكا يجزه وتضعف  ي يخكر

نصككككف العمككككل  ن الل ككككة تميككككلالككككن  صككككبة ا دت القضككككا ي ولككككي  مبال ككككة ىها قلنككككا  
 القانوني. 

 قواعد الل ة
ا هووكك ،ىن  وككم مككا يجككت مراعاتككو   ككي الحكككم القضككا ي، وككو مراعككاة قواعككد الل ككة     
نمكككا ينبسكككو علكككى  ،رو غيكككر مقصكككور علكككى الحككككم القضكككا ي وحكككد شككك ا عمكككال ككككل واا

الحبو ومرا عة النيابة،  العمكل القضكا ي كمكا سكبه  ، وقراراالتهامالقضا ية ميل تقرير 
حبيسككة  ككي الككهون ىلككى  ن  تبقككىنصككبو ل ككة ونصككبو قككانون، هلككأ  ن ا  كككار القانونيككة 
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ه الل ة، كما يمكن القكول  ن رجكال القضكاه  و ىلى القار  عن وري ،تنتقل ىلى السام 
 .بقككدر مككا يكككون وككها التمككايز باليقا ككة الل ويككة ،ال يتمككايزون  يمككا بيككنهم بككالعلم بالقككانون

بكككل  ،الكاتكككت  و المتحكككدث  سكككلوتلل كككة لكككي  المقصكككود بكككو التككك نه  كككي  كككالعلم بقواعكككد ا
يروكا مكن الل كام التمكن  يضا من قواعد النحو، نوكرا  ن الل كة العربيكة تختلكف عكن غ

 ككي  ن قواعككد النحككو تميككل جككزها مككن معنككى العبككارة و س خلككل  يهككا يككسدس ىلككى اخككتالل 
المعنكككى، بكككل  ن الخوككك   كككي عالمكككام ا(عكككرات يقلكككت المعنكككى تمامكككا ممكككا يتولكككت معكككو 
ضرورة العلم بهه  القواعد التي مكن شك ن العلكم بهكا  ن تكسدس العبكارة المعنكى المولكوت 

ما كان موضو  المهارام بما يشكملو مكن  سكلوت صكياغة لها. و  و المعنى المقصود من
صدار ا حكام  يها وغيروا من  وم ما يتسلج بو القاضي  كي عملكو  قرارام وتسبيبها واا

مكن شك نها مسكاعدة رجكال  ا ا مكر يتولكت ىلقكاه نوكرة عكابرة علكى العوامكل التكيه إن و
العوامكككل وكككي القكككدرة علكككى ا النكككو  مكككن المهكككارة، ولعكككل  وكككم وكككه  هالقضكككاه  كككي ىتقكككان وككك
ووكو مكا يولكه  ،تعبيكرا صكادقا ة السليمة التكي تعبكر عكن المعنكىاختيار الكلمة  و العبار 

كانكم مقكروهة  و  التعبيكر بالكلمكة سكواه  كن عليو: ا دت،  ا دت بمعنكا  الخكا  وكو 
كلمكة  هكي المسموعة عن ا  كار واآلراه، ووالما كان ا دت بهها المعنى يعتمد على 

لقكككدرة علكككى ن. والكلمكككة وكككي الل كككة، والل كككة وكككي القاعكككدة  كككي اا ا سكككا   كككي وكككها البكككىه
يكككن عالمككا بل تككو، محيوككا ىنسككان  ن يعبككر عككن   كككار  مككا لككم التعبيككر.  ككال يسككتوي   س 

بقواعدوا، ويجت على رجال القانون عموما  ن تكون لديهم القدرة الل وية التي تمككنهم 
ووككككو مككككايمكن تسككككميتو  ككككي مجككككال عملنككككا بكككككاا دت مككككن التعبيككككر السككككليم عككككن   كككككاروم 

القضككا يا، هلككأ  نككو ىها كانككم الل ككة الالزمككة لكككل عمككل يتصككدر التعبيككر عككن ا  كككار 
واآلراه  إنككو  لككزم بالنسككبة للعمككل القككانوني بوجككو عككام، والعمككل القضككا ي بوجككو خككا ، 

مرككز القكومي وعلكى ر سكها ال –ومن  جل هلأ  ولم المعاودة القضا ية بالدول العربية 
 ومية خاصة لل ة و درجتهكا  كي مسكاه  –للدراسام القضا ية بجمهورية مصر العربية 

وقامكم بتنوكيم دراسكام بعك  جوانبهكا، ومكن  وكم مكا نشكر  كي وكها  ،برامجها التعليميكة
الصدد محاضرة المستشار ا حمد  تحي مرسيا نا ت ر ي  محكمكة الكنق  المصكرية 

 عضككاه ىحككدى الككدورام التدريسككية عككن  ث  يهككا ىلككى، والتككي تحكك 31/8/1987  بتككاري
وبين  يها  ومية وضرورة ىلمام رجكال القكانون  ،موضو اا دت القضا ي وقواعد الل ةا
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كانككم وبيعككة العمككل الكهس يقومككون بككو، ووككها مككا معمكول بككو  ككي الككراه ايضككا بل كتهم  يككا 
علكككى وكككالت  ككي كليكككام القكككانون او  كككي المعهكككد القضكككا ي حيكككث تكككدر  الل كككة العربيكككة 

 القانون ل ر  اعدادوم اعدادا  ل ويا  صحيحا .
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