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هخفت الخ ا ة ال  يسات المقهوخ يالهساية الدش سعسة وأهمسدها كمكوت مهم مت مكونات اإلخا ة 
ها مت حسث مفهومها وموجيادها وعناه  ال شسخة، فيسنْت اإلزا  المفاهسم  للهساية الدش سعسة، 

، ويسنت ضوايز الهساية الدش سعسة، مت حسث الضوايز الد  ددزليها وأنواعهاوخزوادها وفوائخها 
اللغة القانونسة والضوايز الد  دف ضها القواعخ اللغوسة، كما يسنت عسوب الهساية الدش سعسة، مت 

 حسث العسوب الشكلسة والموضوعسة.

خسررخ مت يه ف  العالدنوع الضخم ف  مناح  ال لوك اإلن ان ، ودشعّ ال  أت الخ ا ة ودوهلت 
 لدش سعاتاالدحخسات الد  دواجه العاملست ف  مجال  عخاخ ودنام  المجاالت شخسخة الدعقسخ والدقخم، 

  سأما لم دُ ، دش سعاتجوخة ما سهخ  فسها مت ضمات  جعلت الخولة يس   اخ ة عل وهسايدها، 
ش سعات الد عخاخ  خى لم ائلسده ،عل  خ جة عالسة مت الخ ةفنسة سعدمخ آلسة علمسة  امؤ  س انظام

 .وضمات جوخدها دهاوهسايدها وم اجع المخدلفة

 .قانون اللغة، لغة القانون، الصياغة التشريعية الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 The study aimed to clarify what is meant by legislative drafting and its importance 

as an important component of good governance. It showed the conceptual framework of 

legislative drafting, in terms of its concept, obligations, elements, steps, benefits, and 

types, and showed the controls of legislative drafting, in terms of the controls required by 

the legal language and the controls imposed by the grammar, as it showed Defects of 

legislative drafting, in terms of formal and substantive defects. 

The study found that the huge diversity in aspects of human behavior, its complexity 

in many areas of great complexity and progress, and the growing challenges facing 

workers in the field of preparing and drafting legislation, made the state unable to 

guarantee the quality of the legislation issued in it, unless it established an institutional 

system that adopts  A scientific and technical mechanism with a high degree of accuracy 

that addresses the issues of preparing, drafting, reviewing and ensuring the quality of 

various legislations. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة

 أوال: المقدمة

الهساية الدش سعسة مكونا مهّما مت مكونات اإلخا ة ال شسخة، فه  م لك الجهة المخدهة دعّخ 

يالدش سع نحو دزيسا ال سا ة العامة العلسا للخولة يمجاالدها المدنوعة، وهو ما س دل م وضع دلك 

 ال سا ة ف  دش سع ددمس   واعخ  القانونسة يخهائص دجعل دزيسا هذ  ال سا ة ُمل ما .

لهساية خو ا مهما ف  ضمات وضوح الدش سع، فمت خللها سج ن دحوسل المواخ الخام ودلعب ا

الد  ددضمنها ال سا ة الدش سعسة وياسات القانوت  ل  نهوص  انونسة  ايلة للفهم والدزيسا، فالدش سع 

عملسة سج ن يمقدضاها وضع أ س و واعخ اليناء االجدماع ، يهخى دنظسم وضيز الحساة والعل ات 

ت الموازنست، ويسنهم ويست ال لزات، وإلحخاث  خ  معست مت الدخاخل والد ايز ودس س  دلك يس

 .1العل ات

ودخدلى الهساية الدش سعسة عت ال سا ة الدش سعسة، فال سا ة الدش سعسة ه  الفل فة الد  دحكم 

 و ا م عملسة الدش سع، مت ادخاذ   ا  الدهخن لموضوع أو  ضسة عت ز سا الدش سع ف  اليخء،

يدحلسل الموضوع ودحخسخ أولوسات المجدمع و خ اده ومهالحه   اء الموضوع أو القضسة المعنسة، ثم 

هخا ها يالز ا المق  ة، أما الهساية الدش سعسة  د جمة مياخئ دلك ال سا ة  ل  نهوص دش سعسة وا 

  .2فه  عملسة ضيز اسفكا  ف  عيا ات محكمة، موج ة و لسمة و ايلة للدنفسذ

                                                
، 0100. ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، الهساية القانونسة لنهوص الدش سع، خا  الجامعة الجخسخة، اإل كنخ سة، 1

 .00-07ص
الهاون، عل ، الهساية الدش سعسة للحكم الجسخ ) زا  مقد ح للخول الع يسة(، و  ة عمل مقخمة ال  و شة عمل حول دزوس  . 2

 6-1نموذج للهساية الدش سعسة للي لمانات الع يسة، ي نامج اسمم المدحخة اإلنمائ  يالدعاوت مع مجلس النواب اللينان ، يس وت 
 .5، ص 0111شياز/ في اس  
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دمثل العل ة يست ال سا ة الدش سعسة والهساية الدش سعسة ف  عخة أمو ، منها المنهجسة الد  ود

ددم يها عملسة الهساية، فالدوجه ال لزون سف   هساية  لزوسة، دمسل  ل  اله امة والثيات، كما 

انت هناك  سا ة فسما  ذا كال سا ة الدش سعسة، كما  نها ددأث   ّت دقالسخ الهساية الدش سعسة ددأث  ي

عامة للدش سع أم أّت اسم  سقده  عل  معالجات دش سعسة لقضاسا مدف  ة، دثا  س ياب زا ئة، فف  

الحالة اسول  دنعكس ال سا ة الدش سعسة عل  منظومة القوانست فد اعخ عل  اد ا ها معا مت ناحسة، 

 خ مت ناحسة أخ ى، أما ف  الحالة الثانسة فف و لمة دوافقها مع اإلزا  الخ دو ن أو ال سا   ال ائ

الغالب ددياست أ السب الهساية مت دش سع آلخ ، و يما مت مجلس  ل  آخ ، فدظه  يوضوح مشكلت 

مثل دضا ب الدش سعات أو دك ا  اسحكام ذادها، أو دنا ض النهوص والقواعخ القانونسة، أو ضحالة 

 .1الهساية و كاكدها أحسانا

أّت الهساية الجسخة دوجخ ف  خول خوت أخ ى أو أت العل ة يست  لزوسة أو  وال سعن  هذا

خسمق ازسة نظام الحكم ف  الخولة مت ناحسة وضعى الهساية الدش سعسة أو جوخدها مت ناحسة أخ ى 

ه  عل ة مياش ة، يل  ّت ي لمانات الحكم الجسخ ومؤ  اده أ  ب  ل   ف ا  هساية دش سعسة ددوافا 

 لحكم الجسخ وأ  ه.مع مياخئ ا

نما سجب أت س دخع  المجدمع  نشاءها أو سف ض  ييده ف   وفك ة الدش سع ال دأد  مت ف اغ وا 

 هخا ها، زيقا للمزالب والحاجات المدنوعة، وعاخة ما ديخأ الفك ة مت المجدمع حسث سكوت الدش سع 

سأد  خو  الهائغ يعلمه االجدماع  مدوافقا مع مهلحة أو مزالب عامة أو مزالب لفئة معسنة، ثم 

يالقواعخ الفنسة واللغوسة لسج خها ف  مش وع دش سع، ولهذا نجخ ف  النظام الع ا  ، مثل، أت الحكومة 

دع ض مش وع القانوت عل    م الدش سع يمجلس الخولة لم اجعده خ دو سا وفنسا،  يل ع ضه عل  

                                                
 .6-5م جع ال ايا، ص . ال1
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 ا يها اجعة الدش سعات  يل  هخا ها، وسمجلس النواب، كما  ّت المجلس الخ دو ن ف  ف ن ا سدول  م  

نما الدخ سا ف  دوافا  يعخ هخو ها، و يم أّت خو  المجل ست لسس مج خ م اجعة الهساية الفنسة وا 

نما مجلس النواب  الدش سعات مع اإلزا  الخ دو ن،  ال أّت أّسا منهما ال سياخ  يا د اح الدش سعات، وا 

 معا، وسهويها المجلس أو ُسرقّ  هسايدها. هو الذن سخدص يذلك أو المجلس والحكومة

والهائغ وهو سقوم يد جمة ال سا ة الدش سعسة  ل  نهوص  انونسة سلد م يمحخخات اجدماعسة 

و سا سة، فهساية الدش سع دحداج  ل  مها ة وخي ة يالعلوم القانونسة مت ناحسة، كما ددزلب خ ا ة 

ل أخ ى، فالقاعخة القانونسة مكونة مت عنه ست، اسو وا دسعاب أولوسات ال سا ة الدش سعسة مت ناحسة 

هو الماخة أو المضموت أو الجوه ، والثان  هو الشكل، الذن سدمم العنه  اسول وسجّ خ ، ومت 

خللهما سدحول المضموت  ل  نّص  انون ؛ لسكوت هالحا للدزيسا العمل  عنخ  هخا  ، فالغاسة 

وضيز مضمونها مت خلل شكل له أ  ه ومياخئه وضوايزه،  الم اخ  خ اكها مت الدش سع سدم يلو دها

وهو ما س م  يالهساية القانونسة أو الدش سعسة، ويقخ  ما دكوت هذ  الهساية  لسمة وجسخة يقخ  ما 

 . 1د خاخ ف ص نجاح القاعخة القانونسة عنخ دزيسقها يالوا ع العمل 

قواعخ فنسة الد  د دخخم ف   نشاء اللذلك فإّت الهساية الدش سعسة علم وفت، فه  الو سلة ال

القانونسة والدش سعسة، ويها سهنع الُمشّ ع القواعخ القانونسة مت المعزسات الزيسعسة والدا سخسة والعقلسة 

والمثالسة للمجدمع، ودكوت مهمة الُمشّ ع والهائغ ه  دحوسل هذ  المعزسات  ل   واعخ  انونسة مس و ة 

 .2لوا ع العمل الفهم  هلة الدزيسا عل  أ ض ا

                                                
. ال وخان ،  عخ جاي ، القهو  ف  الهساية الدش سعسة، خ ا ة مقا نة، يحث منشو  ف  مجلة القانوت ف  الجامعة 1

 .71، ص 0100، 4الم دنه سة، مجلخ: 
نش  والدو سع، الثقافة لل. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، الزيعة الثانسة، عّمات، خا  2

 وما يعخها. 14، ص 0101
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وهناك عوامل دعّ   مت جوخة الهساية الدش سعسة ودجعلها خاعمة للحكم الجسخ، ويدعيس  آخ  

فإّت للهساية الدش سعسة الجسخة جملة مت الضوايز القانونسة واللغوسة، الد  سنيغ  االلد ام يها عنخ 

 هساية و ّت الدش سعات المخدلفة.

 دخ ج ميخأ اعاةوم   واإلسجا ، والوضوح، ف  الخ ة الدش سعسة للهساية القانونسة الضوايزوددمثل 

 مهزلحاتال ودجّنب الخولسة، االلد امات واحد ام لمهزلحاده، الُمش ِّع احد امو  القانونسة، القواعخ

 اللغة  اعاةوم اسحخث، يالمهزلح واسخذ للض و ة،  ال  س اخها ودجّنب الدع سفات وضيز الفقهسة،

 للهساية اللغوسة الضوايزو  مه، أما  الدش سع وعنوات الدش سع، له سندم  الذن القانون  يالف ع الخاهة

 اإلملء ضوايزو  ،الد كسيسة الضوايز، و اللفظسة الضوايز، و المعنوسة الضوايزفددمثل ي الدش سعسة

 .والد  سم

  الدراسة مشكلةثانيا: 

  الع ي  يالضوايز والمعاسس  الدددمحو  مشكلة الخ ا ة حول مخى الد ام الهائغ الدش سع  

 ددزليها الهساية الدش سعسة ال لسمة، ف  ظّل ما دف ضه لغة القانوت وما س دوجيه  انوت اللغة.

 الدراسة أسئلةثالثا: 

 ددمثل أ ئلة الخ ا ة فسما سل :

 أهمسة الهساية الدش سعسة الجسخة؟ما  (0

 واال دهاخن؟ ما خو  الهساية الجسخة ف  اإلهلح ال سا   واالجدماع  (0

 ما العسوب الد  ددضمنها النهوص الدش سعسة؟ (1

 لهساية الدش سعسة الجسخة؟واللغوسة الد  ددزليها اما الضوايز القانونسة  (4
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 الدراسة هدفرابعا: 

خو ها و  ال شسخة، اإلخا ة مكونات مت مهم مكوتأهمسة الهساية الجسخة كدهخى الخ ا ة  ل  يسات 

واال دهاخن واالجدماع ، وذلك عنخما دهاغ الدش سعات وفقا للضوايز ف  اإلهلح ال سا   

 القانونسة واللغوسة الد  ددزليها الهساية الجسخة.

 الدراسة أهميةخامسا: 

ددمثل أهمسة الخ ا ة ياسهمسة الد  دنزون علسها هساية الدش سع ف  دحقسا اإلهلح االجدماع  

الخول، كوت الدش سع سحدل مكات الهخا ة يست القواعخ القانونسة وال سا   واال دهاخن ف  أن خولة مت 

ف  دنظسم المجدمع وأمو   المخدلفة؛ لذلك سجب أت سحظ  يالعناسة المنا ية ف  هسايده يأ لوب 

دقات والد ام يأ السب وضوايز الهساية القانونسة الجسخة وال لسمة.  علم  وفن  سنم عت مها ة وا 

 الدراسة حدودسادسا: 

حخوخ الخ ا ة ومجالها الدزيسق  فدنحه  ف   زا  فّت الهساية الدش سعسة، والعوامل الد   أما

دعّ   مت جوخة النص الدش سع  ودجعله خاعما للحكم الجسخ، وه  الضوايز القانونسة واللغوسة، كما 

 ت الخ ا ة دنزون عل  موضوع الهساية الدش سعسة فح ب، خوت أت ددز ا للهساية القانونسة 

المزلا، فالهساية القانونسة دشمل الهساية الدش سعسة والقضائسة والفقهسة ويس ها مت الهسايات ي

 المنضوسة دحت الهساية القانونسة يالمجمل.

 الدراسة داتمحد  سابعا: 

دمامها،  ال ما سدعلا   لم دواجه الياحث أسة محّخخات أو  سوخ خلل م احل  عخاخ الخ ا ة وا 

  ددناول ياللغة، ال سما الخ ا ات الد القانوت أو يالقانوت اللغة عل ة المدعلقة يموضوعينخ ة الخ ا ات 
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الضوايز الُلغوسة لهساية النهوص الدش سعسة، و يم نخ دها  ال أنها لم دؤث  عل  خزة الخ ا ة 

 وندائجها.

 الدراسة صطلحاتمثامنا: 

 الصياغة التشريعية:

الوجوخ   ل  ةمجموعة اسخوات الد  دخ ج القاعخة القانونس »ع فت الهساية الدش سعسة يأنها: 

العمل   خ اجا سحّقا الغاسة الد  سفهح عنها جوه ها، أو أنها ه  عملسة اإلخ اج الفعل  للقاعخة 

 .1« القانونسة يما سحقا الهخى مت ف ضها

 لغة القانون:

فة دعيس  ل ان  خاهة يأهل القانوت، سدخذوت فسها م الك مخدل ز سقة » فت لغة القانوت يأنها: عُ 

 .2« عت دلك الد  سندهجها يس  المدخهص

لغة علم القانوت، وكما  ّت لكل علم مهزلحاده ودع سفاده، فكذلك علم القانوت  » فت يأنها: كما عُ 

 .3« له مهزلحاده ودع سفاده الخاهة يه

 قانون اللغة:

 ناسةع وادجهت االجدماعسة، العلوم مت يس    ام كما اللغة، علمعلسه  الذن سقوم اس اس وهو »

 و خ ،ومناحسها اأشكاله مخدلى ف  اللغوسة الظواه  لها الد  دخضع القوانست كشى  ل  فسه الياحثست

                                                
. فدح الياب، علسوة مهزف ، أهول  ّت وهساية ودف س  الدش سعات، خ ا ة فقهسة عملسة مقا نة، خا  الكداب القانونسة، خا  1

 .01-0شدات للنش  والي مجسات، مه ، ص 
2. GÉMAR Jean-Claude (1991), «Terminologie, langue et discours juridiques, Sens et 

signification du langage du droit», META, vol. 36, n° 1, Presses de l’Université de Montréal, pp. 

275. 

 .00، ص 0100خس  اهلل، عس   خلسل،  وح القوانست، خا  الكدب العالمسة، يس وت،  .1
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 ما ومنها ،يالخالالت سدعلا وما ،ياسهوات سدعلا ما منها ،القوانست هذ  مت كيس ة زائفة  ل  اهدخوا

 عام   يعضهاو  معسنة، لغة عل  سهخا خاص   يعضها، و يوظائفها سدعلا ما ومنها اللغة، يحساة سدعلا

 .1« اللغات جمسع عل  سهخا أعم ويعضها اللغات، مت فهسلة عل  سنزيا

 السابقة الدراساتتاسعا: 

ألساليب )المفاهيم ا التشريعية الصياغة مبادئنه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم،  .1
 (، الزيعة الثانسة، عّمات، خا  الثقافة للنش  والدو سع.0101، )المراحل(

، ش سعسةالد الهساية منهجسة، ثم ومهاخ ها القانونسة القاعخة يناء أ اسودناولت هذ  الخ ا ة 

، ومعاسس   لمده، وعل ة الهساية الدش سعسة يقواعخ الدف س ، ومت الدش سع يناء وم احل خزواتو 

الواضح أّت دلك الخ ا ة ه  اس  ب لخ ا دنا،  ال أنها دوّ عت كثس ا ف  الحخسث عت مفهوم القاعخة 

القانونسة وأ ا ها، وكذلك خزوات وم احل الدش سع و واعخ الدف س ، وه  يذلك دخدلى عت خ ا دنا 

 واللغوسة انونسةالق الضوايز ويسات وأهمسدها الدش سعسة يالهساية المقهوخ يسات  عل دقده الد  

 .الهساية دلكالد   خ دنزون علسها  عسوبالو  ،للهساية الدش سعسة الجسخة

 للصياغة العامة النظرية ولاأل  الجزء القانونية الصياغة علمعثمات، عيخ الناه  عل ،  .0
(، الزيعة 0100، )الصياغة وعيوب سمات - الصياغة ضوابط - الصياغة ماهية - القانونية

 اسول ، القاه ة، خا  النهضة الع يسة.

سث حو خ شملت هذ  الخ ا ة الهساية القانونسة يالمجمل ولم دقده  عل  الهساية الدش سعسة، 

لدعا خسة ادناولت ماهسة الهساية القانونسة وأز افها، ثم أهمسة الهساية القانونسة ومجاالدها الدش سعسة و 

والقضائسة، ثم دناولت القسمة القانونسة للهساية القانونسة وزيسعدها، كما دناولت أنواعها وضوايزها 

وت يس ها عل  الهساية الدش سعسة خومها ادها، وه  يذلك الدو ع دخدلى عت خ ا دنا الد  ا ده ت 

                                                
 .01، ص 0114خا  نهضة مه  للزياعة والنش  والدو سع، القاه ة، . واف ، عل  عيخ الواحخ، علم اللغة، الزيعة الدا عة، 1
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 عسوب النص الدش سع ، ويسنت مفهومها وأهمسدها وأنواعها، و مت الهسايات القانونسة اسخ ى

 وضوايزه القانونسة واللغوسة.

، الزيعة (محاماةً  قضاءً  فقهاً  تشريعاً ) القانونية الصياغة(، 0101، عيخ القاخ ، ) الشسخل .3
 الثانسة، عّمات، خا  الثقافة للنش  والدو سع.

ف   حسث جاءت ،(محاماة    ضاء   فقها   دش سعا  )شملت هذ  خ ا ة الهساية القانونسة يمجملها 

خم ة فهول، خههت اسول منها للحخسث عت الهساية الدش سعسة، والثان  للهساية الفقهسة، 

والثالث للهساية القضائسة، وال ايع للهساية العقوخ ولوائح المحاماة، ودحخث الفهل الخامس عت 

 الدش سعسة ةيالهساي المقهوخ يساتيسنما دقده  خ ا دنا عل  الدخ سب عل  الهساية القانونسة، 

لهساية ، خوت أت ددز ا لها، وعسوب دلك الهسايةفس واللغوسة القانونسة الضوايز يساتو  وأهمسدها

 الفقهسة أو القضائسة أو لهساية العقوخ ولوائح المحاماة.

(، الزيعة اسول ، يس وت، مكدية 0107، )الدستورية الصياغةزالب، مهخا عاخل،  .4
 ال نهو ن.

ل  الهساية الخ دو سة، ودناولت ماهسدها ودأهسلها الدا سخ ، و سوخها ا ده ت هذ  الخ ا ة ع

ساية الخ دو سة و يم ات الهوعسويها وينسدها الدنظسمسة، ودقنسات هساية الخ ادس  الع ا سة وآلسادها، 

المجمل يخ ا دنا دشمل الهساية الدش سعسة   ال أت ه  ج ء مت الهساية الدش سعسة )موضوع خ ا دنا(،

فسها الهساية الخ دو سة وال دقده  عل  يسات ضوايزها ودقنسادها ف  الع اا فقز، يل د دهخى يما 

خث عنها ،  يم ات العسوب الد  دحيسات الضوايز القانونسة واللغوسة للهساية الدش سعسة يهو  عامة

خ ا ة )زالب، مهخا عاخل(، ه  عسوب دشمل الهساية الدش سعسة يالمجمل وال دقده  عل  

  ادس ، وهو ما يسنا  ف  خ ا دنا يشكل مفهل.الخ
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 اعدوقو  للتشريع الحاكمة المعايير - ولاأل  الكتاب - التشريع صناعةهسام،   ن محموخ،  .5
 مكافحةو  نسانياإل  الدولي للقانون الدولية المعايير مع الوطنية والمواءمة التشريعية الصياغة

 الزيعة )يخوت(، القاه ة، خا  النهضة الع يسة.(، 0105، )البيئة وحماية بالبشر واالتجار الفساد

ودخدلى دلك الخ ا ة عت خ ا دنا مت حسث دو عها ف  الحخسث عت أنواع وم ادب الدش سع، 

 الوزنسة اءمةالمو ي الدش سعسة الهسايةوالمواجهة الوزنسة لدحخسات العولمة مت خلل الدش سع، وعل ة 

 اليسئة، وحماسة ياليش  واالدجا  الف اخ ومكافحة ن ان اإل خول ال لقانوتالمدعلقة يا الخولسة لللد امات

ز القانونسة والضواي ال شسخة، اإلخا ة مكونات مت مهم مكوتأهمسة الهساية الجسخة ك يسنتيسنما خ ا دنا 

واللغوسة الد  ددزليها الهساية الجسخة، وخو  هذ  الهساية ف  اإلهلح ال سا   واال دهاخن 

 واالجدماع .

، ةالتشريع بين الصناعة والصياغاليهاخل ،  افخ خلى هاشم، والعيوخن، عثمات  لمات يسلت،  .6
 (، الزيعة اسول ، يس وت، منشو ات الحلي  الحقو سة.0100)

ه وا   ا   و نه ا د احو  القانوت لمش وع عخاخاإلو خ شملت هذ  الخ ا ة الحخسث عت م احل 

هخا   ونش  ، كما د المهاخ ةو  خ ناولت عل ة الدش سعات يمواضسع مخدلفة منها مكافحة الف اعلسه وا 

والوا ع ال سا   واال دهاخن والدنمسة، والجهات الد  ددول  ا د اح وهساية القوانست، كما  نها لم 

ددحخث يشكل كاٍى عت الضوايز اللغوسة الد  ددزليها الهساية، وه  يذلك دخدلى عت خ ا دنا الد  

، خوت أت اللغوسةو  القانونسةها ضوايز يساتو  وأهمسدها الدش سعسة يالهساية وخالمقه يساتانزوت عل  

هخا ها ونش ها. المهاخ ةها وا   ا ها و نها و ا د احو  وانستالق مش وع عخاخددز ا لم احل    علسها وا 
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 الدراسة نهجيةمعاشرا: 

 إلزا ادعدمخ المنهج الوهف  ليسات الدحلسل ، حسث و الوهف   ستالمنهج دعدمخ الخ ا ة 

ج الدحلسل  واللغوسة لها، ودعدمخ المنه القانونسةوالمعاسس   الضوايز، و الدش سعسة للهساية المفاهسم 

 لدحلسل عسنات مت نهوص الدش سعات الع يسة ويسات الد ام الهائغ الع ي  يدلك الضوايز والمعاسس .

 الحادي عشر: اإلطار النظري للدراسة

مادها سدق يمحدوسادها و  خلفية الدراسةْت الخ ا ة  ل  خم ة فهول، الفهل اسول  سدضمت ُ  م

سث مفهومها ، مت حاإلطار المفاهيمي للصياغة التشريعيةالمخدلفة، وف  الفهل الثان   أدحخث عت 

ص عيوب الن أدحخث عت وموجيادها وعناه ها وخزوادها وفوائخها وأنواعها، والفهل الثالث 

ابط الصياغة ضو  أدحخث عت وف  الفهل ال ايع ، مت حسث العسوب الشكلسة والموضوعسة، التشريعي

 اتمة الدراسةخوالفهل الخامس  سكوت لر، مت حسث الضوايز القانونسة والضوايز اللغوسة، التشريعية

 وما دوهلت له مت ندائج ودوهسات.
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 :الفصل الثاني
 اإلطار المفاهيمي للصياغة التشريعية

 

ع  ّ شدمثل الهساية الدش سعسة الو سلة الد  د دخخم ف   نشاء القاعخة القانونسة، فيها سهنع المُ 

ع  ّ شالقواعخ القانونسة مت معزسات المجدمع الزيسعسة والدا سخسة والعقلسة والمثالسة، ودكوت مهمة المُ 

 أ ض الوا ع. للدزيسا عل والهائغ ه  دحوسل هذ  المعزسات  ل   واعخ  انونسة مس و ة الفهم و ايلة 

فالقاعخة القانونسة ددكوت مت عنه ست: عنه  العلم وعنه  الهساية، فالعلم سدعلا يجوه  

القانوت وموضوعه، أن يالماخة اسولسة الد  سدكوت منها القانوت، والعوامل الد  دخخل ف  مضمونه، 

ل ه ها  ل  حس  الوجوخ مت خلأما عنه  الهساية فسدمثل ف   خ اج مضموت القاعخة القانونسة وجو 

الو ائل الفنسة الل مة إلنشاء القاعخة القانونسة والدعيس  عنها، ود م  يالهناعة أو الهساية، 

والهساية الدش سعسة دندم   ل  زائفة الهساية القانونسة، والد  دشمل ف  مجملها الهساية الدش سعسة 

 ية العقوخ ولوائح المحاماة.وهساية اسحكام القضائسة والهساية الفقهسة وهسا

ول م هذا الفهل  ل  ميحثست، الميحث اسوليسات اإلزا  المفاهسم  للهساية الدش سعسة،  أ  ّ 

لهساية االهساية الدش سعسة ف  ثلثة مزالب،  سدضمت المزلب اسول دع سى  ماهسةأدحخث فسه عت 

الثالث  سعسة وخزوادها، والمزلبعناه  الهساية الدش  الدش سعسة، و سكوت المزلب الثان  ليسات 

 سكوت ليسات أهمسة الهساية الدش سعسة ال لسمة، وف  الميحث الثان   أدناول أنواع الهساية 

الدش سعسة ف  ثلثة مزالب، المزلب اسول  سكوت للحخسث عت الهساية الدش سعسة مت حسث  ودها 

ساية اس لوب، والمزلب الثالث عت الهف  اإلل ام، والمزلب الثان  عت الهساية الدش سعسة مت حسث 

 الدش سعسة مت حسث الو سلة.
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 :المبحث األول
 الصياغة التشريعيةماهية 

 

( مت المنظو  الضسا للمهزلح هساية (Legislative draftingدعن  الهساية الدش سعسة 

 سع اس ا   ف  الدشالدش سعات، فدشمل الدش سعات يأنواعها الثلثة، النوع اسول هو الخ دو  وسمثل 

الخولة، حسث سحّخخ نظامها واخدهاهات وحخوخ  لزادها الدش سعسة والدنفسذسة والقضائسة، والنوع الثان  

مت الدش سعات هو الدش سع العاخن الذن دخدص ِي نه ال لزة الدش سعسة يهفة أ ا سة، والنوع الثالث 

 مهزلح الدش سع سشمل يهو ة عامة دلكهو اللوائح أو ما س م  يالدش سع الف ع ، والشائع أّت 

 .1 اسنواع الثلثة )الخ دو ، القانوت، اللوائح(

عت  ودمسس ها عت ال سا ة الدش سعسة، وكذلك دمسس ها الهساية الدش سعسة ماهسةوسنيغ  ليسات 

اسحكام القضائسة والهساية الفقهسة وهساية العقوخ اسنواع اسخ ى للهساية القانونسة )هساية 

ات الهساية الدش سعسة ويسات دع سفها ف  اللغة واالهزلح، ويسمفهوم (، سنيغ  يسات ولوائح المحاماة

الدش سعسة والخزوات الد  ددم فسها أو مت خللها، وكذلك يسات  العناه  الد  ددكوت منها الهساية

المزالب اس يعة   وهو ما  سج ن دفهسله ف ال لسمة. الدش سعسة الد  دنزون علسها الهساية اسهمسة

 الدالسة:

                                                
 .01-00، ص 0115هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة، خا  الكدب القانونسة، المحلة الكي ى )مه (، . 1
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 :األول المطلب
 الصياغة التشريعيةمفهوم 

ُسعّ ى القانوت يأنه مجموعة القواعخ الد  دنظم ال وايز االجدماعسة والد  دف ض الخولة عل  

الناس ادياعها ولو يالقوة عنخ اال دضاء، ووفقا  لهذا الدع سى فإت للقانوت ثلث خهائص، ه  القاعخة 

 .1 ودنظسم ال وايز االجدماعسة والج اء الذن دو عه الخولة

عة  واعخ، فإت القاعخة ه  الوحخة الد  سدكوت القانوت مت مجموعها، ولما كات القانوت مجمو 

والقاعخة دعن  لغة الدنظسم، ودشس   ل  النظام الذن د س  علسه اسمو ، والقاعخة القانونسة ه  خزاب 

عام ومج خ سوجه  ل  اسف اخ؛ لدنظسم  وايزهم وفا أحكامه، يهخى   امة النظام ودحقسا العخل 

 .2 المجدمع واال دق ا  ف 

والقواعخ القانونسة ال دوجخ يهو ة عفوسة، يل د دنخ  ل  أ س دين  علسها، ودخضع لمؤث ات 

وعوامل دعمل عل   سجاخها ودحخسخ  وحها، و خ ثا  جخل فقه  حول أهل القانوت واس اس الذن 

 دقوم علسه  واعخ ، وظه ت ف  ذلك أ يعة مذاهب، وه : 

 المذاهب الشكلية  .1

ة مشسئة الخولة كونها هاحية ال لزة العلسا ف  المجدمع، والقاعخ القانوتَ  المذاهُب الشكلسةُ  دعدي 

، ود م  «ع نظ سة القانوت الوض»القانونسة ه  الد  دديناها الخولة ودف ضها، ود م  هذ  النظ سة ير 

قسه اإلنجلس ن سة الف، ودعدي  نظ  «القواعخ القانونسة الوضعسة»القواعخ القانونسة وفا هذ  النظ سة ير 

 .3 أو دت مت أهم المذاهب الشكلسة، و خ ا دمخ أو دت مذهيه مت الفسل وى اإلنجلس ن هوي 

                                                
 .4، ص 0016. ال نهو ن، عيخ ال  اا أحمخ، علم أهول القانوت، مزيعة فدح اهلل الساس نو ن وأوالخ  يمه ، 1
 .40، 15، 10. اليك ن، عيخ اليا  ، واليشس ،  هس ، المخخل لخ ا ة القانوت، المكدية القانونسة، يغخاخ، ص 2
 –. الخ اا، الحيسب، المخخل لخ ا ة العلوم القانونسة، كلسة العلوم القانونسة واال دهاخسة واالجدماعسة، جامعة محمخ الخامس 3

 .00، ص 0100ال ياز، 
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 المذاهب المثالية .0

اعدي  فل فة القانوت مت أنها  المذاهب المثالسة أت فك ة القانوت الزيسع  ه  أهل القانوت، 

أن أّت أ اس القانوت الوضع  هو القانوت الزيسع ، ودعوخ نظ سة القانوت الزيسع   ل   مت يعسخ، 

سثا ف  خحسث ع فها السونات وال ومات والقانوت الكن   ف  الق وت الو ز ، ونالت أهمسة وشكل ح

الق ت ال ايع عش  ثم الق نست الثامت عش  والدا ع عش ، وأي   مت ناخى ينظ سة القانوت الزيسع  

 .1 الفقسه الهولنخن ج و سوس واسلمان  يسفنخو ى وال وس  ن يس  الماك  واإلنجلس ن كامي  النخ

 المذاهب الواقعية .3

لمثالسة، فة جخسخة دنا ض الفل فة اظه ت الفل فة الوا عسة ف  أواخ  الق ت الدا ع عش ، كفل 

واعدي ت أّت الفل فة المثالسة دقوم عل  أوهام ودخسلت ال ددفا مع السقست والثيات الذن سجب أت سقوم 

علسه علم القانوت، و خت هذ  الفل فة أهل القانوت  ل  الوا ع الملموس القائم عل  الدج ية والمشاهخة؛ 

الذن  تاريخيالمذهب الثلثة مذاهب، وه :  ةشمل الفل فة الوا عسلذلك ُ مست يالفل فة الوا عسة، ود

أشا   لسه الفقسه الف ن   موند كو ف  كدايه  وح القوانست، والعالم اسلمان   افسن  ف   خ  عل  

الخعوة لدقنست القانوت اسلمان  وفا القانوت الف ن  ، حسث اعدي  أّت القانوت ج ء مت الد اث القوم  

لذن دأ س ا مذهب الغاية والكفاحلدزو  الدا سخ  ف  الحساة ودخلقه اليسئة االجدماعسة، ووهو ثم ة ا

 ت الذن ناخى يه ف  العقخ الثالث مت الق مذهب التضامن االجتماعيعل  سخ الفقسه اسلمان   ه نج، و

 .2 العش ست الفقسه الف ن   لسوت خسج 

 

                                                
، أحمخ عوض، مخخل  ل  علم القانوت، الزيعة الثانسة،  ث اء للنش  والدو سع، عّمات، المكدية الجامعسة، الشا  ة، . ال عي 1

 . 17-11، ص 0110
 . 41-17. ال عي ، أحمخ عوض، م جع  ايا، ص 2
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 المذهب المختلط )مذهب العلم والصياغة( .4

سعدي  العلمة الف ن   ف ان وا جسن  مؤ  ا  للمذهب المخدلز، فقخ أج ى جسن  دحلسل للنظ سات 

ال ايقة وحاول الدوفسا يسنها، لذلك لم سعدي  ميدك ا  لفل فة جخسخة ف  أهل القانوت وأ ا ه، و يم 

سولسة الد  ة اذلك س جع له الفضل ف  الدمسس  يست جوه  القاعخة القانونسة وشكلها، أن يست الماخ

سهنع القانوت منها، ويست هساية القاعخة ذادها، حسث  امت نظ سده عل   كنست، وهما العلم الذن 

لم ُع ى المذهب المخدلز يمذهب العسمثل جوه  القاعخة القانونسة، وهساية القاعخة القانونسة، لذلك 

 .1 والهساية

(، و خ )العلم والهساية ف  القانوت الخاص و خ أّلَى ف ان وا جسن  كدايا مشهو ا لنظ سده أ ما 

عّ ى الهساية فسه يأنها القالب الذن دهاغ فسه ماخة القانوت وجوه   )العلم( حد  دهيح  اعخة  ايلة 

 .2للدزيسا العمل 

الخ اسة  خال ددجاو  ححد  و ت   سب كات ُسنظ   ل  الهساية الدش سعسة عل  أنها مج خ مها ة، و 

ش سع محو  أهيح الديعخ أت لكت اسمو  دغس ت  ،مهمة هساية الدش سعات علسهاالد  دنزون الفنسة 

ه أ ا سة وا دكا سة ف  القانوت يف وعه وم دوسادهساية الدش سعات مهمة اسنظمة وأ ا ها، ويادت 

المخدلفة، لذلك أهيح ُسنظ  للهساية الدش سعسة يأنها  خ دجاو  حّخ المها ة والفت، ويخأ الحخسث عت 

 .3 الهساية الدش سعسةوهو  ،لقانوتف  انظام ف ع  جخسخ  أوة دخهص والخ

                                                
 ، اسول . نو الخست، أشحشاح، محاض ات ف  دف س  النهوص القانونسة، مزيعة أ يا زسل، زنجة، المغ ب، الزيعة1

 . 50، ص 0116/0117
. ال نهو ن، عيخ ال  اا أحمخ، وأيو  دست، أحمخ حشمت، أهول القانوت أو المخخل لخ ا ة القانوت، مزيعة لجنة الدألسى 2

 .70-71، ص 0051والزياعة والنش ، القاه ة، 
3. Xanthaki, Helen, Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born, IALS Student Law 
Review | Volume 1, Issue 1, Autumn 2013, p. 57. 
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 :ثانيالمطلب ال
 تعريف الصياغة التشريعية

ع سى ، وليسات الدالدش سعسة مت مهزلحست، هما )الهساية( و )الدش سعسة( الهسايةددكوت 

دحخث ل  ف عست، ف  الف ع اسول  أ لهساية الدش سعسة  أ  م هذ  المزلب لاللغون واالهزلح  

 .الهساية الدش سعسة اهزلحا  عت  أدحخث ، وف  الف ع الثان  الهساية الدش سعسة ُلغة  عت 

 الفرع األول: الصياغة التشريعية ُلغًة:

مهخ  مشدا مت الفعل )هاَغ(، سقال: هاَغ َسهوُغ، ُهْغ، هْويا  وِهساية ، وفاعله  فالهساية

، هاغ الكلمة: أن أخ جها واشدقها عل  ُهوغ، ودأد  الهساية عل  عخة معاتٍ هاِئغ، والمفعول مَ 

هسئة معلومة، وسهوغ أفكا   أن سنشئها وسكونها وس ديها، وهاغ المعخت أن  يكه، وهاغ الش ء 

أن هنعه وفا وجه معست، وسقال: كلم ح ت الهساية، أن كلم ُمحكم جسخ، وهاغ الكلمة ف  

 1.ا واشدقها عل  و ت معستالنحو واله ى أن أخ جه

عنخ أهل الع يسة ه  الهسئة النادجة عت د دسب الح وى وح كادها و كنادها، والهسغة  والهسغة

، فهساية الكلمة دعن  2«ه  العيا ة الخ سقة الم ك ة الد  د مح ياال دنداج والمنا شة»عنخ الفل فة 

أن نوعه وأهله، وهسغة اسم  ، وهسغة الكلم «يناؤها مت كلمة أخ ى عل  هسئة مخهوهة»

 3.دعن  هسئده الد  ُين  و ام علسها

                                                
، دا سس  /هساية/ar-ar/dict/ar/com.almaany.www://https. معجم المعان ، معن  كلمة )هساية(، مداح يال ايز: 1

 .1/0/0101آخ   سا ة: 
 .747، ص 0000. جمسل هلسيا، المعجم الفل ف ، الج ء اسول، خا  الكداب اللينان ، يس وت، 2
 .501، ص 0070وت، . المعجم الو سز، الج ء اسول، خا  الكداب الع ي ، يس  3
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أما الدش سع فهو مهخ  ش ََّع، وجمع َدش سع َدش سعات، فسقال: شَ ع اهلُل الخِّسَت أن  نَّه ويسَّنه، 

، وشَ ع المن َل أن أ امه عل  ز سا نافذ، وشَ ع الشَّ َء أن أعل  وأظه  ، وشَ ع وأظه  أوضحه 

أن َمّخ  ومّهخ ، وَشَ َع النَّاِفَذَة ِ َل  الزَِّ سِا أن َفَدَحَها، وَشَ َع الحاِكُم أن َأْظَهَ  الَحاَّ َوَ َهَ  الّز سَا 

 1.الياِزَل، والدش سع هو الدقنست

 الفرع الثاني: الصياغة التشريعية اصطالحاً 

معداخ الد  مت النموذج سدضمت الدعايس  »المهزلحات القانونسة الهساية يأنها:  معجمى ع ّ 

، مثل هسغة الش وز وهسغة السمست «وأحسانا مت الواجب دح س  عمل ا دناخا   ل  هذ  الهسغة

 2.وهسغة العقخ

ة ها ال لزات المخدهة مج خة، د ن   اعخة عامّ  لفظ سنه ى  ل  كلّ »الدش سع  ف  حست أتّ 

، كما 3« لزة مخدهة يالخولة خة الد  دهخ  ف  هسغة مكدوية عتيالخول، أن القواعخ العامة المج ّ 

القانوت المكدوب الذن سهخ  عت ال لزة الدش سعسة ياعديا ها ال لزة »الدش سع هو:  سمكت القول يأتّ 

، وهو مهخ  القانوت اسول واسهم يعخ ظهو  الخولة، وسمثل و سلة الخولة ف  دنظسم «المخدهة يذلك

 4.المجدمع

                                                
، دا سس  /دش سع/ar-ar/dict/ar/com.almaany.www://https. معجم المعان ، معن  كلمة )دش سع(، مداح يال ايز: 1

 .1/0/0101آخ   سا ة: 
ات القانونسة، د جمة منهو  القاض ، المؤ  ة الجامعسة للخ ا ات والنش  والدو سع، يس وت، . جس ات كو ونو، معجم المهزلح2

 .0101، ص 0001
. فدح الياب، علسوة مهزف ، أهول  ت وهساية ودف س  الدش سعات، خ ا ة فقهسة عملسة مقا نة، خا  الكداب القانونسة، 3

 .05القاه ة، ال نة )يخوت(، ص 
 ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، الزيعة الثانسة، عّمات، خا  الثقافة للنش  والدو سع، . الشسخل ، عيخ القاخ4

 .00، ص 0101
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عخ القواعخ القانونسة ويناؤها عل  هسئة مخهوهة وفقا  لقوادهسئة »الدش سعسة فه :  الهسايةأما 

، 1« ملمضيوزة وذلك دليسة لحاجة د دخع  الدنظسم ف   لوك اسف اخ والجماعات والهسئات عل  نحو مُ 

مجموعة اإلج اءات والو ائل الد  دُدخذ إلعخاخ مش وعات القوانست عل  أ اس »ودع ى أسضا  يأنها: 

الجهة زالية الدش سع ان جاما  مع مياخئ الخ دو  ودن سقا  مع أحكام القوانست المياخئ المقد حة مت 

مجموعة »، كما دع ى يأنها: 2«النافذة وذلك دمهسخا  لدقخسمها  ل  ال لزة الدش سعسة لخ ا دها وا   ا ها

نها ع ا الغاسة الد  سفهحج القاعخة القانونسة  ل  الوجوخ العمل ،  خ اجا  سحقّ خ ِ اسخوات الد  دُ 

ع سفها ، وسمكت د«ا الغاسة مت ف ضهاجوه ها، أو عملسة اإلخ اج الفعل  للقاعخة القانونسة يما سحقّ 

أسضا  يأنها: وضع مش وعات القوانست والم ا سم واللوائح والق ا ات ف  الهسغة القانونسة الد  دجعلها 

 3.دهاض لموضوعها أو للحكم عل  ملءممؤخسة للغ ض المقهوخ منها، خوت دع ّ 

 :لثالمطلب الثا
 عناصر الصياغة التشريعية وخطواتها

 الفرع األول: عناصر الصياغة التشريعية

عناه  الهساية الدش سعسة يأ يعة عناه ، وه : دحخسخ المخازب  «كوخ جو ج»خ الفقسه حخّ 

سضاح الفعل القانون ، ودحخسخ الحالة الد  سنزيا علسها  يالهساية الدش سعسة )الفاعل القانون (، وا 

 4 .الفعل القانون ، ودحخسخ الش وز الد  سدزليها نفاذ الفعل القانون 

 :وسمكت يسات دلك العناه  ف  النقاز الدالسة

                                                
 .00، ص 0000. عيخ الع س ، عيخ الحافظ، الهساية الدش سعسة، الزيعة اسول ، خا  الجسل، يس وت، 1
 .066، ص 0074سة، القاه ة، . اس سوز ، ث وت، مياخئ القانوت، خا  النهضة الع ي2
 .001-000، ص 0057. كس ة، ح ت، أهول القانوت، خا  المعا ى، القاه ة، 3
 .00. عيخ الع س ، عيخ الحافظ، م جع  ايا، ص 4
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 أواًل: تحديد المخاطب بالصياغة التشريعية )الفاعل القانوني(

القاعخة القانونسة دحخسخ المخازب يالقاعخة الد  سهويها، و خ دكوت القاعخة القانونسة  هائغسدول  

الكافة، كما ف  القواعخ الجنائسة ف  القوانست العقايسة، كما  دخازبعامة د  ن عل  الجمسع، أن 

خة، كقواعخ  انوت الزياية أو  انوت المحاماة، و خ ُس م  سمكت أت دخازب القاعخة القانونسة فئة محخّ 

القانوت أحسانا  يا م المخازيست يه، كقانوت اسزياء، و انوت العمال، و انوت الموظى العام أو الوظسفة 

 .1الفلحست ، و انوتالعامة

يالقاعخة القانونسة  ل  زائفدست، وهما: اسشخاص الزيسعسوت )اليش (  المخازيوتوسنق م 

واسشخاص االعديا سوت المعنوسوت )الش كات والمؤ  ات(، والقاعخة القانونسة دخازب الشخص 

 كة أو الش الزيسع  يهو ة مياش ة يسنما دخازب الشخص االعديا ن مت خلل  ئسس مجلس  خا ة

المخس  الم ؤول، والشخص المعنون سنق م كذلك  ل  زائفدست، وهما: الشخص المعنون العام الذن 

سما س  لزة عامة، كالخولة أو  خا ة الم فا العام الد  ُد ّس  أو ُدش ى عل  خخمة عامة، وشخص 

 2.معنون خاص، كالش كات الدجا سة المخدلفة

 ثانيًا: إيضاح الفعل القانوني

ل أ اس وجوه  القاعخة القانونسة، عنه ا  مت الفعل القانون  الذن سشكّ  ويساتعدي   سضاح سُ 

، كالقدل  مسة الد  دقع عل  اسف اخخ اسفعال الجُ عناه  الهساية الدش سعسة، فقانوت العقويات سحخّ 

 خ، ويس ها ى الفل اعدخاء  عل  الملكسة، وكذلك اسفعال الد  دنال مت ش  واإلسذاء، واسفعال الد  دمثّ 

                                                
 .51الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص . 1
ع ام، هخام  ي اهسم، مياخئ الهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السب الم احل(، الزيعة الثانسة، . نه اوست، لسث كمال، وأيو 2

 .000، ص 0101عّمات، خا  الثقافة للنش  والدو سع، 
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الة ويس ها عم القانوت المخن  أفعال اليسع والش اء واإلسجا  والَخست والكفالة والجِ مت اسفعال، يسنما سنظّ 

 1.مت اسفعال

 ثالثًا: تحديد الحالة التي ينطبق عليها الفعل القانوني

لسه القاعخة الد  عالحالة الد  سنزيا علسها الفعل القانون  الذن دنزيا  الدش سع خ الهائغ سحخّ 

سهويها، فف   انوت العقويات دقع الج سمة ياالعدخاء عل  الف خ عنخ اليخء يفعل سدع ض حساده أو 

 لمة ج خ  أو ملكسده أو ع ضه، فالفعل أو االمدناع عت الفعل ال سعدي  ج سمة  ال  ذا كات مزايقا  

 2.ع لدلك الج سمةش ّ لدع سى المُ 

 يتطلبها تحقيق الفعل القانوني رابعًا: تحديد الشروط التي

ال سكدف  الهائغ الدش سع  يدحخسخ الحالة الد  سنزيا علسها الفعل القانون  الذن دنزيا علسه 

ن  خ الش وز الد  س دوجب دوف ها مت أجل دحقسا الفعل القانو القاعخة الد  سهويها، يل سجب أت سحخِّ 

اع حخسخ المش ع للش وز الواجب دوف ها ف  الخفالمعن  يالقاعخة القانونسة الد  سهويها، كما ف  د

 3.عش ِّ ها المُ خي  ا  ما لم ددوف  فسه الش وز الد  حخّ الش ع ، حسث ال ُسعدي  الفعل خفاعا  ش عسا  مُ 

 الفرع الثاني: خطوات الصياغة التشريعية

وف سك  ثلث خزوات للهساية الدش سعسة، وذلك وفقا  لنظ سدهما  خ عالما القانوت  س ك سخجحخَّ 

 4 :عت الهساية الدش سعسة، وهذ  الخزوات ه 

                                                
 .65-60. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة، م جع  ايا، ص 1
 .54فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص  . الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  2
، 0101. المجال ، نظام الخست دوفسا، ش ح  انوت العقويات، الق م العام، الزيعة ال ايعة، خا  الثقافة للنش  والدو سع، عّمات، 3

 وما يعخها. 015ص 
 .56-54ايا، ص . الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  4
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 أواًل: تحديد غرض التشريع أو هدفه

سدعست عل  الهائغ دحخسخ الهخى مت الدش سع الذن سهويه والغاسة المنشوخة منه، وف  الغالب 

سج ن دحخسخ الهخى مت الدش سع مت  يل جها  آخ  )يس  الهائغ(،  -ال سما ف  الخول الخسمق ازسة –

وس نخ هذا الجها  مهمة هساية الهخى مت الدش سع  ل  الهائغ، وهنا سقوم الهائغ يفحص الهخى 

نوت امت الناحسدست الفك سة وال سا سة، مثل فحص الهائغ لمش وع القانوت فسما  ذا كات مش وع الق

منهفا  أو ُمغالسا ، كأت سكوت المش وع مغالسا  ضخ فئة الم دأج ست أو الموظفست أو ضخ نقاية معسنة، 

ت اعد اضات م ه له، نظ ا  لما  دجليه دلك المشا سع ف  حال هسايدها وا   ا هاوهو ما سنيغ  الدني  

 شعيسة.

 ثانيًا: تحديد بناء التشريع المقترح

، حسث سدول  هخى الدش سع سيخأ ف  دحخسخ يناء الدش سع المقد ح ودنظسمخ الهائغ هويعخ أت سحخِّ 

الهائغ اليحث ف  عل ة الدش سع المقد ح يالدش سعات النافذة، وما  ذا كات الدش سع المقد ح سدزلب 

 ها.ءَ دعخسل دش سعات أخ ى أو  لغا

 ثالثًا: صياغة مشروع يخلو من التعقيد غير المبرر في اللغة والبناء

عقسخ يس  عقخست، أو الدغ  عل  الهائغ أت سدجنب عنخ هسايده للقانوت اللغَة واليناَء المُ سني

خخم ي   لها، وأت د حخاث أسة مشكلت ال مُ  ب الهسايةُ ي   ف  لغة القانوت وينائه، وأت ددجنّ المُ 

سهوغ  ت ى ال ائخ ف  القوانست الدش سعسة، كما سجب عل  الهائغ أجوه  الدش سع وددوافا مع العُ 

يشكل  امكنة، وأت سكوت معاونا  للمخازب يالقانوت، فغاسة القانوت ددحقّ القانوت ف  أضسا الحخوخ المُ 

 أفضل كلما كات القانوت واضحا  وخ سقا  ومنزقسا .
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 :رابعالمطلب ال
 أهمية الصياغة التشريعية السليمة

ها دزيسقا  القانونسة ودضمت دزيسقدؤخن الهساية الدش سعسة ال لسمة  ل   هولة دزيسا القاعخة 

يامضة ويس  يدها  كسكة و االقانونسة مد  ما كانت هس ة لسما ، يسنما سهعب أو سدعث  دزيسا القاعخ

انت هساية ، وكل ما كاالهساية ال لسمة للقوانست د اعخ ف   فهام المخازيست يأحكامه  لسمة، كما أتّ 

انوت، وكذلك د  م الهساية الدش سعسة شكل القاعخة القانوت واضحة كانت مفهومة لمت سخازيهم الق

القانونسة الذن سأخذ ز سقه للدزيسا، ودد جم جوه  الدكلسى القانون  ودحوله  ل   اعخة هالحة للدزيسا 

  1 .العمل  مت  يل القضاء

خ عخسخ مت الخول والمؤ  ات الخولسة  ل  اعدماالالهساية الدش سعسة ه  الد  خفعت  أهمسة ولعلّ 

ضوايز حخسثة ددضمت المياخئ اس ا سة الواجب م اعادها لضمات هساية  انونسة  لسمة لدش سعادها، 

 د اع  نوعسة دلك الدش سعات ودضمت فعالسدها ودحقسقها للغاسة الم جوة منها.

لحقوا ف  معهخ االفل زسنسة يالدعاوت مع خسوات الفدوى والدش سع ف  و ا ة العخل  أهخ فقخ 

، انزل ا مت  سا ة دوحسخ 0111الزيعة اسول  مت )خلسل الهساية الدش سعسة( عام  جامعة يس  ست

 ات  شاخات حول م ائل هساية الدش سع ، و خ دضمتجها فل زستهالد  دندودحخسث الدش سعات 

 2. أت سلد م يهاهائغ الدش سع ف  فل زست  سجب عل 

                                                
. نه اوست، لسث كمال، مدزليات الهساية الدش سعسة الجسخة وأث ها عل  اإلهلح القانون ، مجلة كلسة القانوت الكوسدسة 1

، الج ء اسول، ماسو 0العالمسة، ال نة الخام ة، ملحا خاص يالمؤدم  ال نون ال ايع )القانوت أخاة اإلهلح والدغسس (، العخخ 
 .114-111، ص 0107

. خلسل الهساية الدش سعسة، خسوات الفدوى والدش سع ف  و ا ة العخل الفل زسنسة، معهخ الحقوا ف  جامعة يس  ست، فل زست، 2
 . 00-00، ص 0111
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 سعسة، والذن جاء  هخا   ضمت خلسل الهساية الدش 0104مجلس النواب الع ا   عام  أهخ و 

 زرا  خزرة المجلرس لدأمسرت المعلومات وخعرم القخ ات فر  الهساية الدشر سعسة، يهررخى وضررع آلسررة 

  شرراخسة مدخههررة دعررّ    ررخ ات الهسايررة الدشرر سعسة لررخى الي لمانسسررت فرر  وضررع م رروخات 

ّ    ررخ ات المخدهسررت والعاملسررت فرر  هررذا المجال، ومت أجل ومقد حررات مشررا سع القوانسررت ودعرر

 1.الم اهمة فر  دزوسر  العمرل الي لمانر  وفر  الوهرول  لر  الحكرم ال شرسخ

خلسل للهساية الدش سعسة )خلسل عمل   0107ف  المملكة المغ يسة عام  النوابوأهخ  مجلس 

، و خ لدس س  المهام الدش سعسة للمجلسالوثائا الموضوعة ف   زا   نداج عخخ مت لهساية القوانست(، 

دحقسا ل ؛ودقنسات هذ  الهساية المما  ات المعدمخة ف  مجال هساية القوانستالخلسُل أفضل  هخ 

 . 2وضمات اسمت القانون  للنهوص ،ودس س  فهمهوجوخده  ،وضوح النص القانون 

خلسرل جمهرو سرة مهر  الع يسرة  0101عام كما أهخ   زاع الدش سع يو ا ة العخل المه سة 

إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، الذن ُأ ُدهَل يالحخسث عت أهمسة اسخلة الدش سعسة والهخى 

لم سعخ يمقخو  أن خولة ف  ظل الدنوع الضخم ف   »  ف  ا دهلله العيا ات اآلدسة: منها، و زّ 

ه ف  العخسررخ مت المجاالت شخسخة الدعقسخ والدقخم، أت دضمت لموازنسها يمناح  ال لوك اإلن ان ، ودشعّ 

جوخة ما سهخ  فسها مت  وانست، يغس  أت دقوم يإ  اء نظام مؤ    سعدمخ آلسة علمسة عل  خ جة 

الدحخسات الد  دواجه العاملست  عالسة مت الخ ة مت شأنها أت دؤخن  ل  دحقسا هذا الهخى، ذلك أتّ 

مش وعات القوانست وهسايدها وم اجعة وضمات جوخدها، أضحت كيس ة ومدنامسة  ف  مجال  عخاخ

                                                
 .07، 01، ص 0104. خلسل الهساية الدش سعسة، مجلس النواب الع ا  ، منشو ات مجلس النواب الع ا  ، يغخاخ، 1
 .4، ص 0107القوانست، مجلس النواب ف  المملكة المغ يسة، منشو ات مجلس النواب، ال ياز، . خلسل عمل  لهساية 2
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سوما  يعخ سوم، كأث  وم خوخ زيسع  لما أهيحت دد م يه اسنشزة اليش سة مت دنوع وا ع ودخهص 

 1.« خ سا عل  كافة اسهعخة

الدش سعسة،  يةعخخ مت الخول المدقخمة، يعخ أت انديهرت  ل  أهمسة ضيز الهسا ذلكو رخ  يقهم ف  

رة الهساية يادت أهعب وأكي  يكثس  مت أت دد ك لمها ات وخي ات مرت سعمرل ف  مهمّ  وأخ كرت أتّ 

هذا المجال، مهما دمس ت ودنوعت هرذ  المهرا ات والخري ات، فقامت العخسخ مت الخول اسو يسة ومنها 

س لنخا يإهخا   خاخ مت سحد ى العمل يمجال  ع لِّ إل شاخ ك ة؛دش سعس أخلةف ن ا وألمانسا وهولنخا وا 

سة يخ أت سد م يمؤ   العمل ف  هذا المجال المهم ال وهساية القوانست،  سمانا  مت دلك الخول يأتّ 

 2.خة المعالم، دضمت جوخة القوانست الد  سدم  هخا هاونظام علم  سعدمخ آلسات محكمة ومحخّ 

ظمات ل، فقخ اهدّمت يذلك يعض المنيضيز الهساية الدش سعسة عل  الخو  االهدمامولم سقده  

 0111قخ أهخ  االدحاخ اسو وي   نة فعل  م دوى المنظمات الخولسة اإل لسمسة فالخولسة أسضا ، 

الزيعة اسول  مت خلسل الهساية الدش سعسة، ثم أعقيه يعخخ مت الزيعات الد  واكيت الدزو ات 

 3.ةالحخسثة ف  الهساية الدش سعسة وفقا  لل ؤسة اسو ويس

عام  والمنعقخ ف  الج ائ  لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة ال اخس وخلل االجدماع

دش سعسة (، كأول خلسل للهساية الللهساية الدش سعسةاإل د شاخن خلسل الج ائ  الع ي  هخ  ) 0116

ات ف  جامعة الخول الع يسة، يعخ عخة اجدماع الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضائسةسهخ  عت 

                                                
، ص 0101. خلسرل جمهرو سرة مهر  الع يسرة إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، و ا ة العخل،  زاع الدش سع، القاه ة، 1

05. 
 .06. الم جع ال ايا، ص 2

3. Joint practical guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons 

involved in the drafting of European Union legislation, Legal service (European Commission), 

Latest edition, 2017, Available: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/3879747d-7a3c-411b-a3a0-55c14e2ba732 , Last visit: 11/2/2020. 
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، وا دم ت 01111ييس وت عام  لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسةيخأت ياالجدماع اسول 

الخول  خا ات الدش سع ف  الثامت عش  لم ؤول   دلك االجدماعات يشكل  نون، وكات آخ ها االجدماع

، والذن أهخ  جملة دوهسات يهخى ضيز ودح ست 0100الُمنعقخ ييس وت ف  ح س ات الع يسة 

 2. هساية الدش سعات الع يسة

زوس  ف   يسل د ي نامج اسمم المدحخة اإلنمائ اسمم المدحخة جهوخا معدي ة عي   منظمةوديذل 

مها ات الهساية الدش سعسة، و خ أ ام الي نامج جملة مت الخو ات والو ش للهائغست والمشّ عست ف  

، وأهخ  عخخا مت اسخلة والمنشو ات المعنسة يالهساية الدش سعسة، وأي  ها كداب مخدلى الخول

ة مت ، خلسل للهائغست( الذن ألفه نخيالخسمق از  االجدماع ل الدغسس  أجالهساية الدش سعسة مت )

 3. 0115علماء وأ ادذة الهساية ف  العالم وهخ  عام 

  

                                                
الخول الع يسة، المو ع ال  م ، يال ايز:  . ُسنظ : الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضائسة ف  جامعة1

https://carjj.org/node/1088  :07/5/0101، دا سس آخ   سا ة. 
، منشو ات الم ك  الع ي  لليحوث 0100 –لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة  01. الدوهسات الهاخ ة عت االجدماع 2

 .0100القانونسة والقضائسة ف  جامعة الخول الع يسة، 
.  سخمات، آت، و سخمات،  وي ت، واي سكس ن، نالست، الهساية الدش سعسة مت أجل الدغسس  االجدماع  الخسمق از ، خلسل 3

 .0، ص 0115للهائغست، منشو ات ي نامج اسمم المدحخة اإلنمائ ، د جمة مكدية هي ة للدألسى والد جمة، القاه ة، 

https://carjj.org/node/1088
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 :المبحث الثاني
 أنواع الصياغة التشريعية

ساية مت حسث ال اوسة الد  سنظ  للهنواع مخدلفة، وذلك سمكت دق سم الهساية الدش سعسة  ل  أ

وأ لوب الهساية وو سلة الهساية، فالهساية الدش سعسة  مت حسث  ودها ف  اإلل امأن مت خللها، 

 وب ة، ومت حسث اس للة أو مف ّ دنق م  ل  هساية آم ة وهساية مكمّ  مت حسث  ودها ف  اإلل ام

دق م  ل  هساية جامخة وهسغة م نة، يسنما دنق م مت حسث الو سلة  ل  هساية ماخسة وهساية 

 .1ة معنوس

 وهو ما سمكت يسانه ف  المزالب الثلثة اآلدسة:

 :المطلب األول
 الصياغة التشريعية من حيث قوتها في اإللزام

 وة القاعخة القانونسة محل )أن مت حسث  دق م الهساية الدش سعسة مت حسث  ودها ف  اإلل ام

 ة، وهو ما  أع ضه ف  الهساية(  ل    مست، هما: الهساية اآلم ة والهساية المكملة أو المف ّ 

 الف وع اآلدسة:

                                                
. اديع الخكدو  عيخ القاخ  الشسخل  ز سقة جخسخة ف  دق سم أنواع الهساية الدش سعسة،  ذ   مها ال  ثلثة أنواع، النوع اسول 1

هو الهساية اآلم ة والمكملة، والنوع الثان  هو الهساية الجامخة والم نة، والنوع الثالث هو الهساية الماخسة والمعنوسة، يسنما 
الفقهاء  ل  دق سمات مخدلفة للهساية الدش سعسة، ومت دلك الدق سمات ما سع ى يالدق سم القخسم الذن وضعه الفقسه  ذهب عخخ مت

جسن ، الذن سمس  يست أنواع وز ا الهساية، حسث اعدي  جسن  أت الهسايدست الماخسة والمعنوسة مت ز ا الهساية ولس دا مت 
ء يالز ا خوت اسنواع ف  دق سمات الهساية الدش سعسة، وسمثل هذا االدجا  الخكدو  أنواعها، وذهب ف سا فقه  آخ   ل  االكدفا

عيخ الح  حجا ن والخكدو  عيخ الناه  دوفسا العزا ، وادجا  آخ  ذهب  ل  ا دخخام اس السب والو ائل يخال  مت الز ا 
لخكدو  ث وت أنسس اس سوز ، وذهب الخكدو  واسنواع، ومت أي   مت مّثل هذا االدجا  الخكدو   مس  عيخ ال سخ دنايو وا

عهمت عيخ المجسخ ف  كدايه مشكلت الدش سع  ل  ادجا  جخسخ، حسث أو خ دق سمات  ضافسة للهساية الدش سعسة، يسنما االدجا  
احث ف  هذ  يالفقه  الذن سمثله الخكدو  الشسخل  اكدف  ياسنواع فقز، وخمج الز ا مع اسنواع، وهو الدق سم الذن اعدمخ  ال

 الخ ا ة.
للزلع عل  دفهسل أكث  حول دلك االدجاهات الفقهسة، ُسنظ : خالخ، نواى حا م، وعم ،   كوت  لسمات، االدجاهات الفقهسة 

 وما يعخها. 00، ص 0106، آذا  00، العخخ 1، المجلخ 1ف  دق سم الهساية الدش سعسة، مجلة جامعة دك ست للحقوا، ال نة 
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 الفرع األول: الصياغة اآلمرة

الهساية اآلم ة: ه  هساية القواعخ القانونسة ذات الهفة اآلم ة، والقواعخ اآلم ة ه  القواعخ 

االدفاا عل  مخالفدها، نظ ا  لدعلا أحكامها يإ امة النظام العام ف  المجدمع، فاسف اخ  سجو الد  ال 

مجي وت عل  احد امها، وكل ادفاا سخالى أحكام القواعخ اآلم ة سعدي  يازل  وال ُسعدخ يه، فلسس مت 

دكاب الج ائم، م ا  دح ّ المقيول د ك دنظسم اسحكام المدعلقة يالنظام العام إل اخة اسف اخ، كالقواعخ الد  

فه  أحكام ال سجو  ا ديعاخها أو االدفاا عل  مخالفدها، فاالدفاا يست شخهست عل  أت سزلا 

نه سخالى كو  ،أحخهما عل  اآلخ  عسا ا  نا سا  لسندح ، هو ادفاا يازل  يم أنه ي ض  المجن  علسه

 ه  أسضافخ الن اء المح مات، دحخّ  واعخ آم ة ال سمكت االدفاا عل  مخالفدها، وكذلك القاعخة الد  

 1. اعخة أم ة ال سجو  االدفاا عل  مخالفة أحكامها

والقواعخ القانونسة اآلم ة سمكت مع فدها ودمسس ها ي هولة مت حسث دعلقها ينظام ومهلحة المجدمع، 

  ظأو مت خلل هساية القاعخة، حسث د دخخم الهسغة اآلم ة لف ض االلد امات ودحخسخ الواجيات وح

خة، مثل ا دخخام هسغ: سجب عل  الف خ، سنيغ  عل  الف خ، عل  الف خ أت سفعل أو القسام يأفعال محخّ 

 . 2أت ال سفعل )كذا(

القاعخة اآلم ة خائما  يهسغة اسم  أو النه ، والعي ة ف  ذلك ه  يعخم جوا   دأد وال سشد ز أت 

 3.ىمخالفدها مت  يل اسف اخ ولو يوجوخ ادفاا و ضا اسز ا

 

                                                
 .51-57خ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص . الشسخل ، عي1
 .16. خ. خالخ، نواى حا م، وعم ،   كوت  لسمات، م جع  ايا، ص 2
 .10، ص 0004. اله اى، عياس، وح يوت، جو ج، المخخل  ل  علم القانوت، الزيعة الثالثة، مكدية الثقافة، عّمات، 3
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 لةالفرع الثاني: الصياغة المكم  

 ة،  ّ لة أو المف ة وه  هساية القواعخ القانونسة ذات الهفة المكمّ لة أو المف ّ الهساية المكمّ 

 ة ه  القواعخ القانونسة الد  سجو  لألف اخ االدفاا عل  مخالفة أحكامها، أو المف ّ  لةالمكمّ والقواعخ 

القانون ، أما عنخ  كوت اسف اخ وعخم النص ف  ادفا هم عل  وسعخ ادفا هم هحسحا  وس دب أث   

 ل مة عنخ وجوخ ادفاا عل ل مة لهم ود  ن أحكامها علسهم، فه  يس  مُ مخالفدها فإنها دكوت مُ 

 1.مخالفدها، ومل مة عنخ عخم وجوخ االدفاا عل  مخالفدها

خ يخء المخن  الع ا   يشأت موععلسه القانوت  ومت أمثله دلك القواعخ ف  القانوت المخن ، ما نّص 

مت ف جا ة، مت الو ت الذن  م  ف  العقخ، وأت لم س مَ ديخأ مخة اإل»عل :  ، حسث نّص جا ةاإلمخة 

ت د لسم ثمت الميسع، حسث نص: أعلسه القانوت المخن  اس خن  يش ، وكذلك ما نّص 2«دا سس العقخ

ل  يس  م الميسع أو المزالية يه ما لم سدفا ععنخ الدعا خ أوال  و يل د ل الثمتعل  المشد ن د لسم »

  3.« ذلك

 لةالفرع الثالث: دور الصياغة التشريعية في التمييز بين القواعد األمرة والمكم  

ة أو لل الهساية الدش سعسة معسا  الدمسس  يست القواعخ القانونسة اآلم ة والقواعخ القانونسة المكمّ دمثّ 

ة لالقانونسة دق م مت حسث  ودها ف  االلد ام  ل  القواعخ العامة والقواعخ المكمّ القواعخ »، كوت  ةالمف ّ 

اخ  سوخ عل  ح سات اسف   وضعله مت  يخّ  القانوت ف  دنظسمه للمجدمع ال تّ   ة، حسث أو المف ّ 

 عن  أتّ وهذا ال سونشازهم، فسوجه لهم زائفة مت اسوام  والنواه  سجي وت عل  زاعدها واحد امها، 

                                                
جمال أحمخ، مياخئ الهساية الدش سعسة، مجلة القانونسة، هسئة الدش سع واإلفداء القانون ، مملكة اليح ست، العخخ  . ح ت، خالخ1

 .41-10م، ص  0105هر، سونسو  0416ال ايع، شعيات 
 .0050ل نة  41مت القانوت المخن  الع ا     م  710. انظ : الماخة 2
 .0076ل نة  41 خن    م مت القانوت المخن  اس 500. انظ : الماخة 3
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 لوكهم  ه سد ك لهم  خ ا  مت الح سة ف نّ  خ مت ح سات اسف اخ و نشازهم يهو ة مزلقة، يل القانوت سقسّ 

أو ف  دنظسم عل ادهم مع يس هم، وف  هذا النزاا ال سوجه القانوت  ل  اسف اخ أوام  أو نواه  

 1.«ه  لسهاوجّ وت الدسلد موت يها، يل د ك لهم مجاال  لح سدهم ف  دوجسه نشازهم الوجهة الد  س سخ

القواعخ القانونسة اآلم ة ذات اسوام  والنواه  الد  سجي  القانوت اسف اخ عل   زائفةوالدمسس  يست 

الد  سد ك القانوت لألف اخ فسها ح سة دنظسم زاعدها واحد امها، عت القواعخ القانونسة يس  اآلم ة 

ة، فهساية القواعخ اآلم ة ددضمت هسغ عل ادهم مع يس هم، سكوت مت خلل الهساية الدش سعس

 ة ال ددضمت دلك الهسغ، وكلما كانت الهساية النه  واسم  ف  الغالب، وهساية القواعخ المف ّ 

 الدش سعسة جسخة  كات الدمسس  يست دلك القواعخ أ هل.
 

 :المطلب الثاني
 الصياغة التشريعية من حيث األسلوب

حسث اس لوب  ل  هساية جامخة وهساية م نة، فعنخما ددحخخ  متدنق م الهساية الدش سعسة 

الفك ة الجوه سة الد  ددناولها القاعخة القانونسة دحخسخا  حا ما  جامخا  ال سف ح للقاض  أن مجال للدقخس  

قاض  خ الفك ة دحخسخا  م نا  س مح للعنخ دزيسقها، نكوت أمام ما سع ى يالهساية الجامخة، أو  خ ددحخّ 

، كما سمكت دحخسخ الفك ة الد  2خس  عنخ دزيسا هذ  القاعخة، وهو ما سع ى يالهساية الم نةيالدق

ددناولها القاعخة القانونسة عت ز سا الم ج يست الهسايدست الجامخة والم نة ف  الو ت نف ه، وهو ما 

 3 .سع ى يالهساية المخدلزة

                                                
 .10. اله اى، عياس، وح يوت، جو ج، م جع  ايا، ص 1
 .04، ص 0115.  لزات، أنو ، المياخئ القانونسة العامة، خا  الجامعة الجخسخ للنش ، اإل كنخ سة، 2
 -اية ماهسة الهس -. عثمات، عيخ الناه  عل ، علم الهساية القانونسة، الج ء اسول، النظ سة العامة للهساية القانونسة 3

 .60، ص 0100 مات وعسوب الهساية، الزيعة اسول ، خا  النهضة الع يسة، القاه ة،  -ضوايز الهساية 
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الهساية الدش سعسة مت حسث اس لوب ثلثة أنواع، ه : الهساية الجامخة،  لذلك سمكت القول يأتّ 

 والهساية الم نة، والهساية المخدلزة، وهو ما سمكت يسانه ف  الف وع اآلدسة:
 

 الفرع األول: الصياغة الجامدة

 ؛ س  عت حكم القانوت يعيا ات وألفاظ ال دحدمل الدقخالجامخة الهساية الد  دعيّ  يالهسايةسقهخ 

، فه  الهساية الد  دح م القاض  1سنها ال دعز  مجاال   حيا  للقائم عل  دزيسا القانوت عنخ دزيسقه

سم هذا النوع مت الهساية ال سق ستّ  ؛عنخما سكوت يهخخ دزيسا القاعخة القانونسة مت مكنة الدقخس 

، 2ىة مت ملي ات وظ و اعديا ا  لدمسس  كل حالة مت الحاالت الد  دنزيا علسها القاعخة القانونس

وص خة ال دحدمل الدأوسل أو الشك، ود دعمل ف  النهفه  دعي  عت الد ام  انون  يز سقة  ازعة ومحخّ 

 3.القانونسة الد  ال دقيل االجدهاخ ف  مضمونها، مثل مواعسخ الزعت واال دئناى والدقاخم

غس  الملي ات خ ال سدغس  يدحخّ فالهساية الجامخة دضع ف ضا   انونسا  معسنا  ودق نه يحل ثايت وم

حالة، مت أجل دحقسا عنه  ثيات القاعخة القانونسة، يحسث سظه  دزيسا  يكلوالظ وى الخاهة 

القاض  لهذ  القاعخة يهو ة شيه آلسة، كوت دلك الهساية  خ  سخده يدحخسخ ُمحكم، وه  ال د مح 

ة ست الهساية الجامخة يالهسايللمخازب يها يأسة  لزة أو م احة للدقخس ، وس م  يعض الياحث

 .4ة الحا مة، كما أت الغلية ف  الدش سعات للهساية الجامخ

                                                
الهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السب الم احل(، م جع  ايا، ص  . نه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم، مياخئ1

10. 
 .00. ح ت، خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص 2
. انظ : المؤمت، حسخ   عخوت، مياخئ الهساية القانونسة، يحث منشو  عل  المو ع ال  م  لهسئة الن اهة ف  الع اا، مداح 3

، 07/5/0101، دا سس آخ   سا ة:  http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdfيال ايز: 
 .01ص 

 .05. خالخ، نواى حا م، وعم ،   كوت  لسمات، م جع  ايا، ص 4

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf
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الدش سعسة الجامخة هساية القواعخ الدش سعسة المدعلقة يمواعسخ محخخة  الهسايةومت أمثلة ا دخخام 

علقة دلإلج اءات القضائسة، كمواعسخ الدقاخم والزعت ياسحكام، وكذلك ف  النهوص القانونسة الم

 1.ياسهلسة القانونسة ودحخسخ  نة ال شخ القانون 

ومت أمثلة الهساية الجامخة النص الذن أو خ   انوت الم افعات الع ا   يشأت دحخسخ مواعسخ 

المخة المعسنرة لم اجعة ز ا الزعت ف  الق ا ات »عل :  الم افعات والزعت ف  اسحكام، حسث نّص 

ها فر  الزعرت ودقض  المحكمة مت دلقاء نف  ودجاو ها  قوز الحاّ حدمسة سد دب عل  عخم م اعادها 

 انوت الم افعات  ، وكذلك نّص 2«ي خ ع سضة الزعت  ذا حهل ذلك يعخ انقضاء المخة القانونسة

سد دب عل  عخم م اعاة مواعسخ الزعت ف  اسحكام  قوز »المخنسة والدجا سة المه ن عل  أنه: 

 .3«كمة يال قوز مت دلقاء نف هاف  الزعت، ودقرض  المح الحاّ 

ا الهساية الدش سعسة الجامخة فوائخ مت ناحسة ا دق ا  المعاملت و هولة الفهل ف  ودحقّ 

المنا عات، كونها دمكت اسف اخ مت مع فة م اك هم القانونسة يهو ة واضحة ومؤكخة، فس دزسعوت 

لسا  ال ض  ف  دزيسا القانوت خو ا  آد دسب  لوكهم عل  أ اس هذ  الم اك ، كما أنها دجعل خو  القا

سدزلب عناء  كيس ا ، أن أنها د هل وظسفة القاض  ف  دزيسقه للقاعخة القانونسة، ودضمت  لمة 

الهساية الجامخة دحول خوت دياست اسحكام القانونسة، فدجعلها مد قة  اسحكام الد  سهخ ها، كما أتّ 

 .4الجامخة لهسايةاخت دلك الفوائخ مت م اسا ت، و خ عُ ويس  مدياسنة ودحقا ثيات وا دق ا  المعامل

                                                
 .51-57. عثمات، عيخ الناه  عل ، م جع  ايا، ص 1
 .0060ل نة  11الم افعات المخنسة الع ا     م مت  انوت  070. الماخة 2
 المعرخل. 0061ل نة  01مت  انوت الم افعات المخنسة والدجا سة المه ن   م  005. الماخة 3
 .01. ح ت، خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص 4



10 

 
 

ه  يم دلك الم اسا الد  ُدح ب للهساية الدش سعسة الجامخة، فقخ ُح يت علسها يعض العسوب،  ال أنّ 

فكلما ا خاخت القاعخة القانونسة جموخا  كلما كانت أيعخ عت مواكية م دجخات ودنوع الحساة وعت م اس ة 

 سخ الموا ى مت الظ وى الد  دحسز يها ومعاملدها وفا  اعخة  انونسة واحخة  خ دج ، كما أتّ 1الدزو 

سؤخن  ل  انح ى حكم القانوت عت  سم أهلسة سنيغ  دحقسقها ف  الحساة االجدماعسة، كما ف  دحخسخ 

، وف  القانوت المه ن يإحخى وعش ست 2ال شخ ف  القانوت الع ا   يإكمال ثمان  عش ة  نة  تّ 

 4.دحخسخ مج خ سغفل الدفاوت يست اسف اخ ف  م دوى النضج العقل  ، فهو3 نة

لدوفسا ف  مخى ا الم اسا الد  ددمدع يها الهساية الجامخة والعسوب الد  دعد سها فإتّ  وف  ظلّ 

اخدسا  الهساية الجامخة للقاعخة القانونسة سدو ى عل  ندسجة دحقسا الدوا ت يست الم اسا الد  دحققها 

 5.  دجليهاواسض ا  الد

 الفرع الثاني: الصياغة المرنة

القانونسة نوعا  مت الم ونة الد  د دجسب مت خللها  ةدضف  الهساية الم نة عل  القاعخ

للمدغس ات الد  دز أ عل  الظ وى، ودمنح القاض  ح سة الدقخس  وفقا  لملي ات وظ وى كل حالة، 

                                                
 .50. عثمات، عيخ الناه  عل ، م جع  ايا، ص 1
 .0050ل نة  41مت القانوت المخن  الع ا     م  016. الماخة 2
 .0041ل نة  010مت القانوت المخن  المه ن   ررم  44. الماخة 3
. وكات مت الممكت أت سأخذ الُمشّ ع يمعسا  م ت عنخ دحخسخ ِ ت ال شخ، أن اسخذ ياليلوغ الزيسع ، فل سعدي   شسخا   ال اليالغ 4

خ اك ده فاده، وهو   المعسا  الذن كانت دأخذ يه الش ائع القخسمة، وهو معسا مت الناحسة الف سولوجسة، أن القاخ  عل  فهم وا 
م ت سخدلى ياخدلى اسف اخ، وس اع  الف وا الوا عسة يسنهم؛ ست اليلوغ سدفاوت مت شخص  ل  آخ ، ولكت كانت هناك هعوية 

ت،  يم أنه أكث  معسا  الم  ف  دزيسقه؛ ست  ثياده ال سكوت س س ا مت الناحسة العملسة؛ لذلك دجنيت الدش سعات الحخسثة هذا ال
اد ا ا  مع العخالة، وأخذت يقاعخة جامخة، أ هل دزيسقا  ف  العمل، فحّخخت  نا   انونسا  لل شخ سد اوى فسه جمسع الموازنست، يغض 

 النظ  عت خ جة يلويهم الف سولوج .
 .4انظ : الفق ، هسثم، الهساية القانونسة، م جع  ايا، ص 

 .71، ص 0017والجمال، عيخ الحمسخ محمخ، النظ سة العامة للقانوت، الخا  الجامعسة، يس وت،  . الجمال، مهزف  محمخ،5
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 خ القاعخة يحكم واحخ ثايت ومج خ ال سدغس  يدغس وه  يذلك دخدلى عت الهساية الجامخة الد  دحخّ 

 1 .ظ وى وملي ات كل حالة

خ فك ة القاعخة القانونسة ودد ك ما سخخل فسها وما دنزيا علسه لدقخس  مت فالهساية الم نة دحخّ 

سدول  دزيسا القاعخة، حسث سدم الدعيس  عت فحوى القاعخة القانونسة يز سقة يس  جامخة وال معسا سة، 

 لزة دقخس سة وا عة لدزيسا القاعخة ا دجاية لمقدضسات وظ وى العخالة، فه   دمنح القاض و 

 2 .خ المعاسس  خوت المف خاتهساية دحخّ 

وُسلجأ  ل  هذ  الهساية الم نة للقاعخة القانونسة لمواجهة الحاالت والو ائع الد  ال سمكت دحخسخها 

حخسخ ل دحخسخ اسض ا  الد  دلحا ياآلخ ست، ودالدش سع ، مث عل   يسل الحه  عنخ هساية النّص 

 3.مقخا  جي ها

ومثال الهساية الم نة ف  القانوت الج ائ ، منح القاض   لزة اخدسا  العقوية يست حخست، حخ 

أ ه  وحخ أخن ، وفقا  لملي ات وظ وى الج سمة، أو منح القاض   لزة الحكم يإحخى عقويدست 

  ف، ومثالها فةى العقوية عنخ دوف  اسعذا  أو الظ وى المخفّ أو يهما معا ، أو منح  لزة دخفس

ذ  الذن سدسح الواهب ال جوع عت القانوت المخن ، دحخسخ فك ة اآلخاب والنظام العام، أو دقخس  العُ 

   يزال ها مت  يل الجا ، أو دحخسخ الهية الد  دجسالهية، أو دعسست اسض ا  المألوفة الد  سدعست دحملّ 

 4 . ب اإلك االعقخ يعس

                                                
 .05.  لزات، أنو ، م جع  ايا ص 1
 .61. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 2
ياخئ الهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السب الم احل(، م جع  ايا، ص . نه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم، م3

14. 
 .06.  لزات، أنو ، م جع  ايا ص 4
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وللهساية الم نة م اسا ددمثل ف  م اعخدها للقضاء عل  وضع حلول لكل حالة عل  حخة، فه  

نها د اعخ عل  مواكية الدزو  ومواجهة ما سز أ ف  الحساة مت أيذلك و سلة لدحقسا العخالة، كما 

س  مت ثف وض لم دكت مدو عة و ت وضع النص الدش سع ، وكذلك سلجأ للهساية الم نة ف  ك

القوانست الجنائسة مت أجل معالجة  هو  ميخأ الش عسة الجنائسة، كإعزاء القاض  الجنائ   لزة 

مت  ا  وا عة ف  دحخسخ العقوية، وهساية النهوص يهو ة م نة وفضفاضة سمكت أت دشمل كثس  

خى ل اسفعال الد  دن جم مع دزو  المهالح محل الحماسة الجنائسة، الد  لم سكت دهو ها ممكنا  

 1.الدش سعوضع ع و ت ش ّ المُ 

ال لزة الدقخس سة الممنوحة للقاض  ف  القواعخ  للهساية الم نة عسويا  ددمثل ف  أتّ  كما أتّ 

زا  ز القاض ، أن أنها  خ دكوت  ييا  ف  جعل القاض  مدحكما  ومد لالقانونسة الم نة  خ دؤخن  ل  د ل  

قها دحقّ  العخالة الد  مما س هل ز سا الف اخ، كما أتّ يقانوت سع ى الناس فسه واجيادهم وحقو هم، 

الهساية الم نة ف  م اعاة ملي ات وظ وى كل حالة عل  حخة،  خ سكوت عل  ح اب الم اس 

 2.ياسمت القانون  ف  ا دق ا  الم اك  القانونسة والمعاملت يست اسف اخ

  الفرع الثالث: الصياغة المختلطة

الهساية المخدلزة ه  الهساية الد  سدم خللها دحخسخ الفك ة الد  ددناولها القاعخة القانونسة عت 

مت الهساية الجامخة  ، ولما كات لكلّ 3ه ز سا الم ج يست الهسايدست الجامخة والم نة ف  الو ت نف 

ب ا م اساهما ودجنّ لدحقس ؛ع  ل  الجمع يست الهسايدستش ّ والهساية الم نة م اساها وعسويها فقخ سلجأ المُ 

                                                
 .07-06. ح ت، خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص 1
 .105-104. نه اوست، لسث كمال، مدزليات الهساية الدش سعسة الجسخة وأث ها عل  اإلهلح القانون ، م جع  ايا، ص 2
 .71-60عثمات، عيخ الناه  عل ، م جع  ايا، ص . 3
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ست أعل  حخّ ع عقوية يش ّ خ المُ أو دخفسى عسويهما، كما هو الحال ف  دقخس  العقويات، فغاليا  ما سحخّ 

 1 .ست، وفقا  لكل حالة عل  حخةوأخن ، وسمنح القاض   لزة دقخس  العقوية ف   زا  هذست الحخّ 
 

 :المطلب الثالث
 الصياغة التشريعية من حيث الوسيلة

دق م الهساية الدش سعسة مت حسث الو سلة  ل  هساية ماخسة وهساية معنوسة، فالو سلة القانونسة 

ت، الهساية الدش سعسة مت حسث الو سلة دنق م  ل  هسايدس و سلدات، ماخسة ومعنوسة، وهو ما سعن  أتّ 

  ف عست،  ل م هذا المزلبماخسة ومعنوسة، وللحخسث عت الهساية الدش سعسة مت حسث الو سلة  أ  ّ 

الهساية  مادها، والف ع الثان  للحخسث عتساسول  سكوت للحخسث عت الهساية الدش سعسة الماخسة ودق 

 الدش سعسة المعنوسة.

 الفرع األول: الصياغة المادية

ف   مالدعيس  عت جوه  القاعخة القانونسة دعيس ا  ماخسا  سدج ّ يددمثل الهساية الدش سعسة الماخسة 

ر محل ال «كم»، وسكوت دج سخ فك ة القاعخة القانونسة  ما يز سقة  حلل الر 2ت معسمظه  خا ج  

، وهو دعيس  ال سحداج  ل  3، أو عت ز سا يعض الده فات الد  ددمثل ف  شكلسة معسنة«كسى»

يمظه  ا  م  عت جوه  القاعخة القانونسة دعيس ا  ماخسا  مج ّ سنه ُسعيِّ  ؛جهخ فك ن إلخ اك القاعخة القانونسة

 4ت. خا ج ، يا دخخام لغة اس  ام أو يا دخخام ز سقة الشكلسا

                                                
 .61. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 1
 .45فدح الياب، علسوة مهزف ، م جع  ايا، ص  .0
 .5. الفق ، هسثم، م جع  ايا، ص 3
 .011-010. كس ة، ح ت، م جع  ايا، ص 4
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الهساية الدش سعسة الماخسة دنق م  ل    مست أو دكوت عل  نوعست، وهما:  وهو ما سعن  أتّ 

 الهساية الماخسة الكمسة، والهساية الماخسة الشكلسة.

 أواًل: الصياغة الكمية

، وهو ما سع ى « كيف »محل الر  « كم »ددمثل الهساية الماخسة الكمسة يز سقة  حلل الر 

يالد  سم أو الدعيس  ياس  ام، أن هساية المعن  الكسف  لجوه  القاعخة القانونسة يز سقة   مسة دقزع 

، 1ا يشأنهخاي  أن خلى يشأت  خ اك القاعخة القانونسة ودزيسا حكمها، وسوهخ ياب أن اجدهاخ 

، أن سدم الدعيس  2حسث سدم الدعيس  عت القسم أو القسمة الد  دحملها القاعخة القانونسة يدعيس    م  ثايت

 عت حكم القاعخة القانونسة ي  م معست.

لذلك فإت الهساية الكمسة ه  مت زائفرة اسنواع الجامرخة للهساية الدش سعسة كونها دحخخ القاعخة 

كما  يالدعيس  عت مضمونها ي  م ثايت مما سجعل دزيسقها آلسَا وال سملك القاض  القانونسة دحخسخا  مح

ف  مواجهدها  لزة دقخس سة،  ال أنهرا دؤخن ف  الناحسرة العملسة  ل  ا دق ا  المعاملت، حد  دجعل 

م، االقاعخة القانونسة هالحة للدزيسا العمل  لما دمدا  يره مت خ ة وضيز سمنعات الدحاسل عل  اسحك

 3.ا ضمانات أكث  لألف اخكما أنها دحقّ 

ت كات ال سدفا مع وا ع اسم  ف  جمسع الحاالت  والدعيس  عت جوه  القاعخة القانونسة ياس  ام وا 

ت اسهلسة لمياش ة الحقوا المخنسة، ودحخسخ مخة الدقاخم، ودحخسخ  ال أنه سعي  عت أيليها، كدحخسخ  ِ 

 4.عقويات عل  الج ائم يمخة معسنة أو يميلغ معستأنهية المس اث، ويدحخسخ مقخا  ال

                                                
 .00-01خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص . ح ت، 1
 .40. ال نهو ن، عيخ ال  اا أحمخ، علم أهول القانوت، م جع  ايا، ص 2
 .040، ص0075. الذنوت، ح ت عل ، فل فة القانوت، الزيعة اسول ، مزيعة العان ، يغخاخ، 3
 .01.  لزات، أنو ، م جع  ايا ص 4
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ف  دحخسخ مخة  0115علسه الخ دو  الع ا    نة  ومت أمثلة الهساية الدش سعسة الكمسة ما نّص 

دكوت مخة الخو ة االندخايسة لمجلس النواب أ يع »عل :  الخو ة االندخايسة لمجلس النواب، حسث نّص 

ل  دحخسخ موعخ ه ع، وكذلك نهّ «، ودنده  ينهاسة ال نة ال ايعة نواٍت دقوسمسة، ديخأ يأول جل ٍة له

سج ن اندخاب مجلس النواب الجخسخ  يل خم ٍة وأ يعست سوما  مت دا سس » ج اء اندخايات المجلس: 

ه عل  دحخسخ  ت الم شح ل ئا ة الجمهو سة، حسث أشد ز ، ونهّ 1«اندهاء الخو ة االندخايسة ال ايقة

، ودحخسخ   ت  ئسس مجلس الو  اء يأت 2«اسهلسة وأدم اس يعست  نة  مت عم  كامل »أت سكوت: 

 3.«أدم الخام ة والثلثست  نة  مت عم  »سكوت 

و يم م اسا الهساية الكمسة  ال أت دقسسخها ل لزة القاض   خ سجعل ا دناعه الوجخان  ف  واخ 

لهساية الكمسة يل سشمل الهساية ، وهو عسب ال دخدص يه ا4ونص القاعخة القانونسة ف  واخ آخ 

 الجامخة للقاعخة الدش سعسة يهو ة عامة.

 ثانيًا: الصياغة الشكلية

ياعه دّ اددمثل الهساية الماخسة الشكلسة ف  مظه  خا ج  للقاعخة القانونسة سف ض عل  اسف اخ 

خها د  حخّ لف  ده فادهم حد  دد دب علسه آثا   انونسة معسنة، أن  ف اغ الده فات ف  اسشكال ا

، ومت أمثلة الهساية الشكلسة اشد از الد جسل ف  يسوع الم كيات والعقا ات، واشد از الحهول 5القانوت

 6.عل   ذت لمياش ة يعض ده فات الوه  عل  القاه 

                                                
 .0115ة مت خ دو  جمهو سة الع اا ل ن 56. الماخة 1
 .0115مت خ دو  جمهو سة الع اا ل نة  61. الماخة 2
 .0115مت خ دو  جمهو سة الع اا ل نة  77. الماخة 3
 .75. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 4
 .51. ال نهو ن، عيخ ال  اا أحمخ، علم أهول القانوت، م جع  ايا، ص 5
. نه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم، مياخئ الهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السب الم احل(، م جع  ايا، ص 6

41. 
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الهساية الشكلسة مت ز ا الهساية الجامخة، فه  دمثل المظه  الخا ج  الرذن دظهر  يره  ودعخّ 

لقاعرخة ا ويه د دب اسث  القانون  لحكم القاعخة القانونسة المهاية، ياعديا  أتّ القاعرخة القانونسة 

لذلك سدوجب الدعيس  عنها يز سقة شكلسة مح و ة دجعرل منهرا ذات  ؛القانونسة ذات زيسعة معنوسة

ن  هاية، وهذا هو المعب االخدلفات ف  دزيسا حكم القاعخة المُ وجروخ خا ج  ملموس، وكذلك دجنّ 

ام للشكل،  ما معنا  الخاص فهو وجوخ عناه  خا جسة سجب أت دضاى  ل  الو ائع القانونسة الع

 1.ثا هاآحد  دندج 

ع  ل  الهساية الماخسة الشكلسة مت أجل دنيسه اسف اخ  ل  خزو ة الده ى القانون  ش ّ وسلجأ المُ 

ال و ع ده فهم يازل ، أو سلجأ  لس س  اإلثيات، ها مت أجل دس فسوجب علسهم  ف ايه ف  شكل معست وا 

 2.أو إلمكات االحدجاج يه مواجهة الغس 

م انعقاخ الده ى، مثل عقخ يسع العقرا ، و يأو الهساية الشكلسة للخاللة عل   و خ سكوت الشكل

مت ا دسفاء الشكل  يخّ  دوافا اإل اخدست ال سكف  النعقاخ الده ى، يل ال تّ أنه عقخ سدم يست   اخدست  ال أ

، كما هو الحال ف  3ة ع، وهو د جسل العقا  ف  خائ ة الد جسل المخدهش ّ علسه المُ  الرذن نرّص 

درهة ل ف  الرخائ ة المخيسع العقا  ال سنعقخ  ال  ذا  جّ »عل  أت  القرانوت المخن  الع ا   الذن نّص 

 .4 «علسه القانوت وا ردوف  الشكل الذن نّص 

                                                
. الفدلون،  لم عيخ ال ه ة، المعاسس  العامة للهساية الدش سعسة، مجلة المحقا الحل  للعلوم القانونسة وال سا سة، العخخ ال ايع، 1

 .001، ص 0٠07 عة ال نة الدا
 .47-46. فدح الياب، علسوة مهزف ، م جع  ايا، ص 2
 .001. الفدلون،  لم عيخ ال ه ة، م جع  ايا، ص 3
 .0050ل نة  41مت القانوت المخن  الع ا     م  511. الماخة 4
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ال سثيت »إلثيات الده ى القانون ، مثل نص القرانوت المخن  الع ا   عل  أنه و خ سكوت الشكل 

 ذا كرات »، وكذلك نص  انوت اإلثيات الع ا   عل  أنه 1«الهلح  ال يالكداية أو يمحض    م 

خ القسمة، فرل سجرو  الى خسنا  أو كات يس  محخّ آخم ة  5111الدره ى القانون  د سخ  سمده عل  

  .2«  يالشهاخة ما لم سوجخ ادفاا أو  انوت سنص عل  خلى ذلكؤ ا الده ى أو انقضا ثيرات هرذ

دوفس  العلنسة للده ى القانون ، حد  سمكت االحدجاج يه عل  يس  لر كما  خ سكوت الشكل 

ا  دعدي  الش كة يمج خ دكوسنها شخه»القانوت المخن  المه ن عل  أت  المدعا خست، كما ف  نّص 

لكت ال سحدج يهذ  الشخهسة عل  الغس   ال يعخ ا دسفاء  ج اءات النش  الد  سق  ها اعديا سا ، و 

 3.«القانوت

ومت م اسا الهساية الشكلسة دنيسه اسف اخ  ل  خزو ة الده ى الم اخ  ي امه، ودحخسخ الده ى 

مكانسة  ثياده عنخ وجوخ دنا ع يشأنه، و يم دلك الم اسا فقخ  كوت دوضيزه وحفظه مت الضساع وا 

 4.الهساية الشكلسة أو الشكل  ييا  لدعزسل المعاملت أو دعقسخها أو  ساخة النفقات
 

 الفرع الثاني: الصياغة المعنوية

ددمثل الهساية المعنوسة ف  الدعيس  عت جوه  القاعخة القانونسة وفك دها يعمل ذهن  منزق ، 

أن مت خلل الجهخ الذهن  والفك ن لهائغ القاعخة القانونسة، يإعمال الفك  وا دخخام أ السب المنزا 

                                                
 .0050ل نة  41مت القانوت المخن  الع ا     م  700. الماخة 1
 .0070ل نة  017ثيات الع ا     م مت  انوت اإل 0ى 77. الماخة 2
 .0041ل نة  010مت القانوت المخن  المه ن   ررم  516/0الماخة . 3
 .11. ح ت، خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص 4
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معنوسة لهساية الا الغاسة الم جوة منها، وددمثل االذن سك ب القاعخة القانونسة  خ اجا  عملسا  سحقّ 

 1.يالق ائت القانونسة والحسل القانونسة

 أواًل: القرائن القانونية

ا اسم  اسول عنخ دعن  الق سنة ا دخلص أم  مجهول مت أم  معلوم عل  أ اس يلية دحقّ 

خ اج القاعخة القانونسة عل  هذا دحقّ  ا اسم  الثان ، أن دحوسل الشك يشأت حالة معسنة  ل  سقست، وا 

ثيادها،   فسها المزالية يخلسل ماخن إلع ف  الحاالت الد  س دحسل أو سدعذّ ش ّ اس، وسلجأ لها المُ اس 

 ، فإتّ «للف اش الولخ»فسقزع الشك فسها يما سوافا الغالب والمألوى، مثل ما ثيت ف  الحخسث الش سى 

و ة عل   وجها ال وجة مقه الغالب أتّ   ثيات ن ب المولوخ مت  وج الوالخة أم  ع س ، ويما أتّ 

ولذلك  ؛الحمل أثناء ال وجسة، وذلك الدهال ال وج ي وجده خلل  سام ال وجسة، فسفد ض القانوت أتّ 

، فالق سنة لس ت  يسل  2ُسن ب المولوخ لل وج، وسعف  مت  ثيات هذا الن ب مت س سخ   امة الخلسل علسه

 3. ها نقلت اإلثيات مت محل آلخسنّ  ؛لإلثيات، يل ه   عفاء منه

ع ف  دحقسا ياسده  واء  ف  اسحكام القانونسة الموضوعسة، أو ش ّ ود اعخ الق ائُت القانونسة المُ 

اسحكام القانونسة المدعلقة ياإلثيات، وخو ها ف  اإلثيات أكث  ي و ا  مت خو ها ف  اسحكام القانونسة 

 4.الموضوعسة

                                                
. نه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم، مياخئ الهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السب الم احل(، م جع  ايا، ص 1

45. 
 .010-011 لزات، أنو ، م جع  ايا ص . 2
، 00، ص 0061. ال نهو ن، عيخ ال  اا، الو سز ف  ش ح القانوت المخن ، الج ء الثان ، خا  النهضة الع يسة، القاه ة، 3

100 ،610. 
 .40فدح الياب، علسوة مهزف ، م جع  ايا، ص   .4
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نرسررة الرقر سرنرة الرقرانرونرسة الرير رسرزة، والرقر سرنرة الرقرانرو ودنق م الررقرر ائرت الرقرانونرسة  ل    مست، وهما 

 ، وسمكت يسانهما فسما سأد :1الرقرازعة

 البقبرينة القانبونبيبة البببسبيطة )غبير البقباطعبة( .1

وه  الق سنة الد  سمكت  ثيات عك ها يالكداية أو اإل  ا  أو السمست أو الشهاخة أو الق ائت القضائسة، 

ع لم  ّ شسجو  لخهم مت    ت الق سنة القانونسة لمهلحده أت سقسم الخلسل عل  أت ا دنياز المُ  حسث

ع ف   ّ شسهح ف  الوا عة المع وضة، وهو  ثيات سنه ى عل  وا عة يعسنها وال سمس ا دنياز المُ 

ولوخ لسس اينا  لما ثيات عك ها يإثيات أتّ  سمكت  «الولخ للف اش»القاعخة القانونسة يهو ة عامة، فق سنة 

 2.ل وج الوالخة

 القرينة القانونية القاطعة .0

وه  الق سنة القانونسة الد  ال دقيل   امة الخلسل عل  عك ها، فل سجو  للخهم أت سثيت عخم 

هحدها، مثل   سنة الخزأ المفد ض مت  يل حا س الحسوات الذن أض  يالغس ، و  سنة  ت الهغس  

 3.ل  يزلت عقخ اليسع وال سجو   ثيات العكس يأن ز سقة أخ ىيس  الممس ، حسث سعدي    سنة ع

الق ائت القانونسة دخدلى عت الق ائت القضائسة، فالق ائت القضائسة  ومت الجخس  يالذك  يسات أتّ 

س دنيزها القاض  مت الظ وى والو ائع الد  دحسز يكل  ضسة سنظ ها عل  حخة، أما الق ائت القانونسة 

 4.ع ودكوت ف  م حلة هساية القاعخة الدش سعسةش ّ فه  مت هنع المُ 

                                                
 .001. الفدلون،  لم عيخ ال ه ة، م جع  ايا، ص 1
 .14-11خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص . ح ت، 2
. نه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم، مياخئ الهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السب الم احل(، م جع  ايا، ص 3

46-47. 
 .11. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 4
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 ثانيًا: الحيل القانونية

مت اسوضاع  ع يإسجاخ وضعش ّ الفد اضسة  سام المُ اددمثل الحسلة القانونسة أو ما ُسع ى يالهساية 

 ثا   انونسة معسنة ال سمكت الوهول  لسها  ال عت ز سا هرذ آسخالى فسه الحقسقة لسهل  ل  د دسب 

ع عت زيائع اسمو  مت أجل الدوهل ش ّ سخ ج فسه المُ  ، فه  افد اض أم  مخالى للوا ع1ة المخالف

 2.ض لنهوهه ل  دغسس   حكام القانوت خوت دعر ّ 

ومت أمثلة الحسلة القانونسة أو الهساية االفد اضسة نظام الموت المخن ، فهو افد اض سخالى 

الشخص ف  الوا ع ما  ال عل   سخ الحساة، وذلك مت أجل د دسب آثا   انونسة معسنة،  الحقسقة، فإتّ 

خالى الدق سم ، فهو افد اض سزائفة العقا ات يالدخهسص وزائفة المنقوالت يالمآلومت أمثلدها أسضا ، 

يعض المنقوالت عقا ات  ذا كانت مخههة لخخمة عقا  أو  الزيسع  لألشساء، كونه سفد ض أتّ 

 3.يعض العقا ات منقوالت ما خام مآلها الق سب االنفهال مت أهل ثيادها غلله، وسفد ض أتّ ا د

ء الفد اضسة عنخما س سخ  لحاا حكم ش ء يرش اع  ل  الحسلة القانونسة أو الهساية ش ّ وسلجأ المُ 

  ف  هذا حذع أت سدعامل يش ّ ا ف  هذ  الز سقة مت مخالفة للحقسقة فإنه س دوجب عل  المُ يس  ، ولمّ 

ت ال سدو ّ  ة حّ لع فسها وسقه  ا دخخامها ف  حاالت معسنة وعنخ الض و ة المُ النوع مت الهساية، وا 

 خ  مت عج  الو ائل اسخ ىلدحقسا ياسة معسنة ال ددحقرا  ال يهذا النوع مت الهساية، يعخ دأكّ 

جدماع  هو الدي س  الوحسخ دحقسا العخل والنفع اال ، أن أتّ 4ة للهساية الدش سعسة عت  خ اك هذ  الغاس

                                                
 .50اب، علسوة مهزف ، م جع  ايا، ص فدح الي. 1
 .000. الذنوت، ح ت عل ، م جع  ايا، ص 2
 . 7. الفق ، هسثم، م جع  ايا، ص 3
 .000-001. الفدلون،  لم عيخ ال ه ة، م جع  ايا، ص 4
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للحسلة القانونسة أو للهساية االفد اضسة، وسيق  اللجوء  ل  هذا النوع مت الهساية مقسخا  يعخم دجاو  

 حخوخ الغاسة الم جوة منها.

ومت م اسا الحسلة القانونسة أنها أ لوب لمواجهة مشكلت عملسة لم سكت حلها ممكنا  لوال اللجوء 

عاب علسها ما دنزون علسه مت خزو ة كونها ذ  الهساية االفد اضسة، ولكت سُ  ل  دلك الحسل أو ه

 1.دخالى الوا ع

  

                                                
 .11. ح ت، خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص 1
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 :ثالثالفصل ال
 عيوب النص التشريعي

 ة المقا نةالدش سعس النماذج عخخ مت عسوب الهساية، ومت خلل ا دق اء الدش سع دلحا يالنص 

 دلك سماال  الدش سع، مواخ أو نهوص مت نص يأن المدعلقة العسوب مت جملة دنشأ  خ أّنه سدضح

  سد دب د وال مخ و ة، يس  يز سقة الدش سع ف  ُدخ ج أو جسخة، يز سقة ُدهاغ ال الد  النهوص

  خ أو االجدماعسة،و  واال دهاخسة ال سا سة النواح  ف  ال ليسة الندائج مت يزيسعة الحال العخسخ علسها

 ملموسو  وهو ما  سؤث  يشكل كيس  الدش سعسة المخدلفة، النهوص يست دنا ضات و وع  ل  دؤخن

 .1القانونسة وواجيادها أعمالها  نجا  وسؤخن  ل  ع  لة الخولة، مؤ  ات عل 

كوت س العسوب الد  دلحا يالهساية الدش سعسة  ل  زائفدست، وهما عسوب شكلسة ال دق سموسمكت 

نص ال جوه  عل  ضوعسة دؤث الدش سع  ومضمونه، وعسوب مو  النص جوه  عل  لها دأثس 

لموضوعسة ا اسلفاظ، يسنما دشمل العسوب ف  الماخن والنقص الشكلسة الخزأ العسوب ومضمونه، ودشمل

وص، النه يست أو النص ف  الفز ن، والغموض، والدعا ض النقص أو القانون ، والنقص الخزأ

 والدك ا ، والد سخ.

عت عسوب النص الدش سع   أ ّ م هذا الفهل  ل  ميحثست، ف  الميحث اسول  أدحخث  وللحخسث

  عت العسوب الشكلسة للنص الدش سعسة، وف  الميحث الثان   أدحخث عت العسوب الموضوعسة.

                                                
 .000، ص 0107ة ال نهو ن، يس وت، زالب، مهخا عاخل، الهساية الخ دو سة، الزيعة اسول ، مكدي. 1
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 :المبحث األول
 العيوب الشكلية للنص التشريعي

 دش سع ، واليشكل النص ال الدش سع  يأنها العسوب الد  دلحا للنص الشكلسةسقهخ يالعسوب 

، ودنق م دلك العسوب  ل    مست، الق م اسول عسب 1ه النص ومضمون جوه  عل  سكوت لها دأثس 

الخزأ ف  النص الدش سع ، والق م الثان  عسب نقص اسلفاظ ف  النص الدش سع ، وهو ما  أيسنه 

 ف  المزليست اآلدسست:

 :المطلب األول
 الخطأ المادي

الد  سمكت أت دلحا يالنص الدش سع ، فقخ سكوت الخزأ ماخّسا، و خ سكوت خزأ  اسخزاءددنوع 

 سأد  ف، وما سهمنا هو الخزأ الماخن الذن سلحا يالنص الدش سع ، يسنما الخزأ القانون  2 انونسا

 يسانه ف  الميحث الثان  مت هذا الفهل.

ودقع  ،مخدلفة أ ياب اسخزاء  ل دلك  ود جع النص الدش سع ، ف  الماخسة اسخزاء وددنوع

 اسخزاء لكد دكوت فقخ ال  مسة، الج سخة ف  نش   حد   عخاخ  ف  اليخء مت الدش سع م احل خلل

، ي سزة لسس لها دأثس  عل  النص أخزاءأو  خ دكوت  النص، معن  يشكل واضح ف  ج سمة دؤث 

 .3ا ل  حذفه النساي  خوت الدنيه  المجلس سعّخها الد  م وخده أو النص، أهل ف  اسخزاء دوجخ فقخ

                                                
 .010الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص . 1
 .064. عثمات، عيخ الناه  عل ، م جع  ايا، ص 2
، 00خخ الحكمة، يغخاخ، الع. عياس، عل  أحمخ، الهساية الدش سعسة وأث ها ف  دزيسا القانوت، مجلة خ ا ات  انونسة، يست 3

 .64، ص 0117
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 ناخا  ل ا د ه سحة، ينهوص الماخسة وعالجها لجملة مت اسخزاء الع ا   الُمَش ِّع دنّيه و خ

 الجهة تع سهخ  اسخزاء يسات لدهحسح يإهخا  ال  مسة، والذن سقض  الج سخة ف  النش   انوت

 مسة )الو ائع ال   الج سخة الدهحسح ف  وسنش  الخزأ، فسه و ع الذن الدش سع اسهل  أهخ ت الد 

 .1الع ا سة(

حللو  واللغوسة، واإلملئسة المزيعسة ف  الهساية اسخزاء الشكل  العسب عل  اسمثلةومت   ا 

 معسنة ماخة  ل  النص ف  واإلشا ة ،(أو و،) العزى ح ف  ا دعمال ف  والخزأ آخ ، محل لفظ

 . 2أجنيسة لغة مت المنقولة الكلمات أو المهزلحات د جمة ف  والخزأ أخ ى، ماخة المقهوخ ولكت

الماخسة،  جملة مت اسخزاء عل  5002 لعام الع اا جمهو سة خ دو  نهوص احدوتو خ 

، 3ماخسا خزأ 41 عخخها ويلغ ال  مسة، الج سخة ف  نش  نّص الخ دو  عنخما والزياعسة، اإلملئسة

اسخزاء،  هذ  وا  الة الدهحسح يسانات لغ ض  هخا   ل  الع ا سة الو ائع ج سخة  خا ة ما اضز  وهو

 الماخة  الد  و خت يشكل خازئ ف( الدفكس ) كلمة محل( الدكفس ) كلمة مثل اليسات المدعلا ا ديخال

 .4...«لدكفس ا أو اإل هاب أو العنه سة سدين  نهج أو كسات كل سحظ »يعخ دهحسحها:  أوال، لدكوت/7

انوت   الماخسة ف  الدش سعات الع ا سة، اسخزاء الد  دضمندها نهوص اسخزاءومت أمثلة 

 المعخل، ومنها: 4682 ل نة 86   م النافذ الع ا   المخخ ات

 تضم أكث  أو واحخة ا  الة ف  اال دس اخ سدم أت وسجو »( منه عل : 2/3الماخة ) علسه نهت .1

 واحخة. ، وهو خزأ ماخن، والهواب ف    الة«المحخخة المخة

                                                
 .0077( ل نة 71مت  انوت النش  ف  الج سخة ال  مسة   م ) 1. الماخة 1
 .016. يك ، عهمت عيخ المجسخ، م جع  ايا، 2
 .010زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص . 3
 .00/0/0116يدا سس  4107. يسات الدهحسح المنشو  ف  ج سخة الو ائع الع ا سة يالعخخ 4
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 هذ  دو سع كم ررررررررؤولسدها عل  الم رررررررردو خة الحكومة ودأخذ»( منه عل : 8/4الماخة ) نهررررررررت  .2

 خزأ.( كم ؤولسدها) مف خة ف  الكاى ، ف ساخة ح ى«المواخ

 يس  الخول  واال رررم المخخ  ا رررم االجا ة ى سذك  ات عل »( منه عل : 8/5الماخة ) ونهرررت .3

 اإلجا ة. ف  سذك  ب العيا ة: أت، والخزأ ف  نقص ح ى الساء، وهوا«الدجا ن

 

ح دلك اسخزاء  يم دعخسل القانوت لثلث م ات،  المؤ ىومت  أّت الُمَش ِّع الع ا   لم سهحِّ

حد  ألغ  القانوت يمجمله يموجب  4682ويقست هذ  اسخزاء مل مة لنهوهه منذ دش سعه عام 

 1. 5047ل نة ( 20) العقلسة   م والمؤث ات  انوت المخخ ات

 :المطلب الثاني
 النقص في األلفاظ

 ندسجة صالنق سأد  ما فغاليا ألفاظ النص الدش سع ، ف  النقص حالة الماخسة ياسخزاء سلحا

 النص تم كلمة أو كلمات  قوز حالة ف  كما يخونه، الحكم س دقسم ال يحسث النص ف  لفظ  يفال

الماخسة،  اسخزاء حكم اسلفاظ ف  النقصعل  خزأ  ، وسزيا2ال  مسة الج سخة ف  نش   يعخ الدش سع 

  3ة. ال  مس الج سخة ف  سنش  دهحسح يسات  هخا   ل  سها  حسث
 

 لعام الع اا جمهو سة خ دو  النقص ف  اسلفاظ والنهوص الد  دضمنها عل  اسمثلة ومت

 حسحده يسانات يموجب وعيا ات، وج ى دهحسحها ألفاظ( 2) كانت نهوها معسية ينقص  ذ ،5002

                                                
( 61سلغ   انوت المخخ ات   ررررم )»عل :  0107( ل نة 51مت  انوت المخخ ات والمؤث ات العقلسة   م ) 51. نهت الماخة 1

وديق  اسنظمة والدعلسمات واليسانات الهاخ ة يموجيه نافذة يما ال سدعا ض مع أحكام هذا القانوت لحست  لغائها أو  0065ل نة 
 «.هخو  ما سحل محلها

 .64. عياس، عل  أحمخ، م جع  ايا، ص 2
 .0077( ل نة 71مت  انوت النش  ف  الج سخة ال  مسة   م ) 1. الماخة 3
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الع ا سة، و خ دضمت دلك اليسانات  ضافة الكلمات والعيا ات النا هة  ل   الو ائع أهخ دها ج سخة

 :1 مواضعها ف  نهوص الخ دو ، وه 

 ودخافع) عيا ة المخنسة ال لزة كلمة أ( يعخ فق ة/ أوال /6) الماخة مت الثان  ال ز   ل  دضاى .1

 .(لها و خ وال ال سا سة الشؤوت ف  ددخخل وال الع ا   الشعب لقمع أخاة دكوت وال الع اا عت

 ل  اية ضعوسخ المخنسة ال سز ة دحت وسكوت) الع ا سة للحكومة كلمة يعخ( خ) الفق ة  ل  سضاى .2

 .(للقانوت وفقا وسعمل الدش سعسة ال لزة

 مت (3) الماخة ف  علسها المنهوص (واسخسات القومسات) عيا ة  يل( مدعخخ) كلمة أضسفت .3

 الخ دو .

 84) اخةالم ف  علسها المنهوص النواب(  ئسس  ل  وسقخم)عيا ة  و ز( مجلس) كلمة أضسفت .4

 الخ دو . مت(  ايعا/

 الخ دو . مت(  ايعا/  455) الماخة  ل  والمحافظ() كلمة أضسفت .5

  

                                                
 4107، 06/00/0101ف   4110، 07/0/0116ف   4105. يسانات الدهحسح المنشو ة ف  الو ائع الع ا سة ياسعخاخ: 1

 .00/0/0116ف  
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 :الثاني المبحث
 للنص التشريعي الموضوعية العيوب

 نقص أو للخ دلك العسوب الد  دنزون عل  يأنهاالدش سع   الموضوعسة للنص يالعسوب سقهخ

 دعلاس ما فمنها ،عخة أنواععل   الموضوعسة والعسوبالنص الدش سع  وجوه  ،  موضوع سهسب

 اآلخ و  ومنا ما سدعلا يغموض النص، يالنقص أو النقص الفز ن، سدعلا ما ومنها القانون ، يالخزأ

 .1ش سع والدك ا  والد سخ ف  النص الد يالدعا ض سدعلا

 وهو ما  س خ يسانه ف  المزالب اآلدسة:

 :األول المطلب
 القانوني الخطأ

وهو الخزأ الواضح يس  المقهوخ الذن دخل علسه القواعخ العامة، وال سوجخ أخن  شك ف  وجوب 

يها،  اهسايده سفد ض الد  الهو ة يس  ، أن الغلز الذن سؤخن  ل  هساية النص عل 2دهحسحه

 اية،الذن سخّل يالهس واال دضاب المهزلحات، ا دخخام ف  الخ ة عخم اسخزاء القانونسةومت أمثلة 

 .3الدعايس  ا دعمال ف  اإلزناب أو

مت الو وع يعخخ مت اسخزاء القانونسة،  5002 لعام الع اا جمهو سة خ دو ولم د لم هساية 

الف خ، الموازت، ) ألفاظ ا دعمال ف  الخ ة عخم ومنها منها، العخسخ عل  احدوت نهوهه حسث

                                                
 .011زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص . 1
 .010، ص 0106، الهساية الدش سعسة، خا   ه ات للنش  والدو سع، عّمات، . عسرر   المر ا سرا2
 .016. يك ، عهمت عيخ المجسخ، م جع  ايا، 3
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، ولم دكت الهساية خ سقة ف  ا دخخام مهزلحات )الموا نة العامة( و)المس انسة العامة(، (الع ا  

 .1)المس انسة العامة( 440مت الخ دو ، يسنما و خت ف  الماخة  85فو خت )الموا نة العامة( ف  الماخة 

 ير "مجلس سخع  دش سع  مجلس  نشاء سدم»منه والد  نّهت عل : ( 82) الماخة وكذلك نص

 ش وزو  دكوسنه وسنظم   لسم، المندظمة ف  يس  والمحافظات اس السم عت ممثلست سضم" االدحاخ

 «.النواب جلسم ثلث  أعضاء يأيليسة س تّ  يقانوت يه سدعلا ما وكل واخدهاهاده، فسه العضوسة

ال أّت النص االدحاخسة،   الدش سعسة ال لزة مت ج ءا   فيموجب النص سنشأ مجلس االدحاخ ياعديا  

 ا بسدن وكات اسجخ  أت سهاغ النص يما النواب،  مجلس سضعه  انوت  ل  أحال دنظسم المجلس

عه االدحاخسة، وال سنيغ  أت سنّظم يقانوت سش ّ  الدش سعسة ال لزة مت ج ءا   ياعديا   المجلس خو  مع

 واخدهاص الدش سع يموجب الخ دو ، فلمجلس النواب، وهو ش سك مجلس االدحاخ ف   لزة 

دشكسل  قةلسدضمت ز س النص آلخ ، فسنيغ  دعخسل مجلس مت ديعسة وال آخ ، سحخهما عل  أفضلسة

 سحّخخ اس ا سات عل  أ ل دقخس ، وعنخها دهيح أو الخ ة،  يسل عل  واخدهاهاده مجلس االدحاخ

 .2ة وال ييا  علسهاالدفهسلسة منزقس الم ائل لدنظسم القانوت  ل  اإلحالة

، حسث 5048 ل نة( 57)   م العام ف  الع اا العفو ومت أمثلة الخزأ القانون  ما و خ ف   انوت

 هولسةمج أو المخزوى موت عنها نشأ الد  الخزى ج ائم»/  اخ ا( عل  ا دثناء م دكي  1نّهت )

دمّثل يعخم ا دثناء ، و خ دضمنت هساية النص خزَأ فاخحا  «م دخسمة عاهة  حخاث أو مهس  

 عاهة  حخاث أو مهس   مجهولسة أو المخزوى م دكي  ج ائم الخزى الد  ال سندج عنها موت

                                                
 .014-011زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص . 1
منشو  ف  مجلة الحقوا،  ( أنموذجا، يحث65الماخة ) 0115. القس  ، حنات محمخ، أخزاء الهساية الدش سعسة ف  خ دو  2

 .047، ص 0100،  نة 01، العخخ 4الجامعة الم دنه سة، يغخاخ، المجلخ 
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م دخسمة، كما هو الحال ف  ج سمة االخدزاى الد  سديعها  زلا   اح المخزوى مقايل الفخسة، 

ح مت الواض وه  مشمولة يأحكام القانوت يموجب هذا النص، وهو خزأ  انون  ف  الهساية؛ ستّ 

ولدفاخن هذا الخزأ والعسوب اسخ ى الد   دهحسحه، وجوب ف  شك وال المقهوخ أنه خزأ يس 

 اسول الدعخسل  انرررررررروت 5046 أي زس مجلس النواب الع ا   ف  أهخ  دضمندها هساية القانوت

الماخة ال ايعة لسحل ، والذن نّص عل   لغاء الينخ  اخ ا مت 5048 ل نة( 57)   م العام العفو لقانوت

 .1«اسشخاص خزى ج ائم»محله النص اآلد : 

 ل نة 42   م الع ا  ، العام والخست المالسة اإلخا ة  انوت مت 47/5الق م  ف  وكذلك ما و خ

 كما وسةال ن والوا خات اإلس اخات  جمال  دخمست» يأنها الفخ السة الموا نة عّ ى فقخ والمعّخل 5001

  انون ؛ زأخ ف  الدش سع  النص لهذا الهائغ و ع و خ ،«الفخ السة الحكومة  يل مت علسها مهاخا

 مهاخ ةال مهمة أناز  ذ آخ ؛ خزأ ف  و ع أنه كما العامة، والنفقات للوا خات دخمست ه  سّت الموا نة

 مش وع  دحضس سناز يأت دقدض  ال لسمة القانونسة اسهول يسنما للحكومة، العامة الموا نة عل 

سهاخا علسها و  الدش سعسة، ال لزة  يل مت وسج ن    ا ها الدنفسذسة، ال لزة مت  يل العامة الموا نة

 .2الخولة  ئسس

الجنائسة،  ولسةوالم ؤ  المخنسة ومت أمثلده أسضا هساية النهوص الدش سعسة المدعلقة يالم ؤولسة

 يالم ؤولسة المخنسة الم ؤولسة دخل ال»: عل  اس خن  المخن  القانوت مت( 374) فقخ نهت الماخة

 أن لعكس،ا سفد ضات والهساية الهحسحة للنص العامة ، والقواعخ«ش ائزها دواف ت مد  الج ائسة

 3.المخنسة يالم ؤولسة الج ائسة الم ؤولسة دخل ال دكوت هساية النص: أت
 

                                                
 .0106( ل نة 07مت  انرررررررروت الدعخسل اسول لقانوت العفو العام   م ) 0. الماخة 1
 .055ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص . 2
 .66، م جع  ايا، ص . اله اى، عياس، وح يوت، جو ج3
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 :الثاني المطلب
 الفطري النقص أو النقص

 يخونه، الحكم قسمس د ال يحسث النص ف  لفظ  يفال سقهخ يعسب النقص ف  الهساية الدش سعسة

، والنقص  خ سكوت ف  ألفاظ النص، 1معنا  وفهم النص ال دقامة ال م حكم أو لفظ مت النص خلو أو

 ال م كمحوهو مت اسخزاء الشكلسة الد   يا يسانها ف  الميحث ال ايا، و خ سكوت النقص ف  

 .2النص نقص ف  دنظسم أمو  كات سفد ض علسه دنظسمهامعنا ، أن سشوب  ودمام النص ال دقامة

 ف  النقص) سخدلى عت( الدش سع ف  الفز ن النقص) ير د مسده عل  اهزلح ما أو فالنقص

 ص دش سع ،ن مت اسح ى أو الكلمات يعض سدمثل ي قوز شكلسا عسيا يوهفه فالنقص اسلفاظ(،

  كوت  ل  مفهومه سنه ى النص، والذن ف  الفز ن النقص  ل  يالن ية الحال علسه هو لما خلفا

 .3الدش سع نهوص يموجب دنظسمه سدوجب كات حكم دنظسم عت الُمَش ِّع

النهوص اآلدسة والد   5002 لعام الع اا جمهو سة خ دو  ف  النقص الفز ن عل  ومت اسمثلة

 :4س دوجب  عاخة هسايدها؛ لدفاخن النقص فسها

 دحهررسلال الجمهو سة، حسث لم سحّخخ ل ئا ررة الم شررح ف  سشررد زيما  والمدعلقة (86) الماخة نص .4

 . حهلد شس كش ز علسها الم شح للمنهب الحهول عل  سدوجب الد  الشهاخة أو الخ ا  

                                                
(، الزيعة اسول ، 0100. اليهاخل ،  افخ خلى هاشم، والعيوخن، عثمات  لمات يسلت، الدش سع يست الهناعة والهساية، )1

 .66، ص 0100يس وت، منشو ات الحلي  الحقو سة، 
 .055ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص . 2
 .015-014 ايا، ص زالب، مهخا عاخل، م جع . 3
 .015، وزالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص 056ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص . 4
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 عل  القوانست الد  يالمهرررررراخ ة الجمهو سة  ئسس اخدهررررررت الد  / ثالثا(73) الماخة ف  و خ ما .5

هررررخا ها، النواب مجلس س ررررنها  جلسم  ررررسهررررخ ها الد  القوانست يسات حكمحسث أيفل النص  وا 

 أسضا أم ال؟ الجمهو سة  ئسس مت دهخسقها  ل  االدحاخ، فهل دحداج

  االدز الموا نة، و خ أيفلت يوضررررع االدحاخسة ال ررررلزات اخدهررررت الد   ررررايعا(/ 440) الماخة .3

  الخدامسة. الح ايات  ل 

 فهررررل الندهاء كشرررر ز العامة الموا نةالنواب عل   مجلس موافقة ( وجوب27اشررررد زت الماخة ) .1

 النواب، جلسم عل  ع ضها حالة ف  الدكمسلسة الموا نة الدش سع ، ولكنها لم ديست حكم االنعقاخ

 فهل سنزيا علسها ذات الحكم؟

( ح سة اندقال اسسخن العاملة واليضائع يست اس السم والمحافظات خوت أت دشمل 51كفلت الماخة ) .2

 لع اا والخول اسخ ى. ح سة اندقالها يست ا

العام ودنظسمها، وهو نقص كات اسجخ  أال سقع  الخست  سا ة  ل   شرا ة يأن الخ ردو  سدز ا لم .8

 فسه الهائغ والُمَش ِّع الخ دو ن.

 العام لعفوا لقانوت اسول الدعخسل  انرررررررروت ف  و خ ومت أمثلة النقص ف  النهوص الدش سعسة ما

 (و اخ ا ثانسا،) الينخست نه   لغاء عل ( 5) ماخده ف  نّص  حسث ،5048 ل نة( 57)   م الع اا ف 

( 4: )ثانساَ »: اآلد  محله النص وحل 5048 ل نة( 57)   م العام العفو  انوت مت( 1) الماخة مت

 يعخ الم دكية 5002 ل نة( 43)   م اال هاب مكافحة  انوت ف  علسها المنهوص الج ائم

 5002 ل نة( 43)   م اال هاب مكافحة  انوت ف  علسها المنهوص الج ائم( 5. )40/8/5041

، فقخ دضمنت الفق ة اسول  حكم «م دخسمة عاهة أو  دل عنها نشأ الد  40/8/5041  يل الم دكية

)وهو دا سس  سز ة دنظسم خاعش عل  مخسنة الموهل(، والفق ة  40/8/5041الج ائم المد كية يعخ 
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، لكت النص لم سيست حكم الج ائم الد  و عت ف  40/8/5041ائم الم دكية  يل الثانسة دضمنت الج  

 .40/8/5041سوم 

 المخن  القانوت مت( 528) ف  الماخة الض   و كت الخزأ  كتومت أمثلده أسضا النص المدعلا ي

 ف و ، «الض   ضماتي ممس  يس  ولو فاعله سل م يالغس   ض ا  كل»: اس خن ، والد  نهت عل 

 عخسخة التحا فهناك يدعوسضه، فاعله سل م يالغس  سلحا ض   كل لسس أنه مفاخ  نقص النص

 حالة ف  كما الدعوسض، عت الم ؤولسة لدحقا الض    كت جانب  ل  الخزأ  كت د دوجب وجوخ

و ثة  واجهةم ف  يالدعوسض سلد م ال نف ه شخص شخها آخ  خفاعا عت الش ع ، فلو  دل الخفاع

 يعاهة خنالمعد أهاب  ذا م ؤولسده، وكذلك س دوجب خزأ هذا فعله ف  س دكب لم سنه المقدول؛

 .1أهايه الذن الض   يدعوسض مواجهده ف  ال سلد م م دخسمة

، حسث أيفل دنظسم  واعخ وأحكام العمل 5001ل نة  61وكذلك  انوت المها ى الع ا     م 

يوجوخ هذ  المها ى، وهو نقص دش سع  سجب  ف  المها ى اإل لمسة،  يم أّت القانوت ذاده  مح

 .2عل  الُمَش ِّع دلفسه

 :الثالث المطلب
 الغموض

 الخاللة، ميهما ف  معنا  أو واضح يس  كات الدش سع  معسيا يعسب الغموض  ذا النص سكوت

ذا منه، والغاسة مضمونه عل  هسغده دخل وال مينا ،  اليخائل، ستي ياالخدسا  د مح كانت هسايده وا 

 3.ودف س  دوضسح  ل  نص سحداج كل هو الغامض فالنص معن ، مت أكث  أو دفسخ

                                                
 .70-71. اله اى، عياس، وح يوت، جو ج، م جع  ايا، ص 1
 .056-055ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص . 2
 .407هساية الدش سعسة الجسخة وأث ها عل  اإلهلح القانون ، م جع  ايا، ص . نه اوست، لسث كمال، مدزليات ال3
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  ،الم دقيلة الد  د دجخ يالدزو  ال من الو ائع دهو  عخم النص هو  يب يموض سكوت و خ

 ي يب وأ يهساية الدش سع، ُسكلى مت لخى اللغوسة م ّخ  ضعى اإلمكانات لغة النص ف   هو  أو

 دهو  عبفسه الد كسب واللفظ ف  ُمعّقخ يأ لوب النص سهاغ عنخما نف ه، وذلك النص أ لوب

 ياللغة خاهة ومعاجم  وامسس م اجعة أو النص ألفاظ وجمل م اجعة خوت  هخ الُمشّ ع

 ضا، ال عسوب مت كعسب يالغلز ، كما هو الحال ف  النهوص الدش سعسة المدعلقة1والمهزلحات

 وم اجعة وال وسة الدعم ا يعخ  ال النهوص هذ  ددضمنها  الد الفك ة دهو  القا ئ عل  سدعّذ  والد 

 .2اإل لمسة الفقهسة الم اجع

 ل   يموض النص أخى لو فسما خ دو سة مخالفة سؤخن  ل  أت يموض الهساية لعسب وسمكت

 ديخو نحو وعل  احد امها وم اعادها، العاخن الُمشّ ع عل  الخ دو  أوجب وضمانات يقسوخ اإلخلل

 سمكت وف  هذ  الحالة الخ دو ن، الُمشّ ع ف ضها ضمانات و سوخ يمقدض  مشمولة الهساية معه

نما أهول فنسات الهساية مخخل مت لسس سدعّقب دلك النهوص أت الخ دو ن للقاض   مخخل تم وا 

 .3الخ دو سة المخالفة

 فسجب ةالشخهس الح سة دقسخ كونها الجنائسة، النهوص ف  الخهوص وجه عل  ذلك وسظه 

 هذ  ها، ومتزيسعد مع يما سن جم وحخها يها ومعاسس  حاخة ددعلا يضوايز خ دو سة ها مة ُدحكم أت

أو  سلللدأو  جا مة، يما ال سخع مجاال سقسنسة ويخالالت ُمحّخخ وجه عل  ُدهاغ أحكامها أت الضوايز

 .4 مقاهخها ف  فهم أو دياست أو الدجهسل االلدياس

                                                
 .000يك ، عهمت عيخ المجسخ، م جع  ايا، ص . 1
( مت القانوت 000( مت القانوت المخن  اس خن ، والماخة )051/ أ( مت القانوت المخن  الع ا  ، والماخة ) 007. مثل الماخة )2

 ( مت القانوت المخن  ال و ن.000)المخن  المه ن، والماخة 
 .005. يك ، عهمت عيخ المجسخ، م جع  ايا، ص 3
، ص 0110. عيخ اليا ز، محمخ فؤاخ، والسة المحكمة الخ دو سة العلسا ف  الم ائل الخ دو سة، منشأة المعا ى، اإل كنخ سة، 4

161-160. 
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 الدش سع   ل  يموض خف ، ويموض مشكل، ويموض مجمل:وسنق م الغموض ف  النص 

 الغموض الخفي .1

 عنخ يموض الدش سع  عل  النص دزيسا شسوعا، وسعن  انزواء الغموض هو  أكث  وهو مت

 حسث مت  معنا عل  سخل اآلخ ، أن أّت النص سدضمت لفظا يعضهم خوت اسف اخ يعض عل  دزيسقه

مت أمثلة و  اسف اخ سكوت يامضا )خفسا( يالن ية لهم، عل  يعض معنا  انزياا لكنه ف  الظاه ،

 مملوكا منقوال اخدلس مت» يأنه المه ن العقويات  انوت مت 344 الماخة الغموض الخف  نص

 سعخ  يائ الكه الدسا  وهل    ة؟ هو هل الكه يائ  الدسا  اخدلس تع الد اؤل فثا  ،.«..لغس  

 ضيزه، سمكتو  مالسة  سمة له  تّ   ذ كذلك، يحكم لها ياعديا   مه  ف  النقض محكمة واندهت منقوال؟

 .1آخ   ل  حس  مت ونقله وحسا ده

 الغموض المشكل .2

منه، وال  الم اخ عل  يهسغده سخل الذن ُسشكل عل  ال امع الوهول ال  معنا ، فل وهو النص

 الخفاء  ت هو الخف  الغموض الُمشكل والغموض يست والف ا الم اخ، هذا ديّست   سنة خا جسة مت يخ

 ف  الخفاء ماأ اسف اخ، يعض عل  معنا  انزياا ف  ولكت اللفظ نف ه، ف  لسس الغموض الخف  ف 

 .2النص ذات فسكوت ف  المشكل

 تم أو سخل عل  أكث  معست، معن  عل  خاللة ال سحمل لفظ مت النص ف  اإلشكال سنشأ و خ

اهزلحسة  انونسة، والد  سجب حملها عل  معناها كاسلفاظ الد  لها معات لغوسة وأخ ى  معن ،

 .3االهزلح  ما لم سديست أت الُمَش ِّع  هخ المعن  اللغون فسها، كألفاظ الوفاء، الد جسل، القسخ، ال نا

                                                
 .001-000ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص . الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   1
 .011، ص 0110. عيخ الهاخن، حسخ  أخهم، أهول الهساية القانونسة، الزيعة اسول ، خا  الحامخ للنش  والدو سع، عّمات، 2
 .51ح ت، خالخ جمال أحمخ، م جع  ايا، ص . 3
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ما سعن  هحسح، يسن ش ع   واج خوت وام أة  جل يست جن سة عل ة ف  اللغة سعن  ال نا فلفظ

 ما لم االهزلح  يمعنا  وسؤخذ مد وجا ، ز فسها أحخ سكوت الد  العل ة القانون  ف  االهزلح

 االهزلح  نا عل  مع ال نا سفهم لذلك ودزيسقا اللغون، معنا  هو يه المقهوخ أتّ  عل  الخلسل سثيت

 المه ن، العقويات  انوت مت (577 -573) المواخ ف  علسها المنهوص ال نا ج سمة خهوص ف 

 الموا سث  انوت مت (17) الماخة ف  علسها المنهوص ال نا ولخ   ث خهوص ف  اللغون يمعنا  وسفهم

 . 1المه ن

 الغموض المجمل .3

 ُميست،ي  ال مع فدها سمكت وال فسه، د احمت أحوال عخة عل  معنا  ف  سنزون وهو النص الذن

 واى دش سع  س دف الُمَش ِّع  مت هخ  فإذا الُمَش ِّع، مت سهخ  يدف س  معنا   ال يسات  ل   يسل وال

ذا الدأوسل، سحدمل ال الخاللة واضح المجمل ها   المجمل ا ه واىٍ  يس  الُمَش ِّع دف س  مت هخ  وا 

 .2 شكاله إل الة االجدهاخ واليحث الياب وفدح مشكل،

  :20053لعام  العراق جمهورية دستور في الغموض على ومن أبرز األمثلة

 دخدص»( والد  نهت عل : 440) الماخة ف  الوا خة اال دثما سة يالموا نة المقهوخ دحخسخ .1

 لعامةا الموا نة مش وع ...  ايعا : وضع :اآلدسة الحه سة ياالخدهاهات االدحاخسة ال لزات

                                                
 .007-006ماة (، م جع  ايا، ص الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محا. 1
. الق ن ، عيخ اللزسى، الغموض ف  النهوص الش عسة والقانونسة، مقال منشو  عل  مو ع ج سخة الع ب اال دهاخسة، يدا سس 2

، دا سس آخ   سا ة:  article_588714.htmlhttps://www.aleqt.com/2011/10/12/، يال ايز: 00/01/0100
4/6/0101. 
 .010-011زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص . 3

https://www.aleqt.com/2011/10/12/article_588714.html
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 ل ع فسما سدعلا يالموا نة مقهو ا االدحاخسة ال لزة خو  أت هل: هنا ، فالد اؤل«واال دثما سة

 عخمه؟ مت وم ا يدها ودنفسذها أم سشمل    ا ها النص، سحّخخ  كما فقز وضعها

ذا  مت الجخوى تع: الد اؤل فسثا  الندسجة، الُمَش ِّع الدأ س   دعن  دلك يأّت   اخة  لمنا ما وا 

 الموا نة ا دقلل المقهوخ فهل اال دثما سة(،و  العامة الموا نة ف  )مش وع ()و العزى ح ى ا دخخام

النص   ف ا دعمالها وج ى اال دثما سة() كلمة  ضافة  ل  يموض اال دثما سة؟ الموا نة عت العامة

 العامة وا نةالم يوحخة دقض  والد  المديعة، ال لسمة القانونسة اسهول وددعا ض مع محلها، يغس 

 ، لذلك سنيغ  حذفها.للخولة

 الخسانة)و( دو الخ  اندهاك)و( الم دقلة الهسئات)و( عخخا اسكث  النسايسة الكدلة) ير المقهوخ دحخسخ .2

 و  اءال مجلس مت كل حاّ  القانوت سكفل)و( منا ية المجلس س اها الد  يالو ائل)و( العظم 

 (. اإل لسم ح س)و( المحكمة لخى المياش  الزعت حاّ  ويس هم اسف اخ مت الشأت وذون

 ت هسايدها   ذ والثان ، اسول ونائيسه النواب مجلس  ئسس والمدعلقة ياندخاب( 22) الماخة هساية .3

 حه ا؟ ابالنو  لمجلس اسول  الجل ة سندخيوت ف  فهل اندخايهم، جل ة يامضة، حسث لم دحخخ

  لدالسة؟ا الجل ات ف  ال ئسس نواب اندخاب ثم ومت اسول  الجل ة ف  ال ئسس اندخاب سمكت أم

 و ائ  دمثسله الخولة ، وكسفسة1الخولة يمجلس المدعلقة( 404) الماخة يه اد مت الذن الغموض .4

 م دقلة؟ معنوسة شخهسة هسئة لكل ال  سما وأت القضاء أمام العامة الهسئات

 

  

                                                
سجو  يقانوت،  نشاء مجلس خولة سخدص يوظائى »عل :  0115مت خ دو  جمهو سة الع اا لعام  010. نهت الماخة 1

 .«الهسئات العامة أمام جهات القضاء  ال ما ا دثن  منها يقانوتالقضاء اإلخا ن، واالفداء، والهساية، ودمثسل الخولة و ائ  
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 1552لعام  المملكة األردنية الهاشببببمية نصببببوص دسببببتور في الغموض على ومن أبرز األمثلة

  :1ما يلي 2012 عام لغاية وتعديالته

، و خ أو خ النص «أ خن   ال حكمها ف  وما الو ا ة منهب سل  ال»( عل : 40نّهت الماخة ) .0

كات ف  حكم الو س  مت  فقخ دعن  مت، الخاللة يس  واضحةعيا ة  ( وه وما ف  حكمهاعيا ة )

 والمهام، وهذا الغموض خفع مت حسث الم ؤولسات وأ ،مت حسث ز سقة الدعسست ، أوحسث ال ادب

أفد  و  دف س  المعن  المقهوخ،ل العال  لدف س  الخ دو الحكومة اس خنسة  ل  اللجوء للمجلس 

 .2الموظى الذن سعاخل الو س  مت حسث ال دية وال ادب المقهوخ يالنص هوت أالمجلس ي

 الخعوى أز اى مت سن سجو  المحاكم أمام المنظو ة الخعوى ف »( عل : 80/5) الماخةنّهت  .5

 لد ا المحكمة  ل  دحسله جخسا   الخفع أت وجخت  ت وعل  المحكمة الخ دو سة يعخم الخفع  ثا ة

و ، والغموض ف  النص ه«الخ دو سة المحكمة  حالده  ل  أم  ف  اليت لغاسات القانوت سحخخها

 محخخ. الد  لسس لها معن ( الجخن الخفع) ف  عيا ة

 العلسا والعخل الدمسس  محكمد  ف   ضاة خخموا ممت سكوت أت»عل : ( ج/84/4) الماخة نّهت .3

 مضواأ الذست المحامست مت أو اس داذسة  دية سحملوت الذست الجامعاتف   القانوت أ ادذة مت أو

  وزش علسهم دنزيا الذست المخدهست أحخ ومت المحاماة ف   نة خمس عش ة عت دقل ال مخة

 هلف الغموض، مت نوع سكدنفها( المخدهست أحخ ومت) ، فعيا ة«مجلس اسعسات ف  العضوسة

                                                
(، مقال 0100( )ملحظات يشأت الهساية القانونسة للدعخسلت الخ دو سة ل نة 1العجا مة، نوفات، م اجعات خ دو سة ). 1

، يال ايز: 01/00/0100منشو  عل  المو ع اإللكد ون  لر شيكة  انون  اس خت، يدا سس 
-http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t

19182.html?s=10d3cc15b66b2caeac9c9802179e5e9b  :00/6/0101، دا سس آخ   سا ة. 

ل نة  4، و  ا  المجلس العال  لدف س  الخ دو    م 0100ل نة  01ة اس خنسة   م . ُسنظ : زلب الدف س  الهاخ  مت الحكوم2
0100. 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-19182.html?s=10d3cc15b66b2caeac9c9802179e5e9b
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-19182.html?s=10d3cc15b66b2caeac9c9802179e5e9b
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 العضوسة ش وز علسهم دنزيا الذست المخدهست أحخ مت الو ت وينفس محامسا سكوت أت المقهوخ

 أحخ وهذا المعن  الظاه  ح ب خاللة النص سنه عزى جملة )مت اسعسات؟ مجلس ف 

مجلس اسعسات( يح ى العزى )و( عل   ف  العضوسة ش وز علسهم دنزيا الذست المخدهست

المحاماة(،  ف   نة س عش ةخم عت دقل ال مخة أمضوا الذست المحامست مت الجملة ال ايقة )أو

س مجل ف  العضوسة ش وز علسهم دنزيا المخدهست الذست لكت  ذا كات المقهوخ )أو أحخ

 اسعسات(، فكات سجب أت س ديخل الر )و( ير )أو(.

 المعمول الدش سعسة اسعمال و ائ  واسنظمة القوانست جمسع  ت»( عل : 456/5) الماخةنّهت  .1

 يدش سع دعخل أو دلغ  أت  ل  نافذة ديق  الخ دو  هذا عنخ نفاذ الهاشمسة اس خنسة المملكة ف  يها

 لثلثا مخة ديخأ ، فلم سحخخ النص مد « نوات أ هاها ثلث مخة خلل وذلك يمقدضا  سهخ 

ات ك الخ دو ، ولكت أحكام نفاذ دشس   ل  ثلث  نوات مت دا سس النص  نوات؟  يم أت خاللة

 .1سخع مجاال للجدهاخ والدأوسل اسجخ  هساية النص يما ال

 :الرابع المطلب
 النصوص بين أو النص في التعارض

وسعن  اهزخام نّص دش سع  مع نّص دش سع  آخ  وسدعا ض معه يهو ة دجعل الجمسع يسنهما 

 لك وضوح  يم يسنهما الجمع سمكت ال م دحسل،  يم أّت كل منها سمكت أت سفهم عل  حخة، أن

 .2يمف خ  منهما

                                                
، 0100( مت خ دو  المملكة اس خنسة الهاشمسة يموجب دعخسلت 001. للزلع عل  الجخل المثا  هو هساية الماخة )1

، عل  مو ع 0/01/0104دا سس: ُسنظ : المجال ، مؤسخ، كا ثة دش سعسة يس  م يو ة ف  اس خت، مقال منشو  ي
(ConstitutionNet :المخدص يخعم المش عست والمحامست والمخدهست الخ دو سست، يال ايز )

msbwqt-ghyr-tshryyt-kartht-http://constitutionnet.org/news/alardn ،  :0/7/0101دا سس آخ   سا ة. 
 .060ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص . 2

http://constitutionnet.org/news/alardn-kartht-tshryyt-ghyr-msbwqt
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ست دش سعست ففسما سدعلا يالدعا ض ي مخدلفة، دش سعات ف  أو واحخ دش سع ف  الدعا ض سقع و خ

 دخ ج لميخأ فقاو  اس وى الدش سع فسغلب الخ جة، ف  مدياسنة دش سعات يست دعا ض و ع أو أكث ،  ذا

ذا الدش سع، ال ايا،  سلغ  لحاال الدش سع فالقاعخة أتّ   ودها ف  مد اوسة دش سعات ف  الدعا ض كات وا 

 وهاخ ست لقوةا ف  مد اوسست دش سعسست نهست يست أو الواحخ، الدش سع نهوص يست الدعا ض وأما

 س ّجح ما نهمايس سوجخ لم  ذا يسنهما الدعا ض  فع عل  العمل سنيغ  الحالة هذ  فف  واحخ، و ت ف 

 خهماأح س ّجح ما اسم  يوجوخالخا ج ، وسنده   الدف س  ز ا  ل  يااللدجاء اآلخ  عل  أحخهما

ذا عل    ىأخ دف س  ز ا  ل  سها   ل  االلدجاء اآلخ  عل  أحخهما س ّجح ما سوجخ لم اآلخ ، وا 

 .1ش سعالد وحكمة للنص، الدش سع  والمهخ  للقانوت، الدحضس سة اسعمال مثل النهوص خا ج

 :20052لعام  العراق جمهورية دستور في التعارض على األمثلة ومن

  ما الخولة أت ومت الثايت ،«واحخة ادحاخسة خولة الع اا جمهو سة»عل :  منه (4) الماخة نهت .1

 يسنهما. الجمع سجو  وال ادحاخسة )موحخة( أت دكوت خولة أو موحخة )واحخة(، ي سزة دكوت أت

 و سجال . للدش سع: أ أ رراس مهخ  وهرو ال  م ، الخولررة خست اإل رلم»عل :  (5) نهت الماخة .2

 مياخئ مع سدعا ض  انوت  تّ  ال سجو . اإل لم. ب أحكام ثوايت مع سدعا ض  انوت  تّ 

ة ف  ظل الخسمق ازس مياخئ ويست أحكام اإل لم ثوايت يست الدوفسا سدم فكسى، «الخسمق ازسة

 3 الدنا ض والدعا ض يست مفهومسهما؟

                                                
 .001-000الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص . 1
الخ دو ، الزيعة اسول ، خا  الف ات للنش  . جواخ، يانم، نظ ة نقخسة  ل  الخ دو  الع ا  ، يحث منشو  ف  كداب مأ ا 2

، وال عسخن، 040-041زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص وما يعخها، و  000، ص 0116يس وت، -والدو سع، يغخاخ
 .060ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص 

م يها ف  عامل السوم  واضح، فمت اس س الم ل. فعل   يسل المثال النشاز اال دهاخن لليلخ سكوت نشازا ا دهاخسا ح ا، والد3
الحساة الخسمق ازسة أت ا دهاخسات ال وا سكوت  ائما عل  المعاملت ال يوسة المح مة زيقا لثوايت وأ س اإل لم؛ لذلك كسى 

  سدم د سس  الشؤوت اال دهاخسة وعل  أن نظام؟ النظام اال دهاخن اإل لم ؟ أم نظام ا دهاخسات ال وا؟
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 لعاما ياال دفداء علسه الشعب موافقة يعخ نافذا   الخ دو  هذا سعخ»عل :  (411) نهت الماخة .3

النص اشد ز الخ دو ؟ ف نفاذ ، فما هو و ت«يموجيه دشكسل الحكومةو  ال  مسة الج سخة ف  نش  و 

 يموجيه(، حكومةال و)دشكسل ال  مسة( الج سخة ف نش   و) العام( علسه ياال دفداء الشعب )موافقة

 اال دفداءي سكدف  أت يه اسجخ  يسنها، وكات الدوفسا سمكت ال دنا ضات الُمَش ِّع يست جمع  ذ

 ال  مسة. الج سخة ف  والنش 

 :الخامس المطلب
 التكرار

ُسعخ دك ا  الحكم نف ه ف  أكث  مت نص مت نهوص الدش سع ذاده عسيا مت عسوب الهساية؛ 

ف  لدك ا  ، و خ سكوت اسّت الخ ة الد  ددزليها الهساية الدش سعسة دوجب الهائغ دجنب الدك ا 

الدش سع الواحخ، يأت س خ الحكم ذاده ف  ذات الدش سع، كما  خ سكوت ف  دش سعست أو أكث ، يأت س خ 

 .1الحكم ذاده ف  دش سعات مخدلفة

 :20052ومن أمثلة التكرار في صياغة نصوص دستور جمهورية العراق لعام 

خسة، حسث أنازت ( المدعلقة ياالخدهاهات الحه سة لل لزات االدحا440ما و خ ف  الماخة ) .1

يال لزات االدحاخسة اخدهاص وضع مش وع الموا نة العامة للخولة لم دست، وذلك ف  الفق ة ثالثا 

، وف  الفق ة  ايعا والد  نهت عل : «للخولة... العامة المس انسة ووضع»الد  نهت عل  

 ، لذلك س دوجب حذى  حخاهما.«واال دثما سة العامة الموا نة مش وع وضع»

                                                
 .60يهاخل ،  افخ خلى هاشم، والعيوخن، عثمات  لمات يسلت، م جع  ايا، ص ال. 1
 .041-040زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص . 2
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 ماخةال ونهت ،«القانوت لغس  علسه  لزات ال م دقل القضاء»عل : ( أوال/ 46) الماخة نهت .2

 أت عل  دنص الد »( عل : 66) ونهت الماخة ،«م دقلة القضائسة ال لزة»( عل : 67)

 ف  دخخلال  لزة سن سجو  وال القانوت، لغس   ضائهم ف  علسهم  لزات ال القضاة م دقلوت

 القضاء، وكات ا دقلل وهو واحخ وه  نهوص ك  ت معن  ،«العخالة شؤوت ف  أو القضاء

  ومواضع مخدلفة. يعيا ات المعان  هذ  الُمَش ِّع سك   أال اسجخ 

 عسةالدش س ل  اية ال لزة سخضع»/ أوال/ خ( عل  أّت جها  المخاي ات الوزن : 6نهت الماخة ) .3

/ أوال( 61، ونهت الماخة )«يها د ىالمع اإلن ات حقوا مياخئ ويموجب للقانوت وفقا وسعمل

 حسادها،وهل واجيادها ودحخخ الوزن  المخاي ات وجها  اسمنسة اسجه ة عمل يقانوت سنظم»عل : 

 نيه.، وهو دك ا  كات اسجخ  دج«النواب مجلس ل  اية ودخضع اإلن ات حقوا وفقا لمياخئ ودعمل

 الفق ة ( عيا ة )وسنظم ذلك يقانوت(46) وفسما سدعلا يدنظسم أحكام الجن سة، فقخ ك  ت الماخة .4

 .( اخ ا)و(  ايعا)و( ثالثا)و( ثانسا)

 الع ا   لعاما والخست المالسة اإلخا ة ومت أمثلة الدك ا  ف  نهوص الدش سعات الع ا سة نص  انوت

 مت الق م 1للموا نة، حسث عّ ى الموا نة ف  الفق ة  دع سفست ، حسث أو خ القانوت5001 ل نة 62   م

 دحوسلتو  ونفقت إلس اخات ال نوسة الدخمسنات عل  سقوم مال  ي نامجالموا نة: »يالنص عل :  5

مت الق م نف ه لسنص عل  دع سى الموا نة الفخ السة،  47، ثم عاخ ف  الفق ة «لحكومة العسنسة والهفات

 لسهاع مهاخا كما ال نوسة والوا خات اإلس اخات أجمال  دخمست الفخ السة: الموا نة»حسث نص عل : 

 .1«الفخ السة الحكومة  يل مت

                                                
، 4. عيوخ، حسخ  وهاب، هساية الموا نة العامة، يحث منشو  ف  مجلة الحقوا، الجامعة الم دنه سة، يغخاخ، المجلخ: 1

 .05، ص 0100، 01العخخ: 
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 :السادس المطلب
 التزيد

 هساية ف  اله معن  ال  ائخة وسقع فسها الهائغ يإس اخ عيا ة النقص، نقسض وهو الد سخ عسب

 اإلسجا  غالهائ عل  فهمه، يسنما سجب واخدلى معنا    ياك وجوخها  ل  وسؤخن النص الدش سع ،

 .1الم دخخمة الدعايس  ف 

 الهاشمسة اس خنسة المملكة خ دو  ( مت27نص الماخة ) الدش سعسة الد س خ ف  النهوص أمثلة ومت

 ددهمه الذن الو س  العمل عت سو ى»: عل  نّهت ، والد 5048 عام لغاسة ودعخسلده 4625 لعام

 أو لسهع الخعوى   امة متا دقالده  دمنع وال النواب مجلس عت اإلحالة   ا  هخو   ث  العامة النساية

 ياب ومت جاءت  ائخة( النواب مجلس عت اإلحالة   ا  هخو   ث ) ، فعيا ة«محاكمده ف  اال دم ا 

 ف  االخدهاص هاحب هو النواب مجلس أت يسنت الخ دو  مت( 28) الماخة ست سل م؛ ما ل وم

: عل  نهت الخ دو ، والد  ذات مت( 445/4) الماخة العامة، وكذلك نص النساية  ل  الو س   حالة

  اياتالح الحكومة ودقخم الخ دو ، هذا ف  يالموا نة المدعلقة اسحكام نفس علسهما ود  ن ...»

هوب ، فكلمة )نفس(  ائخة، وكات اس«ال ايقة المالسة ال نة اندهاء مت شهو   دة نهاسة ف  الخدامسة

 .2يالموا نة... المدعلقة اسحكام علسهما أت سأد  النص يهسغة: ود  ن

دلك   ف معالجدها عخم سجخ  دفاهسل ف  النهوص الخ دو سة يذك  الد سخ وسمكت أت سكوت

ت أ الخ دو ن الهائغ عل  لذلك سجب مج خة، عامة  اعخة دعخ الخ دو سة القاعخة فإت النهوص،

 القانوت، هاي سد م الد  العمومسة سفوا الذن يالشكل يالعمومسة سجعل النهوص الخ دو سة مد مة

                                                
 .014القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص  الشسخل ، عيخ. 1
 . العجا مة، نوفات، م جع  ايا.2
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وص الخ دو سة ف  النه هذا النوع مت الد سخ عل  اسمثلة القوانست، ومت أت الخ دو  هو  انوت ياعديا  

 مواخال ف  النواب مجلس جل ات يدنظسم سدعلا ، فسما5002لعام  الع اا جمهو سة خ دو  ف  و خ ما

 .1للمجلس الخاخل  النظام ف  معالجدها اسجخ  وكات (،23-22)

  

                                                
 .041زالب، مهخا عاخل، م جع  ايا، ص . 1
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 :الرابعالفصل 
 ضوابط الصياغة التشريعية

مت القواعخ الُمل مة الد  دحّخخ القواعخ اس ا سة لشكل الخولة ودنّظم  مجموعةت الدش سع مت سدكوّ 

 لوك اسف اخ وحقو هم وح سادهم وعل دهم يال لزات العامة، وهذ  القواعخ دهاغ عل  هسئة نهوص 

ج   اولها ف  لفظها أو ف  فحواها، ويما أّت النص هو الدش سعسة د  ن عل  جمسع الم ائل الد  ددن

الذن سعي  يه حكم القانوت الذن س ّنه الُمش ِّع يدنظسم أم  أو دج سم فعل أو ف ض ج اء معست  ل  

المخازيست يأحكام القانوت، فإّت هذا النص سحظ  يأهمسة يالغة لما سد دب علسه مت دأثس  كيس  ف  

و سعكس ال سا ة الدش سعسة للخولة وسنّظم شكل نظام الحكم واخدهاص فهحساة الف خ والمجدمع، 

منه  خ سحكم عل   ن ات ياإلعخام أو يالي اءة، ويموجيه سكوت فعل ما ال لزات فسها، وعل  هخن 

مياحا و آخ  ُمجّ ما، فالقانوت سأد  عل  هسئة نص سدمدع يالهفة اإلل امسة اآلم ة لما سقد ت يه مت 

وثسقة   مسة، فالنص  ذت هو الذن سنشئ االلد ام القانون  وسضع الحخوخ وسيست  ج اء وياعديا  

 .1الحقوا

ونظ ا لألهمسة الكيس ة الد  سنزون علسها النص الدش سع  فإّنه سجب أت سهاغ يز سقة علمسة 

فنسة، دقوم عل  أ س فّت الهساية الذن سدزلب ضيز شكل النص ومضمونه، فالهساية الدش سعسة 

عل  العل ة يست الشكل والمضموت، وعل  الد ايز الجذ ن يسنهما هساية النص ومضمونه، دعدمخ 

فشكل النص ال سمكت  سضاحه خوت  سضاح المضموت، كما أّت شكل النص ج ء ال سدج أ مت 

 .2مضمونه

                                                
ة س. يسوم ،  عسخ أحمخ، لغة القانوت ف  ضوء علم لغة النص "خ ا ة ف  الدما ك النه "، الزيعة اسول ، خا  الكدب القانون1

 .7، ص 0101وخا  الشدات للنش  والي مجسات، مه ، 
 .17-16. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 2
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النص الدش سع  يز سقة علمسة فنسة هحسحة ددزلب الد ام الهائغ يمجموعة مت العوامل  وهساية

ّ   مت جوخة الهساية الدش سعسة ودجعلها خاعمة للحكم الجسخ، فالهساية الدش سعسة الجسخة الد  دع

لها جملة مت الضوايز القانونسة الد  دف ضها لغة القانوت وزيسعة الدش سع، كما أّت لها ضوايز لغوسة 

 للغة والقانوت.ا سنيغ  االلد ام يها عنخ هساية و ت الدش سعات المخدلفة؛ سّت الهساية علم دجدمع فسه

دفهسله ف  ميحثست، الميحث اسول  أدناول فسه الضوايز القانونسة للهساية   سدموهو ما 

 الدش سعسة، وف  الميحث الثان   أدناول المزالب اللغوسة للهساية الدش سعسة.

 :المبحث األول
 الضوابط القانونية للصياغة التشريعية 

ئ القواعخ القانونسة، ودقوم هذ  الو سلة عل  أ س ومياخ الهساية الدش سعسة و سلة فنسة إلنشاء

دقات فنونها كهناعة احد افسة، ف جمع ع ددول  أو الجهة الد  دزلب الدش س الُمش ِّعال يخ مت مع فدها وا 

المواخ الخام الد  سدم وضعها ف   والب أو نماذج دش سعسة، ثم سأد  خو  الهائغ الذن سدول  مهمة 

ة  ل  نهوص دش سعسة ُمنضيزة و ايلة للفهم والدزيسا، فل يخ للمشدغلست يالهسايدحوسل هذ  المواخ 

الدش سعسة مت مع فة دامة يمهاخ  القانوت المخدلفة ياعديا ها اسخوات العامة لكل اليناء الفن  والد  

سج ن يموجيه الدعيس  عت النص الدش سع  ومضامسنه، وكذلك مع فة دامة للمهزلحات ولخهائص 

عخة القانونسة ولزيسعدها وضوايزها المدعلقة يزيسعة فت هساية الدش سعات ويضوايز اللغة الع يسة، القا

 .1حد  سدمكنوا مت دملك ناهسة الح ى القانون 

 ّت الضوايز القانونسة الد  ُسفد ض م اعادها عنخ هساية النص الدش سع  ه   القولسمكت 

ت علم له لغده الخاهة يه مت مهزلحات ودع سفات الضوايز الد  ددزليها لغة القانوت، فالقانو 

                                                
 .01. الفق ، هسثم، م جع  ايا، ص 1
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ز سقة دعيس  ل ان  خاهة يأهل القانوت، »وعيا ات خاهة كغس   مت العلوم، فلغة القانوت ه  

 .1«سدخذوت فسها م الك مخدلفة عت دلك الد  سندهجها يس  المدخهص

مهزلح لغة القانوت يهفة عامة أنواع مخدلفة مت أ السب الكدايات أو الهسايات  وسشمل

القانونسة، و خ  ّ مها اليعض  ل  ثلثة أ  ام ه  هساية الدش سع وهساية القضاء وهساية 

 .3، وأضاى اليعض لها هساية  ايعة وه  هساية الفقه أو الهساية الفقهسة2المحاماة

ن عل  الهساية الدش سعسة خوت اس  ام اسخ ى، فإّت لغة القانوت ويما  ّت هذ  الخ ا ة دنزو 

ددزلب جملة مت الضوايز الد  سجب عل  الهائغ م اعادها عنخ هساية الّنص الدش سع ، والد  

ددمثل ف  الخ ة والوضوح، واإلسجا ، وم اعاة ميخأ دخ ج القواعخ القانونسة، احد ام الُمش ِّع لمهزلحاده، 

 امات الخولسة، ودّجنب المهزلحات الفقهسة، وضيز الدع سفات ودجّنب  س اخها  ال واحد ام االلد

للض و ة، واسخذ يالمهزلح اسحخث، وم اعاة اللغة الخاهة يالف ع القانون  الذن سندم  له الدش سع، 

 وعنوات الدش سع و  مه.

 وهو ما  سأد  دفهسله ف  المزالب اآلدسة:

 :المطلب األول
 الدقة والوضوح

سجب أت »عت ض و ة الخ ة والوضوح ف  لغة النص الدش سع  يقوله:  ال نهو نعّي  العلمة 

دكوت واضحة، خ سقة، فاللغة الُمعقخة دجعل القانوت مغلقا ، كما أّت اللغة يس  الخ سقة دجعل القانوت 

معن . وال لميهما ، وسجب أت سكوت للدش سع لغة فنسة خاهة يه، سكوت كل لفظ فسها مو ونا  محخوخ ا

                                                
1. GÉMAR Jean-Claude, op. cit, p. 275.  

 .41، ص 0100الهساية القانونسة، خا  الكدب والخ ا ات القانونسة، اإل كنخ سة، . القما ن، فهسمة أحمخ عل ، أ ا سات 2
 .05الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص . 3
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سجو  أت سدغس  معن  اللفظ الواحخ يا دعماله ف  عيا ات مخدلفة، كما أّنه  ذا عّي  عت معن  يلفظ 

معست، وجب أال سدغس  هذا اللفظ  ذا أ سخ الدعيس  عت هذا المعن  م ة أخ ى. وال سدناف  أت دكوت لغة 

 .1«الدقنست ينسة، وأت دكوت ي سزة دن ل  ل  م دوى فهم الجمهو 

 ود كسب ماتالكل عل  م دوى اخدسا  فمت الض و ن أت دهاغ النهوص الدش سعسة يخ ة وعناسة

نشاء الجملة ، فالنص الخ سا ال سثس  لي ا  وال  يهاما ، وسؤخن  ل  دف س  خ سا، يسنما الّنص 2النص وا 

سؤخن ال   والذن سحدون د ّسخا  أو عيا ات ال ل وم لها فإنه سثس  الليس واإليهام وسهعب دف س   أ

 . 3دف س  يس  خ سا، وسكوت مخعاة للدأوسلت المخدلفة والق اءات المدياسنة

وحد  سكوت النص الدش سع  خ سقا  وواضحا  سنيغ  أال سخع أن مجال للشك لخى مت سخازيهم 

  اء ما سف ضه وسملسه، وهذا ما سنيغ  أت س  ن عل  نهوص الدش سع وشكله، أن د كسيده الكلسة مت 

، فسنيغ  أت سهاغ النص 4ج اء  ود دسب أيوايه وفهوله، وشموله لجمسع العناه  الل مةحسث أ

 .5الدش سع  يلغة واضحة ومفهومة، وأت سكوت يهسغة )مت( سفعل )ماذا(

 دعاضة واالالدش سع  ووضوحه سنيغ  دجّنب ا دخخام الكلمات الغامضة  النصولم اعاة خّ ة 

لحة المه»وعيا ة « عاخل»و« معقولة»لمعن ، فالكلمات مثل يكلمات خ سقة القهخ وواضحة اعنها 

                                                
 .010، ص 0114. م عخ، محس  محمخ، خو  القانوت ف  دكوست ثقافة اإلن ات، خا  المزيوعات الجامعسة، اإل كنخ سة، 1
، منشو  عل  المو ع 0111. خلسل الشكلسة القانونسة للو ا ة االدحاخسة للعخل ف  جمهو سة ألمانسا االدحاخسة، الزيعة الثالثة، 2

ال  م  للو ا ة، مداح ياللغة الع يسة، يال ايز: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUndBuerokratie

bbau/Handbuch_Rechtsfoermlichkeit_arabisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1a  10، ص. 
، 0100. ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، الهساية القانونسة لنهوص الدش سع، خا  الجامعة الجخسخة، اإل كنخ سة، 3

 .00-07ص
 .17، ص 0111ا  ، منشو ات مجلس النواب الع ا  ، يغخاخ، . خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع  4
، االهخا  4المجلخ:  0100. الجناي ، يا ن  ي اهسم، خلسل الهساية الدش سعسة، مجلة الحقوا، الجامعة الم دنه سة، ال نة: 5

 .6، ص 01

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUndBuerokratieabbau/Handbuch_Rechtsfoermlichkeit_arabisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUndBuerokratieabbau/Handbuch_Rechtsfoermlichkeit_arabisch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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، ه  يامضة يزيسعدها، ودعن  معان  فضفاضة، وكثس ا  ما دكوت هذ  الكلمات والعيا ات «العامة

 .1يمثاية عّكا  ددعّك  علسه ال لزة أو الجهة الد  هايت الدش سع وأهخ ده أو المعنسة يدنفسذ 

وا اإلن ات ف   ضسة هنخان داسم  ضخ المملكة المدحخة عام للمحكمة اسو ويسة لحق حكموف  

سجب أت سكوت القانوت مفهوما يالقخ  »: ، دحخثت عت وجوب أت سكوت القانوت واضحا يقولها0070

الكاف ، فالموازنوت سجب أت سدمّكنوا مت الحهول عل  يسات واٍى عت الظ وى الد  دنزيا فسها 

ا، وال سمكت اعديا  أن  اعخة  انونا،  ال  ذا هسغت يخ ة كافسة، القواعخ القانونسة عل  حالة يعسنه

 ع يقخ  أت سدو  -يمشو ة منا ية  ذا ل م اسم -دمّكت الموازت مت دنظسم  لوكه، وسكوت ف   مكانه 

 .2«معقول ف  ظ وى معسنة، الندائج الد  سمكت أت دد دب عل  فعل يعسنه

العام  ل  أّت النص الدش سع  يس  الخ سا سؤخن  ل  معن  يس  الذن  القانوتو خ ذهب فقه 

( ل نة 46مت  انوت ال لزة القضائسة ف  مه    م ) 05 هخ  الُمش ِّع، ومثال ذلك نّص الماخة 

فسما عخا الن اعات اإلخا سة الد  سخدص يها مجلس الخولة، دخدص »، الذن نّص عل  أنه: 0070

عات اإلخا سة المنا  »، فعيا ة «المنا عات والج ائم  ال ما ا دثن  ينص خاصالمحاكم يالفهل ف  كافة 

،  خ دوهم أت هناك منا عات  خا سة ال سخدص يها مجلس الخولة، أو «الد  سخدص يها مجلس الخولة

أّت المنا عات اإلخا سة الد  سخدص يها محّخخة عل   يسل الحه ، ولسس للمجلس والسة عامة، ولذلك 

                                                
ب، القاه ة، ايعة، المجموعة الخولسة للدخ س. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، الزيعة ال  1

 .010، ص 0100
.  ونالخ جسنس وآخ وت،  ساخة القانوت، معهخ  اؤول وسلسني غ لحقوا اإلن ات والقانوت اإلن ان  ومعهخ الهان لدخوسل القانوت، 2

 .۰۰، ص ۲۱۰۲ألمانسا، وهولنخا، 
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 ن  دحّقا لسد «الد  سخدص يها مجلس الخولة»الجانب مت فقه القانوت العام حذى عيا ة فّضل هذا 

 . 1الدزايا ف  المعن  يست نص  انوت ال لزة القضائسة ونص الخ دو  المه ن

و خ سدزلب الحكم الذن سو خ  النص الدش سع  ضيزا خاها يألفاظ دقزع خاي  االجدهاخ والدأوسل 

الخ ة، كما هو الحال ف  النهوص المدعلقة يهلحسات المحاكم   مت  زا النص ودمنع خ وج

اخدهاص المحكمة الخ دو سة العلسا  0104الخ دو سة، فقخ حّخخ خ دو  جمهو سة مه  الع يسة ل نة 

 القضائسة ةال  اي يس ها خوت العلسا الخ دو سة المحكمة ددول »(، والد  نّهت عل : 000ينص الماخة )

زعت الز سا ، فعيا ة )خوت يس ها(  «الدش سعسة... النهوص ودف س  واللوائح، نست،القوا خ دو سة عل 

( الخ دو سة أمام االجدهاخات والدأوسل ف   مكانسة اخدهاص المحاكم اسخ ى ) ل  جانب المحكمة

يالنظ  ف  خ دو سة القوانست، وهو ُح ت هساية ُسح ب للهائغ الدأ س   المه ن، يسنما أخفقت 

( مت 50/0 ى ذلك الضيز والُح ت ف  الهساية، كما هو الحال ف  نص الماخة )هسايات أخ

، حسث نّهت عل : 0106 عام لغاسة ودعخسلده 0050 لعام الهاشمسة اس خنسة المملكة خ دو 

حدم خ ة ، يسنما د«النافذة... واسنظمة القوانست خ دو سة عل  يال  اية الخ دو سة المحكمة دخدص»

 .2عيا ة )خوت يس ها(، وهو ما جعل هساية النص محل للندقاخالهساية ذك  
 

                                                
 .010، ص 0017الجامعة اس خنسة، عّمات،  . حافظ، محموخ محمخ، القضاء اإلخا ن ف  اس خت، منشو ات1
(، مقال 0100( )ملحظات يشأت الهساية القانونسة للدعخسلت الخ دو سة ل نة 1العجا مة، نوفات، م اجعات خ دو سة ). 2

، يال ايز: 01/00/0100منشو  عل  المو ع اإللكد ون  لر شيكة  انون  اس خت، يدا سس 
-http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t

19182.html?s=10d3cc15b66b2caeac9c9802179e5e9b  :0/7/0101، دا سس آخ   سا ة. 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-19182.html?s=10d3cc15b66b2caeac9c9802179e5e9b
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-19182.html?s=10d3cc15b66b2caeac9c9802179e5e9b
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 :المطلب الثاني
 اإليجاز 

سنظم الّنص الدش سع  حالة أو ظاه ة اجدماعسة أو  سا سة أو ا دهاخسة، دنظسما  خ سقا  يكلمات 

لموج  سعّي  امحّخخة، ال   هاب فسها وال ا دز اخ وال  زناب، فالمعن  الم اخ يأ ل العيا ات، فاس لوب 

عت أعما المعان  يأ ل الكلمات، وسشمل الفك ة المعنسة يكاملها خوت أت س سخ علسها شسئا ؛ سّت اإلزالة 

 .1دفدح يايا  للدف س ات المدعا ضة

فكل كلمة ف  النص الدش سع  لها مخلول مقهوخ لذاده، وسدم اخدسا   عت عمخ س ياب الخ ة 

 ة اس لوب ويليده، فاللغة القانونسة ال دهلح ال دخخامها والوضوح حد  ولو أث  ذلك عل   ل

ف  الدخازب، وه  مت اس السب اليليسة والمح نات اليخسعسة، كاال دعا ة والدشيسه الدو سة والجناس 

والزياا ويس ها؛ سّت ا دخخام هذ  الهسغ واس السب سضسى يموضا  للمعن   خ ددزليه اللغة اسخيسة، 

 .2ه لغة القانوتيسنما ال ددزلي

و خ سؤخن ح ص هائغ ف  يعض اسحسات عل  خّ ة النص الذن سهويه  ل  دعقسخ النص وعخم 

وضوحه، وذلك ي يب لجوء الهائغ  ل  اإل  اى ف  ا دخخام العيا ات الد  دقسخ المعن  لك  سحّقا 

نب ة يكل جواالخ ة الد  سقهخها، وكذلك نكوت أمام    اى ف  الّنص عنخ محاولة الهائغ اإلحاز

المعن  المقهوخ، ما سؤخن  ل  زول ف  الجملة الدش سعسة والفهل يست أج ائها، وهو ما سؤخن يزيسعة 

 .3الحال  ل  هعوية فهمها

                                                
 .10، ص خس  اهلل، عس   خلسل، م جع  ايا. 1
 .01. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 2
 .17. الم جع ال ايا، ص 3
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واإلسجا  سقايله اإلزناب، واإلزناب ف  علم المعان  سعن   ساخة اللفظ عل  المعن  لدحقسا هخى 

زناب ف  ، و خ ع فت اللغدات الع يسة واإلنجلس سة اإلمعست، وسقال: أزنب ف  الكلم أن يالغ وأكث 

دقاا ل  أ ياب مخدلفة، أي  ها: اش اللغة القانونسة عي  ا دعمال المد اخفات، ودعوخ ظاه ة اإلزناب 

الم اخفات مت أهول مخدلفة، وال يية ف   حخاث أث  يلي ، وال يية ف  الحفاظ عل  الدقالسخ، والحذ  

 .1جو مت كل كلمةمت دفوست المعن  الم  

 (04/0) ومت أمثلة النهوص الدش سعسة الد  لم دكت موج ة يالشكل الذن سنيغ ، نص الماخة

، والد  نهت عل : 0100 عام لغاسة ودعخسلده 0050 لعام الهاشمسة اس خنسة المملكة خ دو  مت

لمواجهة  دةمؤ   وانست سضع أت الملك يموافقة الو  اء لمجلس سحا   منحل   النواب مجلس سكوت عنخما»

  سةض و  نفقات  ل  الحاجة. ج .والزوا ئ الح ب حالة. ب .العامة الكوا ث. أ :يسانها اآلد  اسمو 

زوا ئ(، وال الح ب حالة. ب .العامة الكوا ث. ، فكات ياإلمكات  سجا  )أ«الدأجسل دحدمل ال وم دعجلة

 .2الح ب حالةو  العامة يعيا ة )حاالت الزوا ئ(؛ سنها دشمل الكوا ث

 :المطلب الثالث
 مراعاة مبدأ تدر ج القواعد القانونية

ددخ ج القواعخ القانونسة ودوالخها مت اسعل   ل  اسخن ، وددخذ ف  اليناء القانون  شكل خ جات 

أو زيقات يعضها فوا يعض، حسث سكوت الخ دو  ف   مة النظام القانون ، ودلسه القواعخ القانونسة 

دول  الخ دو  دنظسم  هخا ها والم ماة يالدش سع، وه  الدش سع العاخن )القانوت( ثم العامة الد  

،  وسد دب 3الدش سع الف ع  )اللئحة الدنظسمسة/النظام( والنظام الخاخل  واللئحة الدنفسذسة )الدعلسمات(

                                                
 .047-040. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 1
 . العجا مة، نوفات، م جع  ايا.2
 .0، ص 0101ت عيخ المجسخ، مشكلت الدش سع )خ ا ة نظ سة ودزيسقسة مقا نة(، خا  الكدب العلمسة، يس وت، . يك ، عهم3
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وع، لموضعل  هذا الميخأ وجوب خضوع القاعخة اسخن  للقاعخة اسعل ، وذلك مت ناحسد  الشكل وا

فالقاعخة اسخن  سجب أت دهخ  عت ال لزة الد  حّخخدها القاعخة اسعل ، ويإدياع اإلج اءات الد  

 .1يسندها، وأت سدفا مضموت القاعخة اسخن  مع مضموت القاعخة اسعل 

ويما أّت الخ دو  سأد  ف   مة اله م الدش سع  فإت أن دش سع سهخ  سجب أت س اع  ف  نهوهه 

دو  وجوه ها، وأت دكوت ياسة  هخا  القوانست واسنظمة الدزيسا ال لسم سحكام الخ دو  مياخئ الخ 

والدفعسل الحقسق  لمحدوى ومضموت نهوهه، ومت أجل الوهول لهذ  الغاسة فإنه سجب أال سؤخذ 

نما سجب أت دأخذ دلك النهوص يهفة عامة  يظاه  نهوص الخ دو  ومخلولها الضسا الشكل ، وا 

 .2وعسة وشكلسة لجمسع الدش سعاتكموجهات موض

فالنهوص الدش سعسة ال يّخ أت ُدهاغ يالشكل الذن س اع  وضع النص ف  ه م الدش سعات، 

ويذلك علسه أت سن جم يشكل خ سا مع الدش سع اس وى، وأت ديق  هساية النص فالقانوت دحت مظلة 

لميخأ  القانوت الف ع  احد اما الخ دو سة، وكذلك سجب أت ُد اع  نهوص القانوت العاخن عنخ هساية

دخ ج القواعخ القانونسة، والجهة المكّلفة يالهساية علسها أوال أت دخّ ا ذلك ودظه   ولو دضّمنت المذّك ة 

 المقّخمة مت الجهة الد  د سخ وضع هذا الدش سع ما سخالى ذلك.

ساية ت الهولقخ هخ ت عخة دش سعات دضّمنت ما سخالى الخ دو  خوت أت دنديه  لسها لجا

والدخ سا ف  المجالس الدش سعسة وهو ما جعلها ع ضة للزعت فسها يعخم الخ دو سة أمام القضاء 

 الخ دو ن.

                                                
. الهالح ، مها يهجت سونس، الحكم يعخم خ دو سة نص دش سع  وخو   ف  دع س  خولة القانوت، خ ا ة مقا نة، أز وحة 1

 .7-6، ص 0116جامعة يغخاخ، خكدو ا  مقخمة  ل    م القانوت العام ف  كلسة القانوت ي
 .401. نه اوست، لسث كمال، مدزليات الهساية الدش سعسة الجسخة وأث ها عل  اإلهلح القانون ، م جع  ايا، ص 2
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 :المطلب الرابع
 احترام المصطلحات التشريعية 

 سعسة، وذلك للمهزلحات الدش الُمش ِّعالجسخة ض و ة احد ام الهائغ و  الدش سعسةددزلب الهساية 

مت خلل دوحسخ المهزلحات الد  دفسخ نفس المعن ؛ لدفاخن الو وع يدنا ض أو دعا ض أو اخدلى 

 ف  المهزلحات الد  ددناول ذات الموضوع.

الدأكخ مت أّت الكلمات الم دخخمة ف  النص الذن سهويه ه  ذادها  الهائغفسنيغ  عل  

لهلة، حسث  ّت كثس ا  ما سدناول نص  انون  موضوعا   يا دناوله ف  الم دخخمة ف  القوانست ذات ا

 انوت أو  وانست أخ ى، فمثل  ّت النص محل الهساية سدناول دلوث المسا  الجوفسة، وهو  خ سؤث  

يشكل كيس  ف  موضوعات سدناولها  انوت  ائم عت دلوث المسا  ال زحسة، وهنا سنيغ  الدأكخ مت أّت 

س ات الم دخخمة ف  النص الدش سع  الجخسخ ه  الكلمات والدعيس ات نف ها الد  الكلمات والدعي

، كما سنيغ  عل  الهائغ أت س اع  ذلك ف  1 ا دخخمها القانوت ال ايا للمعان  والمفاهسم نف ها

 القانوت الواحخ أسضا، أن أّت سدجنب ا دخخام كلمدست مخدلفدست ف  موضعست مخدلفست لذات المعن .

دخخام الكلمة نف ها للدعيس  عت المعن  نف ه، وا دخخام كلمة مخدلفة للدعيس  عت معن  فسجب ا 

ف  القانوت دعن  شسئا  معسنا ، والكلمات المخدلفة دعن  معان  مخدلفة، فسجب  كلمةمخدلى؛ سّت كل 

يا ة لأال سدضمت النص الدش سع  أسة كلمة لها مخلوالت مخدلفات، وأن كلمدست لهما نفس المخلول، ف

الدعيس  دحّدم عخم دك ا  الكلمة نف ها أو ما سع ى يالدنوع ف  الدعيس  ف  علم اليلية، لكنه دنوع ال 

                                                
 .10. خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع ا  ، م جع  ايا، ص 1
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سدنا ب مع الهساية الدش سعسة أيخا ، فالهساية الجسخة دحّدم دجنب ا دخخام كلمة مخدلفة لدعن  الش ء 

 .1لفظ (ئا  مخدلفا  )االشد اك الذاده )الد اخى(، كما دحّدم دجنب ا دخخام الكلمة نف ها لدعن  شس

ومت اسمثلة عل  عخم م اعاة المهزلحات الدش سعسة ف  هساية ودش سع القوانست الهفوات الكيس ة 

، حسث ا دثن  القانوت عخخا مت 0106( ل نة 07الد  و خت ف   انوت العفو العام ف  الع اا   م )

انوت الج ائم يس  مع وفة ا ما  ووهفا  ف  الق الج ائم، لكنه ا دخخم مهزلحات وأوهافا لعخخ مت دلك

مة ج س»/ثانسا( عل  ا دثناء ج سمدست مت أت ُدشمل يالقانوت، وهما 5الع ا  ، فقخ نّهت الماخة )

( ف  الفق دست ) ايعا( 4، ونّهت الماخة )«ج سمة محا ية القوات الم لحة»و  «دخ سب مؤ  ات الخولة

ل هذ  ، وك«اهخا  المال العام عمخا»، و«ا دعمال المف  عات»ئم و)عاش ا( عل  ا دثناء م دكي  ج ا

 .2ج ائم يس  مع وفة ف  القانوت الع ا  

 ج ائم االدجا  ياليش  وكل ما سنخ ج»( أسضا ف  الفق ة )خام ا ( عل  ا دثناء 4ونّهت الماخة )

مع وى ومت ال ،« هايسة والدكفس سةدحت عنوات )ال ي ( ح ب ما سهزلح علسه عنخ الجماعات اإل

القانوت الع ا   سج م االدجا  ياليش ، لكنه ال سدضمت أن نص عت فعل )ال ي (، واسي ب ف   أتّ 

، وهو ما سخل « هايسة والدكفس سةح ب ما سهزلح علسه عنخ الجماعات اإل»هساية هذ  الفق ة عيا ة 

ون  لر سوجخ مفهوم  انعل  يلية الهيغة ال سا سة اإلنشائسة عل  القانونسة ف  لغة النص، فل 

)الجماعات الدكفس سة(، ولسس مت المنا ب أت سدضمت الدش سع مفاهسم ومهزلحات د دخخمها دلك 

 الجماعات، وه  عل  أ ل دقخس  مهزلحات يس   انونسة أو ال سع فها القانوت الع ا  .

                                                
 .014يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص . هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة 1
، مداح 0106. العكسل ،  حسم، دخن  هساية  انوت العفو العام، الج ء اسول، مقال منشو  عل  مو ع ملدق  النيأ للحوا ، 2

 .04/5/0101سس آخ   سا ة: ، دا   https://mn.annabaa.org/articles/7745يال ايز: 

https://mn.annabaa.org/articles/7745
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الهفوات  ن دلكويعخ موجة مت االندقاخات  ا ع مجلس النواب الع ا    ل  دعخسل القانوت؛ لدفاخ

انرررررررروت الدعخسل   0101ف  أي زس  ويس ها مت الهفوات الد  جاءت يها هساية القانوت، فأهخ 

 1. 0106( ل نة 07اسول لقانوت العفو العام   م )

ونظ ا سهمسة احد ام وم اعاة المهزلحات الدش سعسة خلل هساية ودش سع القوانست فقخ أوه  

 – 1المؤدم  الدا ع لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة، المنعقخ ف  يس وت ف  

 .2لمهزلحاده الدش سعسة الخاهة يه الُمش ِّعيض و ة احد ام  01/00/0110

 :المطلب الخامس
 لتزامات الدوليةاحترام اال 

ال كانت دحت  دف ض االلد امات الخولسة الد امات عل  عادا الخولة اسز اى سجب الوفاء يها وا 

زائلة الم ؤولسة الخولسة، و يم أّت القسمة القانونسة للمعاهخة الخولسة ددياست يست خولة وأخ ى، فيعض 

ها  اوسة يالخ دو ، وأخ ى جعلدالخول جعلدها أعل  مت الخ دو ، واليعض اآلخ  جعلدها يمن لة م

سمة ها يم دوى القانوت خ جة ومقاما، ومهما دكت القديست الخ دو  والقانوت، ف  حست أّت خوال أخ ى جعل

القانونسة للمعاهخات الخولسة ف  النظام القانون  للخولة فإّت المعاهخات الد  دهاخا علسها الخولة دعّخ 

  سخا عل   ساخدها وال سجو  لها    ا  أن دش سعات دخالفها. 

ضافة  ل  النهوص الخ دو سة الد  دف ض احد ام االلد ام االلد ام ات الخولسة المهّخا علسها و وا 

يما جاء يها مت مياخئ وأحكام وعخم  هخا  أن دش سعات ددعا ض معها، فإّت أيلب المعاهخات 

                                                
، المو ع ال  م  لمجلس النواب الع ا  ، يال ايز: 0106( ل نة 07.  انرررررررروت الدعخسل اسول لقانوت العفو العام   م )1

https://2u.pw/yYrcP  :00/5/0101، دا سس آخ   سا ة. 
 – 1لمؤدم  الدا ع لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة، المنعقخ ف  يس وت . سنظ : الدوهسات الهاخ ة عت ا2

 .00، منشو ات الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضائسة لجامعة الخول الع يسة، الدوهسة 01/00/0110

https://2u.pw/yYrcP
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الخولسة أهيحت دشدمل عل  ما سع ى يآلسة اال دع اض الخو ن، والد  ددمثل يقسام كل خولة ز ى 

ميذولة عل  الم دوى الوزن  ف  مجال ف  المعاهخة الخولسة ويهو ة خو سة، يا دع اض جهوخها ال

دنفسذ مياخئ وأحكام المعاهخة، ومت أهم دلك الجهوخ والد  دكوت محل  لعملسة اال دع اض ه  الجهوخ 

المدعلقة ف  المجال الدش سع ،  واء دمثلت ف  دش سعات جخسخة هخ ت دليسة سحكام المعاهخة أو 

مة والدوافا مع االلد امات المدولخة عت المعاهخة لغست مت أجل المواءخلت أو أُ دش سعات  ا سة عُ 

 .1الخولسة المعنسة

ومت شأت عخم دوافا ومواءمة الدش سعات الوزنسة مع مياخئ وأحكام المعاهخات الخولسة الد  

انضمت  لسها الخولة يإ اخدها الح ة أت سؤخن لظهو  الخولة يمظه  مت ال سحد م دعهخاده الخولسة وال 

ما سؤخن  ل  دقسسمات  ليسة دعقب عملسة ا دع اض الجهوخ الوزنسة خلل آلسة سلد م يها، وهو 

 .2ول الهعسخ الخعل  وما  سؤخن يزيسعة الحال  ل   ح اج ال لزات الوزنسة  ،اال دع اض الخو ن

لذلك سجب أت سزلع هائغ الدش سع عل  كافة الهكوك أو المعاهخات الخولسة المدعلقة يالموضوع 

لدش سع محل الهساية وأت سقى عنخ ما أو خده مت مياخئ والد امات، لسد ن  له هساية الذن سدناوله ا

 3ا. دش سع سحد م دلك االلد امات وال سخل يأحكامه

                                                
لمهسنة ل نة سة أو الل ن انسة أو ا. عل   يسل المثال فإت ادفا سة مناهضة الدعذسب ويس   مت ض وب المعاملة أو العقوية القا 1

، نّهت ف  ماخدها الثانسة عل  أت "ددخذ كل خولة ز ى  ج اءات دش سعسة أو  خا سة أو  ضائسة فعالة أو أسة  ج اءات 0014
أخ ى لمنع أعمال الدعذسب ف  أن   لسم سخضع الخدهاهها القضائ ". ونهت االدفا سة الخولسة لحماسة جمسع اسشخاص مت 

ددخذ كل خولة ز ى الدخايس  الل مة لك  سشكل االخدفاء الق  ن ج سمة ف   انونها دفاء الق  ن ف  ماخدها ال ايعة عل  أت "االخ
 الجنائ ".

 .00خلسرل جمهرو سرة مهر  الع يسرة إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، م جع  ايا، ص . 2
 .11إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، م جع  ايا، ص خلسرل جمهرو سرة مهر  الع يسرة . 3
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 :المطلب السادس
 تجن ب المصطلحات الفقهية

ة يأ لوب سمس  الدش سع عت يس   مت الكدايات والهسايات القانونس الهسايةددزلب لغة الدش سع 

قانون ، المهزلحات الخاهة يالفقه الاسخذ ي هائغ النهوص الدش سعسة دجّنب ، فسجب عل 1اسخ ى

 الدق سمات الفقهسة، فالعمل الدش سع  سخدلى عت العمل الفقه ، ولكل مت الدش سع والفقهوكذلك دجنب 

 .2وظائفه وأهخافه وآلسات عمله

 :المطلب السابع
 ضبط التعريفات وتجن ب إيرادها إال للضرورة

سجب أت سنديه القائم يالهساية الدش سعسة  ل  أت دخهسص ماخة للدع سفات ف  أن دش سع ه  

، ومت المفّضل 3م ألة اخدسا سة سعوخ دقخس ها للهائغ نف ه، وال سنيغ  ا دعمالها  الّ عنخ ثيوت ل ومها

ا دعمالها ف  القوانست المدضمنة فهوال ومواخ كثس ة؛ لد هسل الدعامل مع هذ  القوانست ولدوضسح 

المعان  المقهوخة ف  هذ  الدعا سى، ومت المنا ب أت سخدا  الهائغ العيا ات والمهزلحات 

ذا كانت هناك حاجة  ل  ا دخخامها فعلسه وضع دع س  . 4 ى محّخخ لهاالواضحة ويس  الُمعقخة، وا 

ف  الدش سع يال لب عل  المخازب يأحكامه، خهوها  عنخ وجوخ عخخ كيس   الدع سفاتو خ دؤث  

مت المهزلحات المعّ فة،  ذ سجخ المخازب نف ه مضز ا للزلع علسها جمسعا عنخ اليحث عت 

 .5المعن  الذن س سخ الوهول  لسه

                                                
 .41. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
 .00. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 2
 ائ ، االجدماع ال اخس لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة، الج. خلسل الج ائ  الع ي  اإل د شاخن للهساية الدش سعسة، 3

 ، منشو ات الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضائسة لجامعة الخول الع يسة، الف ع الثالث.0116ما س  00 – 05
 .41. خلسل الهساية الدش سعسة، مجلس النواب الع ا  ، م جع  ايا، ص 4
 .45ر  الع يسرة إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، م جع  ايا، ص خلسرل جمهرو سرة مه. 5
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ولذلك  دوّ عت دلك الدع سفات دوّ عا يس  منزق ،كما  خ دؤث   ليا عنخ دزيسا القانوت فسما  ذا 

ي يب الدوّ ع يس  المي   ف  دع سى  0115ل نة  01 خ اندُقخ  انوت مكافحة اإل هاب ف  الع اا   م 

ج ائم اإل هاب، حسث جاء الدع سى وا عا سشمل الكثس  مت اسشخاص خوت عخالة وس مح يشمول 

 خها الدش سعات  خ دؤخن  ل  اإلض ا  يأف اخ المجدمع خوت أي ساء، مما سعن  أّت الدع سفات الد  دو 

، وهو ما جعل الكثس  مت فقهاء القانوت سؤكخوت عل  ض و ة عخم  ف اخ الدع سفات الُمش ِّع هخ مت 

 .1ف  يخاسة القانوت،  ال  ذا كانت دلك الدع سفات ض و ة وددناول مهزلحات علمسة أو فنسة

س اخ الدع سفات  ال ف  حالدست، وهما أت س اخ يالدع سى ح م المش ع  ل    سلجأفس دح ت أال 

 .2خلى فقه   ائم، أو أت سكوت هذا الدع سى مغاس ا  لمعن  م دق 

كقاعخة عامة ف  هخا ة الدش سع يعخ الخسياجة مياش ة ودخهص لها ماخة  الدع سفاتودوضع 

، أو سوضع الدع سى عنخ أول ظهو  للمهزلح الم اخ دع سفه ف  الدش سع، وياليا 0م دقلة دحمل ال  م 

س دخخم الدع سى لدقلسص الجمل يخال مت دك ا ها كلما و خت ف  الدش سع، فكثس  مت المهزلحات ما 

عل  عخة كلمات؛ لذلك سأد  الدع سى لسقلص ذك ها أو سحّقا معلومة للمخازب يأحكام  زوسلة ودحدون

 .3الدش سع لم سكت  خ ا دخخمها  ايقا أو لم دكت له مع فة يها

 :4ويجب على الصائغ التشريعي مراعاة الضوابط التالية عند صياغة التعريفات

اجة، ع محل الهساية، ح يما و خت يالخسياالزلع عل  كافة القوانست ال ا سة ذات الهلة يالدش س .0

دلك القوانست  ا ف هيغسة االمدناع عت وضع دع سى مغاس  ف  معنا  لمهزلح أو كلمة  يا دع سف

 عل  نحو مخالى،  ال  ذا كات ذلك مقهوخا  لوجوخ مي   واضح.

                                                
 .41. خلسل الهساية الدش سعسة، مجلس النواب الع ا  ، م جع  ايا، ص 1
 .04. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 2
 .41مجلس النواب الع ا  ، م جع  ايا، ص  . خلسل الهساية الدش سعسة،3
 .46-45خلسرل جمهرو سرة مهر  الع يسرة إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، م جع  ايا، ص . 4
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 د دسب  س اخ الدع سفات ف  الماخة الخاهة يها ف  مش وع القانوت وفا  حخى القاعخدست .0

الموضوعسدست اآلدسدست:  اعخة الد ل ل اسيجخن، أو  اعخة أ يقسة و وخ المهزلح المع ى ف  

مواخ الدش سع، ولهائغ الدش سع ح سة ادياع أن مت القاعخدست، عل  أت سيّست نوعسة القاعخة الد  

 اديعها ف  هخا ة ماخة الدع سفات حد  سعلم المخازب يها.

قوانست شخسخة الزول الد  ددضمت العخسخ مت اس  ام الخاخلسة،  خ س اع  أنه يالن ية لمش وعات ال .1

ددزلب اعديا ات الوضوح وال هولة أت سدم وضع ماخة دع سفات ف  يخاسة   م أو أكث  مت دلك 

اس  ام؛ لدع سى ما و خ يهذا الق م مت كلمات أو مهزلحات لت دد خخ ف  موضع آخ  مت 

 دع سفات عنخ يخاسة الدش سع، ف  حالة أت يعض الدع سفاتالدش سع، وذلك يخال  مت وضع كافة ال

 لت س خ ذك  لم اخفه  ال ف  فهول مدأخ ة ف  الد دسب.

دجّنب د خسخ ذات الدع سفات ال ايا  س اخها يدش سعات أخ ى  ا سة مت يس  دغسس  يها، فهذا مت  .4

سس يسنما الحال ل شأنه أت سجعل المخازب سعدقخ أت الدع سى الوا خ يالمش وع  خ جاء يجخسخ،

كذلك، وف  هذ  الحالة سكدف  الهائغ يهساية عيا ة دحسل  ل  الدع سفات الوا خة يالقانوت اآلخ  

 ال ا ن.

دجّنب وضع دع سى لمهزلح أو كلمة ف  الج ء المخهص للدع سفات  ذا ا دخخم م ة واحخة  .5

أو  س خ يها المهزلح فقز ف  مواخ المش وع، وف  هذ  الحالة سدم الدع سى خاخل الماخة الد 

ا للمخازب.  الكلمة، فهذا هو اس هل واسكث  وضوح 

 ؛ سنه يس  مخهص للدع سفات.مواخ  انوت اإلهخا دجّنب وضع دع سفات ف   .6

أال سحسل الدع سى  وى عل  دع سى، فل سحسل عل  حكم وا خ ف  ذات الدش سع محل الهساية،  .7

 أّت الحكم المحال علسه ال سدضمت دع سفا .أو ف  دش سع مت الدش سعات ال ا سة، ف  حال 
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دجّنب خمج أكث  مت دع سى ف  عيا ة واحخة، كأت سقال سقهخ يالمحكمة المخدهة كذا، وسقهخ  .1

 يإخا ة اإلفلس كذا.

أال ددضمت الدع سفات أسة أحكام موضوعسة،  ذ  ّت مكات دلك اسحكام هو مواخ مدت أو هلب  .0

 الدش سع، ولسس الدع سفات.

ف  م دهل ماخة الدع سفات؛  «ما لم سخل  ساا النص عل  يس  ذلك» دخخام عيا ة دجّنب ا .01

سنها  وى دعز  فهما مخدلفا لخى المخازيست يأحكام الدش سع، كل عل   خ  م دوى مع فده 

 وأخيسادها، وهو ما  خ سؤخن  ل  و وع مشكلت ف  الدزيسا. اللغة الع يسةف  

يكث ة مت يس  وجوخ مي  ، وكذلك دع سى ما هو مع وى دجّنب اللجوء ال دخخام الدع سفات  .00

 يالض و ة حد  ال سيخو الدش سع القانوت وكأنه سظت ف  المخازيست الجهل.

 :المطلب الثامن
 األخذ بالمصطلح األحدث

عل  القائم يالهساية الدش سعسة ا دعمال المهزلحات اسحخث ن يسا  والد    خت ف  الفك  

 .1الدش سع مواكيا  للم دجخات الد  دز أ ف  مناح  الحساة المخدلفةالقانون ، حد  سكوت 

فمثل سعخ ظهو  مهزلح الفضاء ال سي ان  )اإلند نت( مت الظواه  الحخسثة، وواكب ظهو   

ظهو  جملة مت الج ائم الد  ددزلب معالجات دش سعسة و انونسة دعمل يان جام وفاعلسة ف  ضيز 

الناجمة عنها ف   زا  دش سع  منضيز  واء مت خلل دش سعات  هذ  الظاه ة ومواجهة الج ائم

                                                
، والدوهسات 17. سنظ : خلسل الشكلسة القانونسة للو ا ة االدحاخسة للعخل ف  جمهو سة ألمانسا االدحاخسة، م جع  ايا، ص 1

  ة عت المؤدم  الدا ع لم ؤول   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة، م جع  ايا، ثان  عش .الهاخ
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جخسخة أو دعخسل دش سعات  ا سة، ولذلك فإت الدش سع المدعلا يالفضاء ال سي ان  ال يخ له مت مواكية 

 .1هذ  الحخاثة وا دخخام المهزلحات اسحخث

 41لمخن  اس خن    م مت القانوت ا 711ومت اسمثلة أسضا دع سى المقاولة الذن أو خده الماخة 

عقخ سدعهخ أحخ ز فسه يمقدضا  يأت سهنع شسئا  أو سؤخن عمل لقاء يخل سدعهخ »، يقولها: 0076ل نة 

اد ع مسخات العمل والهناعة، ». ويسنت المذك ة اإلسضاحسة لذات القانوت يأنه «يه الز ى اآلخ 

مت أهحاب المهت ياسجس ، وج ى  وادجه الناس  ل   فع شأت العامل، واالنه اى عت د مسة الواحخ

 عقخ اال دهناع الذن كات الفقهاء س دعملونهالع ى عل  ا دخخام اهزلح عقخ المقاولة عوضا  عت 

وأهيح مفهوم عقخ المقاولة شامل يهو ة د دديع اسخذ يهذا االهزلح  ،2كما و خ ف  يخائع الهنائع

 .3«الجخسخ دق س ا  للوا ع، ودمشسا  مع الع ى

                                                
. ح ت، محمخ عل  ح ت، القواعخ والضوايز الفنسة لهساية الدش سعات المدعلقة يالفضاء ال سي ان ، و  ة عمل مقخمة  ل  1

، منشو ات الم ك  الع ي  لليحوث 0100الع يسة، سولسو  المؤدم  الثامت سمت و لمة الفضاء ال سي ان  )اسند نت( ف  الخول
 .1-0القانونسة والقضائسة لجامعة الخول الع يسة، ص 

هو أحخ الكدب الد  دهدم يف وع الفقه الحنف ، وهو كداب جامع شامل سيواب الفقه « يخائع الهنائع ف  د دسب الش ائع. »2
هر، و خ 517ء الخست، أيو يك  يت م عوخ يت أحمخ الكا ان ، المدوف   نة اإل لم  عل  المذاهب اس يعة ألفُه اإلمام عل

ف  ياب كامل ف  كدايه، وأو خ له عخة دعا سى منها: هَو َعْقٌخ َعَل  َمِيسٍع ِف  الذِّمَِّة ُسزَلب عمُله، ومثال « اال دهناع»فّهل 
 لها  سا ات، يعخخ محخخ وأوهاى محخخة. عقخ اال دهناع االدفاا يست ش كة دجا سة ددَّفا مع مهنع عل  أت سهنع

ولدفاهسل أكث  حول دع سى اال دهناع وش وزه، ُسنظ : الكا ان ، يخائع الهنائع ف  د دسب الش ائع، الزيعة الثانسة، خا  
 وما يعخها. 0م، الج ء الخامس، ص 0016 -هر 0416الكدب العلمسة، يس وت، 

، 0001ن ، الزيعة الثالثة، منشو ات نقاية المحامست اس خنسست، عّمات، الج ء الثان ، . المذك ة اإلسضاحسة للقانوت المخن  اس خ3
 .510ص 
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 :المطلب التاسع
 مراعاة اللغة الخاصة بالفرع القانوني الذي ينتمي له التشريع

أت الفت القانون  واحخ  ال أّت لكل ف ع مت ف ع  القانوت )العام والخاص( لغده الخاهة يه   يم

مت حسث االهزلحات والعيا ات الم دمخة مت زيسعة ذلك القانوت ومشكلده واسهخاى الد  سنشخها 

 . 1ت حسث عل ده يف وع القانوت اسخ ىوكذلك م

وهناك نهوص دش سعسة ددزلب زيسعدها خضوع النص لضوايز خاهة ف  الهساية، مثل 

ب العقويات ب علسها يخ ة، وأت ددنا عا َ خ اسفعال المُ الد  ددزلب زيسعدها أت دحخّ  العقايسةالنهوص 

معا ية عل  الفعل الواحخ يأكث  مت مع خزو ة اسفعال محل الدج سم، وأال ددضمت هساية النص 

عقوية، كأت سف ض النص ي امة عت ز سا جهة  خا سة وأخ ى دق  ها المحاكم،  ال  ذا كانت العقوية 

ذات زايع  خا ن فدقده  مثل عل   حب الد خسص أو ف ض عقويات  خا سة أو دأخسيسة، وأال ُسمنح 

لميخأ ش عسة الج ائم والعقويات، وم اعاة عخم  النص أث ا  جعسا، لما دمثله  جعسة النص مت مخالفة

 جعسة النص الذن سدضمت عقوية أشخ عل  الج ائم الم دكية  يل نفاخ ، كما سجب الدثيت  يل  خ اج 

اسفعال الد  سدضمنها يس  معا ب علسها ف   انوت العقويات العام، أو ف  دش سع  النص مت أتّ 

والعقاب علسها ينص  ايا، وال حاجة لدج سم أو  عقاي  خاص، فقخ سكوت منهوص عل  دج سمها

 .2عقاب جخسخ

                                                
 .010، ص 0100. الشسخل ، عيخ القاخ ،  واعخ اليحث القانون ، الزيعة ال ايعة، خا  الثقافة للنش  والدو سع، عّمات، 1
 .000-001. عثمات، عيخ الناه  عل ، م جع  ايا، ص 2
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 :المطلب العاشر
 عنوان التشريع ورقمه

سجب أت سهاغ عنوات الدش سع يعيا ات وواضحة ومخده ة وموج ة دعكس ما سدضمنه الدش سع، 

 .1ا دعمال العيا ات والكلمات الم دق ة ف  الفك  القانون  وُس دح ت

القانوت المخن  لم س مو   انوت المعاملت والعقوخ والحقوا وااللد امات، لذلك نجخ أّت هائغ  

 يم أنه سدضمت الكثس  مت المعاملت والعقوخ والحقوا وااللد امات، ونقول لقانوت الخخمة المخنسة 

 ظ انوت الوظسفة العامة كما نقول ) انوت الموا نة العامة( ولسس ) انوت المس انسة العامة(؛ سّت لكل لف

مخلوال خاص يه سخدلى عت اآلخ ، فمهزلح المس انسة سعن  مقخا  اإلس اخات المحهلة مت  يل 

أشخاص القانوت الخاص والنفقات الد  ُه فت فعلسا ف  ال نة المالسة المنه مة، أما مهزلح 

ل ه فها مالموا نة العامة فسدعلا يدنظسم اإلس اخات العامة المدو ع الحهول علسها والنفقات العامة المؤ 

 .2ف  العام القاخم

ود مسة القوانست الكي ى كالقانوت المخن  و انوت العقويات لس ت مت  زل ات الهائغ أو الُمش ِّع، 

فه   خ أخذت د مسادها ف   ائ  اليلخات ويخاهة الع يسة، وا دق ت د مسادها وأهيحت وكأنها ج ء 

ت دلك الُمش ِّع، وعنخما سيدعخ الهائغ والُمش ِّع عمت المياخئ العامة الشكلسة الد  سلد م يها الهائغ و 

 .3الد مسات الم دق ة ف  العقل القانون  الجمع ، فإنه سكوت ع ضة الندقاخات الفقهاء

هساية عنوات الدش سع دجّنب الدزايا أو الدشايه الكيس  يست عنوات  عنخومما سجب م اعاده 

احخ، ن خلز المخازيست يسنهما فسظنوت أنهما  انوت و الدش سع مع عنوات أحخ الدش سعات ال ا سة؛ لدفاخ

                                                
 الج ائ  الع ي  اإل د شاخن للهساية الدش سعسة، م جع  ايا، الف ع الثان ، عنوات الدش سع.. خلسل 1
 .01-00. الجناي ، يا ن  ي اهسم، م جع  ايا، ص 2
 .06-05. الشسخل ، عيخ القاخ ، الهساية القانونسة )دش سعا  فقها   ضاء  محاماة (، م جع  ايا، ص 3
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سع أو الدشايه الكيس  يست عنوات الدش سع مع عنوات أحخ الدق سمات الخاخلسة للدش   الدزاياوكذلك دجّنب 

 .1ذاده

كما سجب أت سحمل الدش سع   ما مد ل ل وسدضمت  نة  هخا  ، عل  أت سثيت ال  م و نة 

 خ نص  انوت نش  الدش سعات الع ا سة ف  الج سخة ال  مسة عل  أت ، و الدش سعاإلهخا  عنخ نش  

 .2«سكوت لكل دش سع   م د ل ل سضاى  ل   نة هخو  ، وعنوات م دمخ مت زيسعة أحكامه»

  

                                                
 .11إلعرررررخاخ وهسررررررايرررة مش وعات القوانست، م جع  ايا، ص  خلسرل جمهرو سرة مهر  الع يسرة. 1
 .0077( ل نة 71مت  انوت النش  ف  الج سخة ال  مسة الع ا سة   م ) 4. سنظ : الماخة 2
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 :المبحث الثاني
 الضوابط اللغوية للصياغة التشريعية

ها، ود ّهل وضوايز دضيزُدعخ الهساية الدش سعسة علما وفنا وح فة، لها ز ا ومعاسس  ومنهجسة 

خ اكا دفهسلسا دحلسلسا؛ ست  خ اك القواعخ القانونسة ج ء ال  ، خ اك الغ ض منها  خ اكا كلسا  جمالسا وا 

ألفاظها الدش سع  أت دوافا هسايده اللغة الع يسة ف  معانسها و  الهائغسدج أ مت دزيسقها، فسجب عل  

 .1ود اكسيها ونحوها وده سفها

الخ ا ات الد  ددناول موضوع عل ة اللغة يالقانوت أو القانوت ياللغة  ك  أتّ ومت الجخس  يالذ

 نخ دها  ل  و وعها ف  المنزقة ال ماخسة يست اللغة والقانوت، فنشأ  يبددمثل يالنخ ة، وُ يَّما سعوخ 

دهو  عنخ المخدهست يالقانوت أتَّ هذا الموضوع سخ ج عت خائ ة اهدمامهم،  ضافة  ل  انه اى 

ث اء المع فة القانونسة اله فة، وسدهو  المخدهوت ياللغة أنَّهم يس  مؤهلست لدناول عن اسدهم  ل  نقل وا 

هذا الموضوع هو أ  ب لم ؤولسة  تّ أ،  ال 2هذا الموضوع الذن سدزلب مع فة وثقافة  انونسدست

 .3المخدهست يالقانوت مت م ؤولسة المخدهست ياللغة

ية اللهساية الدش سعسة دعوخ مهما دعخخت ودنوعت  ل  وجوب موافقة الهس اللغوسةوالضوايز 

للغة ال  مسة ليلخ الدش سع، وذلك مت حسث اللفظ والمعن  والد كسب، فمت جهة اللفظ سجب أت دكوت 

ألفاظ الهساية ع يسة اسهل، أو مع ية  خسمة، أو مع ية مت جهة معدمخة، أو خخسلة وافقت جهة 

ها  ل  اللغة الع يسة يلفظها اسعجم ، ومت حسث الد كسب سجب  ال دنزون الهساية معدمخة عل  خخول

                                                
 .11. ال عسخن، ثام  عيخ الجيا  عيخ العياس، م جع  ايا، ص 1
يعة انون  )  اءة ا دكشافسة للدفكس  الدخاول  عنخ القانونسست(، الز. كاظم، م دض  جيا ، الل انسات الدخاولسة ف  الخزاب الق2

، ال ساض-اسول ، خا  ومكدب عخنات، يغخاخ، خا  اإلسمات، ال ياز، منشو ات االخدلى، الج ائ ، منشو ات ضفاى، يس وت
 .1، ص 0105

 .411م جع  ايا، ص . هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، 3
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موّلخة أو مد جمة دخالى الد كسب الع ي ، فلسس كل د كسب لأللفاظ الع يسة سكوت  د كسبعل  أ السب 

أ لويا ع يسا، ومت حسث المعن  فسجب عخم ا دعمال اللفظ أو الد كسب ف  يس  معنا  الع ي ، فيعض 

 .1سلفاظ واس السب سكوت لها معات عامّسة أو موّلخة دخالى معناها اللغونا
 

ودنق م الضوايز اللغوسة للهساية الدش سعسة  ل  أ يعة أ  ام: أولها ضوايز معنوسة، ثم ضوايز 

لفظسة ثم ضوايز اس لوب ثم ضوايز اإلملء والد  سم، وه  ددفاوت مت حسث أهمسدها وكمسة الخزأ 

 .2فسها

سات الضوايز اللغوسة للهساية الدش سعسة،  أ ّ م هذا الميحث  ل  أ يعة مزالب،  أدحخث ولي

ف  المزلب اسول عت الضوايز المعنوسة، وف  المزلب الثان  عت الضوايز اللفظسة، و أدحخث ف  

 .مالمزلب الثالث عت الضوايز الد كسيسة، والمزالب ال ايع  سكوت للحخسث عت ضوايز اإلملء والد  س

 :المطلب األول
 الضوابط المعنوية

 الد  سجب م اعادها ف  النص الع ي  ال لسم، ال  سما النص الدش سع ، المعنوسةددمثل الضوايز 

للمعن ، وف  خ ة النص ووضحو ، حسث ددزلب اللغة الع يسة عخة ش وز سجب  العيا ة ف  موافقة

ومياش ده،  النص اسةكف وددمثل دلك الش وز ف الدش سع  حد  سكوت خ سقا وواضحا،  النص ف  دوف ها

 مت  أكث اس لوب سحدمل معن ، وأال كل ف  للمجهول، وا دعمال اسهل المين  هسغة ودجنب

 ييعضها. المدعلقة الكلمات يست الفهل معن ، وعخم

                                                
. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، الضوايز اللغوسة للهساية القانونسة، يحث منشو  ف  مجلة العلوم الع يسة، جامعة اإلمام 1

 .004، ص 0101، 00محمخ يت  عوخ اإل لمسة ال ساض، العخخ 
 .60-61. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 2
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 ما  سدم دفهسله ف  الف عست اآلدسست: وهو

 الفرع األول: موافقة العبارة للمعنى

اللغة الع يسة عل  عخة ألفاظ ود اكسب، وه  دخل يالعموم عل  معن  واحخ، ولكت عنخ  دشدمل

الدخهسص والخ ة دكوت معانسها مخدلفة، فموافقة العيا ة المعن  أن أت دكوت يمقخا  ، فل د سخ علسه 

فدشمل يس   وال دنقص عنه فدنقص معنا ، أو أت سكوت معناها ف  اللغة يس  المعن  الذن  هخ  

 الهائغ الدش سع .

فل سهح الدعمسم عنخ الدخهسص، وال سهح اإلزلا عنخ الدقسسخ، وُس دعمل اال م والجملة 

اإل مسة عنخ   اخة  ثيات الحكم خوت النظ   ل  الدجخسخ واال دم ا ، يسنما ُس دعمل الفعل والجمل 

م هو سة سجب أت سكوت المعلو الفعلسة عنخ   اخة الدجخسخ واال دم ا ، وف  حالة ا دعمال الجملة اإل م

 .1الميدخأ والمجهول هو الخي ؛ ست الخي  هو محل الفائخة

العيا ة للمعن   ل    مست، وهما: موافقة اللفظ للمعن ، حسث سجب أت  موافقةوسنق م ضايز 

 سدفا اللفظ مع المعن  الذن  هخ  الهائغ، وموافقة الجملة للمعن ، فالجملدات اإل مسدات )خست الخولة

اإل لم( و )اإل لم خست الخولة( دخالت عل  معن   جمال  واحخ، لكنهما سخدلفات ف  المعن  الخاص 

الخ سا، فاسهل ف  الميدخأ أت سكوت هو الش ء المعلوم، وأت سكوت الخي  هو الش ء المجهول الذن 

ت الخولة؟ فسأد  خس سؤد  يه لإلخيا  عت الميدخأ، فالنهوص الخ دو سة ديست خست الخولة، لذا سقال: ما

الجواب ليسات ال ؤال، فنقول: اإل لم خست الخولة، وال سقال: ما اإل لم ف  الخولة؟ لسقال: اإل لم 

                                                
 .006ت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص . العسون ،  لسمات ي1
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هو خست الخولة؛ لذلك سنيغ  أت سكوت )الخست( هو الميدخأ، و )اإل لم( هو الخي ، وال نقول: اإل لم 

 . 1نقول: خست الخولة اإل لم يل، خست الخولة

أّت الجمل والد اكسب اآلدسة دخل ف  اإلجمال عل  معن  واحخ، ولكنها دخدلى ف  معناها كما 

 الخاص الخ سا:

 )الملك هو الذن سعلت حالة الزوا ئ( )سعلت الملك حالة الزوا ئ( )الملك سعلت حالة الزوا ئ(

 )حالة الزوا ئ ال سعلنها  ال الملك(  الزوا ئ سعلنها الملك( حالة)

ث اسخس ة دجعل  علت حالة الزوا ئ خاهة يالملك وحخ ، يسنما الجملدات اسول  فالجمل الثل

ذلك الدخهسص، حسث أ نخدا  علت حالة الزوا ئ للملك خوت دخهسهه يه،  ددضمناوالثانسة لم 

 :2ة، وذلك لأل ياب الدالس)حالة الطواري يعلنها الملك(واسن ب مت هذ  الجمل 

كم حالة الزوا ئ، والد  مت أجلها وضرررررررررعت الماخة الدشررررررررر سعسة سنها دضرررررررررمنت اليخء ييسات ح  .0

 المعنسة.

سنها عي ت عت المعن  يا رررررررررررم ال يفعل، والدعيس  ياال رررررررررررم سخل عل  ثيوت الحكم وخوامه، أما  .0

 .3الدعيس  يالفعل فهو ف  الغالب سدضمت دقسسخ الحكم ي مت

                                                
 .71. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
، وخلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع ا  ، 006. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 2

 .00م جع  ايا، ص 
ل اإلعجا : "وال سنيغ  أت سغ ك أنا  ذا دكلمنا ف  م ائل الميدخأ والخي  .  ال  مام الع يسة الشسس عيخ القاه  الج جان  ف  خالئ3

 خ نا الفعل ف  هذا النحو دقخس  اال م، كما دقول ف  ) سخ سقوم(:  نه ف  موضع ) سخ  ائم(، فإت ذلك ال سقدض  أت س دون 
نيغ  لم سكت أحخهما فعل واآلخ  ا ما، يل كات سالمعن  فسهما ا دواء  ال سكوت مت يعخ  افد اا، فإنهما لو ا دوسا هذا اال دواء 

أت سكونا جمسعا فعلست، أو سكونا ا مست"، فإت  ولك: ) سخ منزلا( و ولك: ) سخ سنزلا( ال س دوسات، فالجملة اسول   خيا  عت 
 ثيات  سخ عل  حالة االنزلا، والجملة الثانسة  خيا  عت ا دم ا  انزلا  سخ ودجخخ .

 .004، عيخ القها ، خالئل اإلعجا ، مكدية الخانج ، القاه ة، ص ُسنظ : الج جان 
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  أن ررب لهررفة اإلل ام الدسنها دضررمنت دخهررسص  علت حالة الزوا ئ يالملك، والدخهررسص  .1

 دل م النص الدش سع .

 يم أت الجمل الثلث اسخس ة دشررررررررررردمل عل  دخهرررررررررررسص  علت حالة الزوا ئ يالملك،  ال  ت  .4

 ه  اسفضل مقا نة يالجملدست اسخ سست: )حالة الطواري يعلنها الملك(جملة 

ميدررخأ أت سكوت هو فجملررة )الملررك هو الررذن سعلت حررالررة الزوا ئ( ديررخأ يررالملررك واسهرررررررررررررررل ف  ال .أ

الش ء المعلوم، وأت سكوت الخي  هو الش ء المجهول الذن سؤد  يه لإلخيا  عت الميدخأ؛ لذلك 

 سنيغ  أت دكوت حالة الزوا ئ ف  يخاسة الكلم.

جملة )حالة الزوا ئ ال سعلنها  ال الملك(  يم أنها دضرررررررمنت دخهرررررررسهرررررررا ويخأت يرررررررررررررررررررررر )حالة  .ب

خل النف  يا ررردخخام هرررسغة المثيت و يخل هرررسغة اإلثيات،  الزوا ئ(  ال أنها جاء يهرررسغة النف 

 هو اسهح. ف  الهساية الدش سعسة

 الفرع الثاني: الدقة والوضوح

 يا وأت يسنُت ف  الميحث اسول أهمسة الخ ة والوضوح ف  هساية النهوص الدش سعسة، وج ى 

لخ ة والوضوح اول ش وز ايسانها يهفدها ضايزا مت الضوايز الد  ددزليها دلك الهساية، وهنا أدن

 الد  ددزلب  واعخ اللغة الع يسة دوف ها ف  النص الدش سع ، وسمكت يسات دلك الش وز فسما سل :

 أوال: كفاية النص ومباشرته

النص الدش سع  لوحخ  كافسا للخاللة عل  المعن  الذن  هخ  الهائغ خاللة  سكوتسنيغ  أت 

خ سقده  النص عل  معات خاهة خوت أت سكوت لهذا مياش ة، خوت حاجة لل دعانة يخا جه، فق

الدخهسص مي  ، ويعض النهوص سعدمخ ف  فهمه عل  ا دعمال الناس له ف   مت أو مكات 
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خ ك مخلوله ي يب  قوز لفظ أو جملة، وهذا ال قوز  خ سكوت جائ ا ف  اس السب معست، ويعضها ال سُ 

 . 1ولكنه ال سجو  ف  الهساية الدش سعسةاسخيسة الخسالسة القائمة عل  الدقخس  والحذى، 
 

 ثانيا: تجنب صيغة المبني للمجهول

كقاعخة عامة ُسفضل ا دخخام هسغة المين  للمعلوم يخل المين  للمجهول، وا دخخام هسغة 

أ ا   ولسس ُمفضل فح ب، ما لم دكت يس  ملئمة لزيسعة النص، فعنخما  أم المين  للمعلوم هو 

سكوت الشخص الذن سؤخن الفعل القانون  ف  مكات الفاعل ف  الجملة، وسكوت الشخص المدلق  للفعل 

القانون  ف  مكات المفعول يه، دكوت الجملة ف  هسغة المين  للمعلوم ودكوت شخسخة الوضوح، وسكوت 

دخلو الجملة مت الفاعل عموما والفاعل القانون  خهوها، فهسغة المين  للمجهول العكس عنخما 

 خ ُد يب الغموض حست سكوت يسات الفاعل ض و سا، فسنيغ  عل  الهائغ الدأكخ خائما مت وجوخ 

 .2الفاعل القانون  ف  الجملة، ودجنب ا دخخام هسغة المين  للمجهول

ال سجو  دو سع »( منه عل : 016اإلما اد  ف  الماخة ) وعل   يسل المثال فقخ نّص  انوت العمل

ج اء الح مات مت العلوة الخو سة أكث  مت م ة واحخة كل  نة كما ال سجو  دأجسل هذ  العلوة سكث  

احب ال سجو  له»، و دكوت الماخة أكث  خ ة ف  الدعيس  لو كانت يهذا الشكل: «مت  دة شهو 

وة الخو سة أكث  مت م ة واحخة كل  نة، أو دأجسلها سكث  مت  دة العمل أت سح م العامل مت العل

 .3«شهو 

  

                                                
 .70. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
 .014. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 2
 .06 ايا، ص  . خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع ا  ، م جع3
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 ثالثا: أن يستعمل في كل معنى ما هو أصل فيه

دشدمل اللغة الع يسة عل  ألفاظ كثس ة ه  أهل ف  الخاللة عل  معن  معست، ثم دجخ ألفاظا 

يس  أهالة ف  اال دعمال، أخ ى دخل عل  ذات المعن  أسضا، ولكت خاللدها عل   لة أو عل  

ود دعمل مجا ا أو دوّ عا، وهذا مت  عة اللغة الع يسة ودفننها، ولكت سنيغ  ف  الهساية الدش سعسة 

ا دعمال اسهل ف  كل معن  وف  كل أ لوب؛ ست الهساية دقوم عل  المياش ة والخ ة والوضوح 

 .1ال عل   عة اللغة ودفننها

ول   سدول »ام اس ا   للحكم ف  المملكة الع يسة ال عوخسة: الخام ة مت النظ الماخةجاء ف  

 ، واسهل ف  الخاللة عل  يخاسة ال مت )منذ( ولسس«وفاده حد  ددم اليسعة عنخالعهخ  لزات الملك 

)عنخ( ظ ى  مات ا دعمالها كما ف  النص  لسل ف  اللغة، وا دعمالها فر وفاده(،  ذ)عنخ( فسقال: )من

لع أذات الفج  حد  دز عنخعل  ضعى ف  النص، فعنخما نقول: ) أندظ ك  ف  هذا الموضع سخل

 .2أذات الفج  حد  دزلع الشمس( ذمنالشمس(، ولكت المعن  الذن نقهخ  هو: ) أندظ ك 

وله أت »كما هو الحال ف  الماخة الدا عة وال دست مت نفس النظام اس ا   والد  نهت عل : 

، أما اللم اسول  ف  الحضو  «منا شة ما س ا  مت أمو لرحضو  هذا االجدماع  لرسخعو مت س ا  

(؛ سّت الم اخ منها الغاسة، وأما اللم اسخ ى ف  )المنا شة( فه  ح نة؛  ل فكات اسفضل أت دكوت )

 . 3ست المقهوخ منها الدعلسل، واللم ف  الدعلسل أهل

  

                                                
 .70. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
 .000. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 2
 .001. العسون ، الم جع ال ايا، ص 3
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 ىرابعا: أال يحتمل األسلوب أكثر من معن

الع يسة أ السب دحدمل عخة معات، كقولنا: )علسك أت دفعل كذا(، وهو أ لوب  اللغةددضمت 

س دعمل ف  الواجب، نحو: علسك الي  يوالخسك، وف  يس  الواجب، نحو: علسك النوم ميك ا، ويما أت 

النهوص الدش سعسة لها هفة الجي  واإلل ام، فإت ا دعمال هذا اس لوب فسها  خ سؤخى  ل  اإلسهام 

 .1س  واجيةيأنها ي

 خامسا: عدم الفصل بين الكلمات المتعلقة ببعضها

دجس  اللغة الع يسة الفهل يست الكلمات المدعلقة ييعضها، ولكت لم اعاة المياش ة والخ ة والوضوح 

الد  ددزليها هساية النهوص الدش سعسة سنيغ  وضع الكلمات الد  ددهل ييعضها اليعض يمواضع 

 خ  اإلمكات وضع الفعل يجوا  الفاعل كونهما سمثلت وحخة واحخة،  مدجاو ة  خ  اإلمكات، فسجب

حسث  نه ال سمكت أت سدم أّن منهما يمع ل عت اآلخ ؛ ولذلك أسضا سجب وضع الفعل يجوا  المفعول، 

أن سنيغ  أت دكوت العناه  الثلثة )الفاعل والفعل والمفعول( مدجاو ة يقخ  اإلمكات، ولدحقسا هذا 

الهائغ الماه   ل  ا دخخام أ لوب الدقخسم والدأخس ، كما ف  دقخسم المفعول يه عل   الغ ض  خ سلجأ

 .2الفاعل لضمات يقائهما مدجاو ست

 :3ومت اسمثلة عل  ذلك

                                                
 .70. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
 .05ا، ص . خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع ا  ، م جع  اي2
 .105. ُسنظ : هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 3
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واخدلس اسموال العامة والدو ز مت جانب موظى عام لخى  اض أو  ال شوةج سمة  دعدي 

انة موظى عموم  ياإلشا ة أو القول أو الدهخسخ محكمة لهالح الخهوم أو لإلض ا  يهم أو ج سمة  ه

 . ج ائم ضخ المهلحة العامةف  أثناء دأخسة وظسفده أو ي ييها 

وف  هذا المثال سيدعخ الفعل )دعدي ( عت المفعول )ج ائم ضخ المهلحة العامة(، ي يب دعخخ 

سم سكوت اسفضل دقخ العزى عل  نائب الفاعل )ج سمة ال شوة واخدلس اسموال العامة و....(، وهنا

 المفعول يه حد  ال سيدعخ كثس ا عت الفعل، ودكوت هساية النص يدعيس  اسخا ف  كما سأد : 

، الج ائم اآلدسة: ال شوة، اخدلس اسموال العامة، الدو ز مت ج ائم ضخ المهلحة العامةدعدي   

ة موظى عموم  جانب موظى عام لخى  اض أو محكمة لهالح الخهوم أو لإلض ا  يهم،  هان

 ياإلشا ة أو القول أو الدهخسخ ف  أثناء دأخسة وظسفده أو ي ييها.

 :المطلب الثاني
 الضوابط اللفظية

 سفسة، وف  دجّنبوالده   النحوسة اسخزاء دجنب أما الضوايز اللفظسة للنص الدش سع  فددمثل ف 

 اسفهح للفظا واال دز اخ، وا دعمال الحشو لغوسا، وكذلك دجّنب ال لسمة يس  العامسة اسلفاظ ا دعمال

 علسه. وهو ما سمكت يسانه ف  الف وع اآلدسة: والمدفا

 األخطاء النحوية والتصريفية تجنبالفرع األول: 

س  مت المدزليات اليخسهسة الُم ّلم يها، والد   خ سث النحوسة والده سفسة اسخزاءِ  دجنب يم أّت 

ذك ها اال دغ اب  ال أّت يعض النهوص الدش سعسة ال دخلو مت دلك اسخزاء، وه  أخزاء يس  

 .مقيولة  زل ا؛ ست دجنيها مت ال هولة يمكات
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 ما جاء ف  اللئحة الدنفسذسة لنظام الم و  ف  المملكة الع يسة ال عوخسة اسخزاءومت أمثلة دلك 

، «ال دوتمع م اعاة ما و خ ف  الماخة الخام ة و »والد  نهت عل :  1مت الماخة  7ف  الفق ة 

مت  01مت الماخة  1والهواب: )وال دست(؛ سنه معزوى عل  مج و  فسجب أت ُسج ، وف  الفق ة 

أت دكوت الم كية »: 04مت الماخة  0، وف  الفق ة «علسها مؤمتما لم سكت » لنص:ذات اللئحة جاء ا

 ، وهو خزأ، والهواب مؤمنا ؛ سنه خي  لفعل الكوت.«علسها مؤمت

 الفرع الثاني: تجن ب استعمال األلفاظ العامية غير السليمة لغويا

لمات ل لسمة لغوسا، أما الكالهائغ الدش سع   ل  ا دعمال اسلفاظ العامسة يس  ا سلجأسجب أال 

  .1العامسة ال لسمة لغوسا فل ح ج مت ا دعمالها

والم دعملة ف  النهوص الدش سعسة، النهوص  العامسة يس  ال لسمة لغوسا اسلفاظومت أمثلة 

الوا خة ف  اللئحة الدنفسذسة لنظام الم و  وف  نظام م ا ية الينوك ف  المملكة الع يسة ال عوخسة، 

 :2ومنها

لماخة ، ونّهت ا«العام الهالح لمقدضسات وفقا»: عل  الينوك م ا ية نظام ( مت7نّهت الماخة ) .0

( 0، ونّهت الماخة )«اعديا ن أو زيسع  شخص أن لهالح آخ  مال  الد ام أو»( عل : 1)

 لمة، وا دعمال ك«م دخخمسه أو موظفسه أحخ لهالح آخ  مال  الد ام يأن سدحمل أت أو»عل : 

هالح( فكلمة ) العامة يس  الموافقة لهحسح اللغة، دح سفات مت ف  هذ  المواضع هو( هالح)

ف  اللغة ه  ا م لفاعل الهلح وال دعن  المهلحة، والهواب ا ديخالها يكلمة )مهلحة( 

                                                
 .70. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
 .001-007. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 2
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، و)مهلحة أن شخص(، (العامة المهلحة لدوافا المقهوخ مت النص، فدهيح )لمقدضسات

 و)لمهلحة أحخ موظفسه(.

 النقل أو عامة، الحافلة أو»الم و  عل :  اللئحة الدنفسذسة لنظام( مت 1/1لماخة )نّهت ا .0

 ست  لسم لغوسا؛ يس  د كسيها عامسة ألفاظ علم(، ه  النقل)، و(عامة ، فألفاظ )الحافلة«عام

ع اوه  دخالى القاعخة الُلغوسة الثايدة يوجوب ادي مع فة، يسنما الموهوى جاءت نك ة الهفة

العامة(،  )الحافلة :قالس أت موهوى ف  الدع سى والدنكس  والدذكس  والدأنسث، فالهوابالهفة لل

 .(العام و)النقل

 مدلكا ال عوخسست لغس  سجو »الم و  عل :  اللئحة الدنفسذسة لنظاممت ( 0/1نّهت الماخة ) .1

 ،(الخهوه ) والهفة مذك ا( الم كيات) ، و خ جاء الموهوى مؤنثا«الخهوه  الم كيات

  الخاهة(. )الم كيات: والهواب وهو مخالى للقاعخة الُلغوسة أسضا،

 ت ج اءا د دكمل ثم ومت»( مت اللئحة الدنفسذسة لنظام الم و  عل : 05/0/0نّهت الماخة ) .4

 لمفقوخةا اللوحات عت اليخل ؛ ست(فا خ) ال( مفقوخ) والهواب أت ُسقال: ،«فا خ يخل لوحات ه ى

  الفا خ. هاحيها عت ولسس

 الفرع الثالث: تجن ب الحشو واالستطراد

سنيغ  أت دخلو الهساية الدش سعسة مت الحشو واال دز اخات واسلفاظ يس  الض و سة، ياعديا  

أّت النص الدش سع  نص مياش  سدهى ياإلل ام، ومت هو  الحشو وال ساخة ف  الهساية الدش سعسة 

 الد  سنيغ  دجنيها:

 أوال: تجنب استعمال المؤكدات

سنيغ  دجنب ا دعمال المؤكخات ف  الهساية الدش سعسة، مثل ) ت( و )الق م( و)الم االيدخاء(، 

فسكف  أت سكوت النص يهو ة: )خست الخولة اإل لم(، وال مي   لر  ت لدوكسخ  كقولنا: ) ت خست الخولة 
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 ا دعماله عنخ الحاجة، كونه سف ا اإل لم(، و يم أت ضمس  الفهل مت المؤكخات  ال أنه ُس د حت

اللغة الع يسة واللغة »: 0115مت الخ دو  الع ا   لعام  4، كما ف  نص الماخة 1الخي  عت الدايع

 فالضمس  )هما( ضمس  فهل  ائخ،  ال أّت ا دعماله ف  هذا ،«الكو خسة هما اللغدات ال  مسدات للع اا

 خي  ال دايع.  الموضع ا دعمال ح ت؛ لخاللده عل  أت ما يعخ 

 ثانيا: تجن ب استعمال فعل )الكون( فعال أساسيا في الجملة

، وسثس  يزيسعده الديا ا ف   سا ات كثس ة، فقخ 2فعل )الكوت( ومشدقاده مت اسفعال الم اعخة

س دخخم لمج خ  عزاء زايع معست أو ا دخخام شكل مت أشكال المين  للمجهول المدخف ، خوت أت 

ذاده، أن أّت ا دعماله ال سفسخ المعن  يش ء، وسمكت أت دؤخن العيا ة معناها كامل سكوت له معن  ف  

عنخ حذفه، وزالما أت حذفه ال سخّل يالمعن  فإت وجوخ  د سخا  ال خاع  له وسخل عل  ضعى ف  

 .3هساية النص

                                                
 .001. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 1
 . دأد  كات ومشدقادها ف  اللغة الع يسة يهسغة الفعل الدام أو يهسغة الفعل النا ص:2
  د دعمل فعل داما  ت خلت عل  حخث سقدض  فاعل، فنقول: "دليخت ال ماء يالغسوم واشدخت ال سح فكات المز "، ونع يها

ة، وه  حست دكوت دامة سكوت معناها: حخث " كات: فعل ماض دام مين  عل  الفدح. والمز : فاعل م فوع يالضمة الظاه  
 أو حهل، ولكت يالب ا دعمالها يخخولها عل  الجملة اال مسة فدعمل فسه الن س. 

  د دعمل فعل نا ها ودعمل  ت كانت فعل ماضسا أو مضا عا أو أم ا، فدقول: "كات  سخ  ائما"، ونع يها: كات: فعل ماض
فوع يالضمة الظاه ة.  ائما: خي  كات منهوب يالفدحة الظاه ة. ونقول: "أكوت نا ص مين  عل  الفدح. و سخ: ا م كات م  

 عسخا حست سكوت أخ   عسخا"، ونع يها: أكوت: فعل مضا ع نا ص م فوع يالضمة الظاه ة. وا مه ضمس  م دد  وجويا 
اه ة، وشيه يالفدحة الظ دقخس   أنا ف  محل  فع. و عسخا: خي  أكوت منهوب يالفدحة الظاه ة. وحست: ظ ى  مات منهوب

الجملة مدعلا ير " عسخا". وسكوت: فعل مضا ع نا ص م فوع يالضمة الظاه ة. وأخ : ا م سكوت م فوع يضمة مقخ ة منع 
مت ظهو ها اشدغال المحل يح كة ح ى المنا ية، والساء ضمس  مدهل مين  عل  ال كوت ف  محل ج  مضاى  لسه. 

الظاه ة، والجملة ف  محل ج  مضاى  لسه، يإضافة "حست"  لسها، ونقول: "ُكْت و عسخا: خي  سكوت منهوب يالفدحة 
م دعخا"، ُكْت فعل أم  نا ص مين  عل  ال كوت، وا مه ضمس  م دد  وجويا دقخس   أنت ف  محل  فع، و"م دعخا" خي  

 كات منهوب يالفدحة الظاه ة.
، 0107نا، الزيعة الثانسة، المكدب الجامع  الحخسث، اإل كنخ سة، ُسنظ : ح ست، محمخ أحمخ شحادة، الهساية القانونسة لغة وف

 .050-051ص 
 .01-00. خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع ا  ، م جع  ايا، ص 3



00 

 
 

ات نو مخة  سقاى الدنفسذ ثلث   دكوت»فعل   يسل المثال نص  انوت العقويات الع ا   عل : 

، وف  هذا النص سمكت اال دغناء عت الفعل )دكوت( خوت أن  خلل يالمعن  1«ديخأ مت دا سس الحكم

 ، حسث سكوت النص: مخة اسقاى الدنفسذ ثلث  نوات ديخأ مت دا سس الحكم.الُمش ِّعالذن  هخ  

و خ س دخخم فعل )سكوت( يمعن  )سعدي (، نحو: سكوت م دكيا لج سمة الخسانة العظم ، كل 

العمل  سجب أت سكوت عقخ»مت...، و خ س دخخم فعل )سكوت( يعخ فعل )سجب( لسفسخ االشد از، نحو: 

  س، وحد   ذا يخا للوهلة اسول  أت ا دخخام فعل )سكوت( لسس فسه مشكلة، سمكت دجّنب الكث2«مكدويا

مت الم الا ودح ست أ لوب الهساية يدجّنب ا دعماله، وا دعمال هسغة أخ ى سكوت النص فسها 

 .3أخا وأ ه ، ودوضح الز ى الفاعل الم ؤول عت اإلج اء المعن  يالنص

 الفرع الرابع: استعمال اللفظ األفصح والمتفق عليه

ت لفاظ المدفا عل  هحسدحّدم عل  هائغ النص الدش سع  أت سأخذ مت اللغة الع يسة اس دها، وا 

كات فسها خلى فعلسه أت سأخذ ياللفظ اسهوب واسح ت واسكث  ا دعماال ، وأت سدجّنب اللفظ الضعسى 

 .4أو المخدلى فسه

 و خ يّسنت كدب اسخزاء اللغوسة جملة مت اسلفاظ واس السب المخدلى ف  هحدها، ومنها:

 كلمة )كافة( .1

لمة )كافة( دل م الدنكس  والنهب عل  الحالسة، أن أت دكوت نك ة س ى كثس  مت اللغوسست أّت ك

خائما ودع ب مينسة عل  النهب ف  جمسع اسحوال، وال سهح  خ اجها عت ذلك الوضع، وس ى 

                                                
 .0060ل نة  000مت  انوت العقويات الع ا     م  046. الماخة 1
 .0017ل نة  70مت  انوت العمل الع ا     م  11. الماخة 2
 .01. خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست لمجلس النواب الع ا  ، م جع  ايا، ص 3
 .000. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 4



011 

 
 

ضافدها ، ويست  أن اسكث سة واس لسة يقست 1يعضهم جوا  دع سفها ير )ال الدع سى( لدهيح )الكافة( وا 

 اللغوسست.)كافة( محل للخلى يست 

وسمكت دجّنب ا دعمالها ف  الهساية يا دعمال كلمة )جمسع( عوض عنها، فعل   يسل المثال 

  ا ات المحكمة االدحاخسة العلسا يادة »عل :  0115مت الخ دو  الع ا   لعام  04نهت الماخة 

 موافقة ل أن، و يم أت كلمة )كافة( جاءت نك ة ولم دضى، أن أنها جاءت «كافةومل مة لل لزات 

أكث سة اللغوسست  ال أنه سمكت اال دعاضة عنها يكلمة )جمسع( و سيق  المعن  كما هو؛ لسهيح النص: 

 ال لزات.جمسع   ا ات المحكمة االدحاخسة العلسا يادة ومل مة لر

 التوكيد بعبارة )نفس الشيء( .0

والجمع، وسشد ز  خ والمثن د دعمل كلمة )نفس( ف  اللغة الع يسة ف  الدوكسخ المعنون، لدوكخ المف  

ف  الدوكسخ أت سأد  يعخ المؤكخ، فنقول: حي وا المدهم نف ه، وح ب  أن أيليسة اللغوسست فل سهح 

أت س يا الدوكسخ الموكخ، فعيا ة )نفس الش ء(،  يا الدوكسخ الموكخ فسها، والهواب: الش ء نف ه، 

يذلك محل خلى لغون وسنيغ  دجّنب ، وه  2يسنما أجا   يعضهم لو وخ  ف  كلم يعض العلماء

ا دعمالها ف  الهساية الدش سعسة، وسمكت للهائغ أت س دعمل يخال عنها عيا ات أخ ى دعز  ذات 

 المعن  ودكوت هحسحة ومدفا علسها لغوسا.

مت  انوت العقويات  14الماخة نص   يا الدوكسخ الموكخ فسهاومت أمثلة النهوص الدش سعسة الد  

 الموضع مت نفسينش  الحكم أو ملخهه ف  »عل : ، والد  نّهت 0060ل نة  000الع ا     م 

، وكات اسجخ  يهائغ القانوت القول: «العقوية نفسوسعا ب ي» 071وف  الماخة  ،«الهحسفة المذكو ة

                                                
 .001، ص 0010. العخنان ، محمخ، معجم اسخزاء الشائعة، مكدية لينات ناش وت، 1
 .150، ص 0007الخا  الع يسة للكداب، القاه ة،  . الشوس ى، عيخ اللزسى أحمخ، دهحسحات لغوسة،2
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الموضع نف ه، العقوية نف ها، لدكوت الهساية هحسحة مت الناحسة اللغوسة وسدجنب المخدلى علسه 

 واسلفاظ. مت العيا ات

( كصفة .3  استعمال كلمة )الَرِئيسي 

، (س ى أكث  أهل اللغة،  نه ال سهح ا دعمال كلمة ) ئس  ( و ) ئس سة( ن ية  ل  هفة ) ئسس

ي ساخة ساء مشّخخة آخ  ، يل الهواب القول: الش ء ال ئسس، اسمو  ال ئس ة، وال سهح القول: الش ء 

ال ئس  ، اسمو  ال ئس سة، فف  اللغة الع يسة نقول ن ية  ل  )كيس (: ش ء كيس ، فن دعمل الهفة 

خلى يشأت ُع ض المياش ة وال نقول: ش ء كيس ن، يسنما س ى يعض اللغوسست جوا  ا دعمالها، و خ 

ا دعمال كلمة )ال ئس  ( كهفة عل  مجمع اللغة الع يسة ف  القاه ة وأ  َّ ف  خو ده الثّامنة والّثلثست 

ِئس ّ ، أو»ا دعمال كلمة )َ ِئس ّ (، ومّما جاء فسها  وُلهم:   س دعمل يعُض الكدّاِب: الُعْضُو ال َّ

كوَت َت. ود ى الّلجنُة د وسغ هذا اال دعمال يش ز أت سالّشخهّساُت ال َّئس ّسُة، وُسْنِكُ  ذلك كثس و 

 .1«المن وُب  لسه أم ا مت شأنه أت سنخِ َج دحده أف اٌخ مدعخَِّخة

 :المطلب الثالث
 الضوابط التركيبية

ا كلم  اللفظسة ف  دن س  سعن  الد كسب ف  اللغة  هى ودوال  اسلفاظ أو الكلمات أو الين

معست، وسجب أت سؤخن هذا الد كسب  ل  معن  مفسخ أو مقهوخ، ون مسه ف  اللغة الع يسة الجملة، 

والد  دنق م  ل  جملة أ مسة وجملة فعلسة، ولها ا دخخامات مخدلفة وفقا للقهخ الم اخ منها، فضوايز 

                                                
. دي كات، محمخ، ال ئسس أم ال ئس  ؟، مقال منشو  عل  مو ع اسلوكة اسخيسة واللغوسة، يال ايز: 1

https://www.alukah.net/literature_language/0/80646/  :05/5/0101، دا سس آخ   سا ة. 

https://www.alukah.net/literature_language/0/80646/
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خات أو ألفاظ سضمت الدوال  المنا ب لمف   الد كسب ه  الد  دضيز د كسب الكلمات ف  الجملة د كسيا  

 .1الجملة وفقا لقواعخ اللغة وأهولها

وسمكت القول  ّت الضوايز الد كسيسة ف  اللغة الع يسة، ال سما ما سدعلا منها يضوايز الهساية 

 الدش سعسة، دشدمل عل  هحة اس لوب، وع يسة اس لوب، وعخم اخدلى اس لوب يل خاع أو حاجة.

 سمكت يسنها ف  الف وع اآلدسة:وهو ما 

 الفرع األول: صحة األسلوب

سجب عل  الهائغ الدش سع  أت سكوت أ لوب د كسيه للنص هحسحا وفقا للقواعخ الد كسيسة للغة 

 مات خلى يعضها ال دكوت أ لويا ع يسا  لسما ما لم د اع ضوايز الد كسب.لالع يسة، فإت  هى الك

ومت اسمثلة عل  عخم م اعاة الهائغ لهحة اس لوب الد كسي  هساية الماخة الحاخسة والخم ست 

سيه الملك أو مت سن»مت النظام اس ا   للحكم ف  المملكة الع يسة ال عوخسة، والد  نهت عل : 

 :2ا سل م، وددمثل مخالفة الهائغ لضوايز الد كسب ف  هذا النص فس«معنسوت يدنفسذ اسحكام القضائسة

جمع الهائغ الخي  )معنسوت( مع أت العزى  يلها )أو(، ووفقا للقاعخة فإنه عنخ العزى ير )أو(  .0

كات الحكم ف  عوخ الضمس  واإلخيا  ويس هما سحخ الشسئست أو اسشساء، وال دجو  المزايقة، 

ص وت نفنقول: ) سخ أو عم و أك مده(، ولو  لت )أك مدهما( لم سج ؛ ولذلك كات سجب أت سك

 الماخة: )الملك أو مت سنسيه معن (.

                                                
. الثو ن، عيخ اهلل عل  عل ، خهائص د اكسب اللغة الع يسة، يحث منشو  عل  مو ع مخونة الثو ن، يال ايز: 1

post.html-http://thory1.blogspot.com/2016/02/blog 05/5/0101   سا ة: ، دا سس آخ. 
 وما يعخها. 010. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 2

http://thory1.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
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خالى الهائغ القاعخة النحوسة يمزايقده لجمع الخي  )معنسوت(، مع أت المزايقة دقدض  دثنسة  .0

 الخي  )معنسات(؛ ست دخي  عت اثنست وهما الملك ومت سنسيه.

نسات(؛ مع لم سكت ا دعمال )أو( منا يا، والهواب هو ا دعمال )و(، فنقول: )الملك ومت سنسيه .1

ست الملك معن  يدنفسذ اسحكام القضائسة، ومت سنسيه معن  يها أسضا، وحسنها سمكت للهائغ أت 

 سجمع )معنسوت( فسقول: )الملك ومت سنسيهم معنسوت(.

 ذا كات الهائغ أ اخ يا دعماله )أو( الخاللة عل  أت نائب الملك ال سكوت والملك موجوخ، فقخ  .4

ح ف  الد دسب )الفاء، ثم(، يخال عت )أو(، فسقول: )الملك فمت سنسيه( كات اسن ب ا دعماله أحخ 

ذا عزى ي (، جا  ف  الخي  اإلف اخ لسهيح: )معن  (ثم)أو ير  (الفاءر )أو )الملك ثم مت سينسه(، وا 

 .كما جا ت المزايقة لسهيح: )معنسات(

 الفرع الثاني: عربية األسلوب

سنيغ  عل  هائغ النص الدش سع  أت سكوت أ لوب د كسيه للنص أ لويا ع يسا ولسس موّلخا أو 

أعجمسا، فإت هى كلمات ع يسة خلى يعضها ال سندج عنه يالض و ة د كسيا ع يسا، حسث د دعمل 

عض ، كما أت دأث  ي«1أ السب مَولَّخة»عخة أ السب ال دوافا أ السب اللغة الع يسة، وه  ما دع ى ير 

المد جمست يأ السب اللغات اسعجمسة أخى  ل  محاولدهم هويها ف   والب ع يسة دخالى أ لوب 

الد اكسب الع يسة، وه  ما د م  ير )أ السب مد جمة(، فعل  الهائغ دجّنب ا دعمال هذ  اس السب 

ت كانت ألفاظها ع يسة  . 2الد  دخالى الع يسة حد  وا 

                                                
 . مَولَّخة دعن  المْحَخُثة أو ُمْفَدعلة، وال جُل الُمَولٌَّخ أن أنه لسس ع يسا خالها.1

 .05/5/0101، دا سس آخ   سا ة:  مَولَّخة/ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arُسنظ : معجم المعان ، يال ايز: 
 .75-74. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/موَلَّدة/
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 :1الموّلخة والمد جمة فسما سل وسمكت يسات أي   اس السب 

 أوال: األساليب المول دة

ا دعمال اسفعال عل  و ت )دفاعل( و )افدعل( مدعخسة ير )مع(، مع أنهما ف  الفهسح مدعخسات  .0

ذا كانا مت فاعلست فأكث ، نقول: )دشاج   سخ وعم و( و )دخاهم  سخ وعم و( و  يأنف هما، وا 

لمولخ فسقول: )دشاج   سخ مع عم و(، و )دخاهم  سخ مع )اخدهم  سخ وعم و(، يسنما اس لوب ا

 عم و(. 

أ. ال سجو   ت  انوت »/أوال: 0ف  الماخة  0115و خ جاء ف  خ دو  جمهو سة الع اا ل نة 

مياخئ الخسمق ازسة. ج. ال  سدعا ض معثوايت أحكام اإل لم. ب. ال سجو   ت  انوت  سدعا ض مع

جخ  ، وكات اس«والح سات اس ا سة الوا خة ف  هذا الخ دو الحقوا  سدعا ض معسجو   ت  انوت 

يالهائغ أت سجعل النص مدفقا مع اس لوب الفهسح، لسهيح نص الماخة: ال سجو   ت  انوت 

مياخئ الخسمق ازسة. ال سجو   ت  انوت  سعا ضثوايت أحكام اإل لم. ال سجو   ت  انوت  سعا ض

  خة ف  هذا الخ دو .الحقوا والح سات اس ا سة الوا سعا ض

ا دعمال الفعل )سعدي ( يمعن  )ُسعخ(، ولسس له هذا المعن  ف  المعاجم اللغوسة، فمعن  )سعدي (  .0

ف  معاجم اللغة الع يسة سخدي  وسمدحت وسدعظ، حسث سأد  الفعل )سعدي ( ف   سا ات كثس ة ف  

 بالنهوص الدش سعسة، وهو ا دعمال موّلخ ال سهح ح ب  أن الكثس ست مت أهل اللغة، يسنما ذه

اللغوسوت المعاه وت  ل  هحة ا دعماله، وسمكت القول  ت الخلى حول ا دعمال الفعل )سعدي ( 

يمعن  )ُسعخ(، مت نوع م ائل ال أن ال مت الحقائا المقزوع يهحدها، وهذا هو اإلشكال ف  

                                                
، والحمسخ،  عخ يت عيخ اهلل، مقال يعنوات )الفعل "اْعدََيَ " 017-016. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 1

لست ويخسله الفعل "َعخَّ"(، منشو  عل  المو ع ال  م  لشيكة اسلوكة، المجلس العلم ، يال ايز: الناهب مفعو 
https://majles.alukah.net/t46682/  :06/5/0101، دا سس آخ   سا ة. 

https://majles.alukah.net/t46682/
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اال دعمال المعاه ، ولكت يإمكات الهائغ دجنب ا دعماله وا دعمال الفعل )سعخ( كونه 

 اسهوب.

عل :  6ف  الماخة  0060ل نة  000ما هو الحال ف  نص  انوت العقويات الع ا     م ك

 دكية ف  الج سمة الم دعدي د  ن أحكام هذا القانوت عل  جمسع الج ائم الد  د دكب ف  الع اا و »

 االع اا  ذا و ع فسه فعل مت اسفعال المكونة لها أو  ذا دحققت فسه ندسجدها أو كات س اخ أت ددحق

، وكات ياإلمكات اال دعاضة عت الفعل )ُدعدي ( يالفعل )ُدعخ( خوت أن  خلل يالمعن  الذن «فسه

 الج سمة الم دكية ف  الع اا... ُدعخ، لسكوت النص: و الُمش ِّع هخ  

 ثانيًا: األساليب المترجمة

سعسة المخدلفة،   كث ة ا دعمال الفعل الم اعخ )دم( ومشدقاده، وأمثلده كثس ة جخا ف  الهسايات الدش .0

سدم اندخايهم ...»/أوال عل : 40، حسث نّهت الماخة 0115ومنها خ دو  جمهو سة الع اا ل نة 

عام ، واس لوب الفهسح هو: سندخيوت يز سا اال د اع ال«يز سا اال د اع العام ال  ن المياش ...

 ال  ن المياش .

مت خ دو   /ثانسا(10ائغ ف  الماخة )كث ة ا دعمال مشدقات )القسام( أفعاال م اعخة، كقول اله .0

عنخ دحقا الحالة المنهوص علسها ف  الينخ »والد  نّهت عل :  0115جمهو سة الع اا ل نة 

 ئسس الجمهو سة يدكلسى م شٍح آخ  يدشكسل الو ا ة، خلل مخٍة ال  سقوممت هذ  الماخة، ” أوال  ” 

، وكات اسجخ  يالهائغ «مت هذا الخ دو ( 76د سخ عل  خم ة عش  سوما ، ووفقا  سحكام الماخة)

ا دعمال اس لوب الفهسح خوت فعل م اعخ فسجعل هساية الماخة: سكلى  ئسس الجمهو سة 

 سقوم»( مت ذات الخ دو  والد  نهت عل : 001م شٍح آخ  يدشكسل الو ا ة.....، وف  الماخة )

 ، وآلسات مما  ة دلكاإل لسم يوضع خ دوٍ  له، سحخخ هسكل  لزات اال لسم، وهلحساده

، وكات مت اسفضل هسايدها يهسغة: «الهلحسات، عل  أت ال سدعا ض مع هذا الخ دو 
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( مت النظام اس ا   للحكم 04وكذللك  ول الهائغ ف  الماخة )، سضع اإل لسم خ دو ا له.....

لفهسح: ا الخولة يإعما  الح مست الش سفست"، واس لوب دقوم»ف  المملكة الع يسة ال عوخسة: 

 سقوم»( مت ذات النظام عل : 55، وكذلك  وله ف  الماخة )«"دعم  الخولة الح مست الش سفست

 ،، واس لوب الفهسح: س وس الملك اسمة  سا ة ش عسة«الملك ي سا ة اسمة  سا سة ش عسة

 عام لغاسة ودعخسلده 0050 لعام الهاشمسة اس خنسة المملكة وكذلك عخة نهوص ف  خ دو 

 مجلس سقوم سوه  ات خوت دوف  واذا»/ (، والد  نّهت عل : 01، منها نص الماخة )0106

ذا«الوهاسة مجلس او الوه  الو  اء يدعسست  وف د ، يسنما كات اسفضل أت دأد  يهسغة: وا 

 الوهاسة. مجلس أو الو  اء الوه  مجلس ُسعست سوه  أت خوت

 :المطلب الرابع
 ضوابط اإلمالء والترقيم

والحخسث  ،م اعاة  واعخ اإلملء وادفا ها ف  الم ألة الواحخةددمثل ضوايز اإلملء والد  سم ف  

ل  جانب يسات مفهوم ضايز  ضوايز اإلملء والد  سمعت   اعاة مف  هساية النص الدش سع ، وا 

 الد  سم لماتعيسات ، د دوجب يسات أهمسة علمات الد  سم و  واعخ اإلملء وادفا ها ف  الم ألة الواحخة

 دسة:ف  الف وع اآلالدش سعسة وا دعماالدها ال لسمة. وهو ما  أيسنه  الهساية ف  الم دعملة

 الفرع األول: مراعاة قواعد اإلمالء واتفاقها في المسألة الواحدة

اإلملء اهزلح؛ لذلك  خ سخدلى ياخدلى ال مات والمكات، وسدحدم عل  الهائغ االلد ام يأحكام 

ت لم 1 ت أهخ دها جهة   مسة دعن  ياللغة الع يسة ف  الخولة، كمجمع لغون أو علم  اإلملء ، وا 

                                                
ا يقواعخ اإلملء يهو ة عاّمة  و واعخ   م الهم ة يهو ة خاّهة ، وظه  . مثل مجمع اللغة الع يسة يالقاه ة، والذن ُعن  ميك   1

م، وكات مت أهّمها   ا ات سدضمنات  واعخ   م 0061 – 0047ذلك ف  محاض  جل اده ونخواده ومؤدم اده المنعقخة ما يست 
 الهم ة:
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سكت ذلك فعلسه أت سأخذ يالمدعا ى علسه ف  الجهات العلمسة المخدهة ياللغة الع يسة، كالجامعات 

ا يالم ائل لوالمعاهخ العلمسة، وعل  الهائغ االلد ام يوجه واحخ ف  الم ألة اإلملئسة الواحخة فسما سدع

المخدلى علسها ف  اإلملء، فل سهّح أت سأخذ ي أن ف  موضع ثم سأخذ ي أن آخ  ف  ذات الم ألة 

 . 1ف  موضع آخ 

مثل أحكام اإلملء المدعلقة يكداية الهم ة، فهناك دعّخخ ف    م أنواع مت الهم ات س ياب 

مخ، مثل: )شؤوت( و )م ؤول(،  مخدلفة، ومنها الهم ة الد  دكدب عل  واو  ذا كات يعخها واو

فالمشهو  وفقا للقاعخة العامة كدايدها عل  واو، وهناك مت سكديها )شئوت( و )م ئول(، لدفاخن الدقاء 

 هسأة(، فالهائغ مل م ياسخذ يوجه واحخ ف  الم ألة الواحخة المخدلى علسها. –واوست، وكذلك )هسئة 

 2الفرع الثاني: أهمية عالمات الترقيم

 ت القا ئ مت  خ اك هحسح لمعنا ، ودف س  مقاهخ علمات الد  سم ف  فهم النص، ودمكّ ُد هم 

ا أحسن مت ع ضه، فمثل نقول: )ودوضسح د اكسيه، ودنظم الموضوع، ودضيز لغده، ودح ِّ 

                                                
 - 010 ل  الخو ة الثامنة والعش ست ص م ونش  ف  مجموعة الق ا ات العلمسة مت الخو ة اسول  5/0/0061اسول: هخ  ف  

م ونش  ف  0070 - 0071يعنوات " واعخ ضيز الهم ة ودنظسم كدايدها"، وهخ  الثان  ف  الخو ة ال اخ ة واس يعست  001
يعنوات "ضوايز   رم الهم ة"، وهو المشر وع الذن ا د حه الم حوم  04 - 01ملحا محاض  جل ات المجلس والمؤدم  ص 

 مضات عيخ الدواب واعدمخ  المجمع يعخ منا شده مع دعخسل س س .الخكدو    
ُسنظ : سحس ، مس  عالم،  واعخ اإلملء ف  ضوء جهوخ المحخثست، يحث منشو  ف  شيكة اسلوكة اسخيسة واللغوسة، ف  

، دا سس آخ   سا ة،  /https://www.alukah.net/literature_language/0/5166، يال ايز: 01/1/0110
06/6/0101. 
 .75. القما ن، فهسمة أحمخ عل ، م جع  ايا، ص 1
. ُدعّ ى علمات الد  سم ف  اللغة ح ب ما و خ ف  معجم "القاموس المحسز" يأّنها علمات اهزلحّسة ُدكدب أثناء الكلم أو 2

: النقزة، والفاهلة، وعلمدّ  الدعجب واال دفهام، أّما معناها االهزلح  فه  عيا ة عت علمات محخخة ف  نهاسده، مثل
دوضع أثناء عملسة الكداية؛ يهخى دعسست موازت الو ى، والفهل، وااليدخاء، ويسات اسي اض الكلمّسة، وأشكال الني ات الّهودّسة 

 لمعان  ف  الجمل.خلل الق اءة، ودوضسح المقاهخ لد هسل فهم ا
. ومعجم 11، 11، ص 0105ُسنظ : الحقان ، فسض ال حمت، علمات الّد  سم وأهول اإلملء، خا  الكدب العلمسة، يس وت، 

، دا سس آخ   سا ة:  الد  سم/-علمات/ar/-arhttps://www.almaany.com/ar/dictالمعان  الجامع، مداح يال ايز: 
00/6/0101. 

https://www.alukah.net/literature_language/0/5166/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/علامات-الترقيم/
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  نها ف  الظاهأ(، فهذ  الجمل الثلث  يم أحسن الصياغة؟(، ما )ما أحسن الصياغة!) (،.الصياغة

نها مخدلفة المعن ، فالنقزة جعلت الجملة اسول  جملة أمكونة مت الكلمات نف ها،  ال جملة واحخة و 

خي سة منفسة ير )ما( النافسة، وف  الجملة الثانسة جعلت علمة الدعجب الجملة جملة دعجيسة، فر )ما( 

، وما ةف  أول الجملة دعجيسة يمعن  ش ء، وعلمة اال دفهام جعلت الجملة الثالثة جملة ا دفهامس

 .1ف  أول الجملة ا م ا دفهام

كما د اعخ علمات الد  سم ف  يسات موا ع الفهل يست الجمل، ودق سم العيا ات، والو وى عل  

القا ئ هخ   بت اإللقاء ود سخ جوخده، ود هل الق اءة، فدجنّ المواضع الد  سجب عنخها ال كوت، فدح ّ 

خ اك م عيا ات النص الد  كات مت أس   اسمو   دفه  خ النظ ، ويست اشدغال الذهت ف  الو ت يست د خّ 

ه  ت أي اضها وم امسها، فمعانسها، لو كانت دقا سمها وأج اؤها مفهولة أو موهولة يعلمات ديسّ 

ث حخّ دُدهّو  الكادب، كالح كات السخوسة واالنفعاالت النف سة، والني ات الهودسة، الد  س دخخمها المُ 

  ف  الخاللة، كما أنها دشايه  شا ات الم و  اخ ة ف  الدعيس  وهخ ف  الخزاب الشفون؛ لسضسى 

 .2الكثس  مت  الك  الز ا اللوحات اإل شاخسة ف  الز  ات، الد  لوالها لضلّ 

م علمات ل  اإل لل مت ا دخخا وفسما سدعلا يالنهوص القانونسة فسمسل هائغوها يهفة عامة  

نما  دعمال علمات الد  سم ال دكمت ف  اال دعمال يحخ ذاده، و الد  سم ف  الوثائا القانونسة، ومشكلة ا ا 

ف  ا دعمالها ف  يس  محلها أو ف  االعدماخ علسها يشكل مف ز ف   سهال المعن ، وسدحجج 

معا ضو ا دعمالها يأنها ضعسفة ن يسا فسحيذوت دجّنب ا دعمالها ف  نقل المعن ، ويأت ا دعمالها 

 .3ت خازئياليا ما سكوت يز سقة أو مكا

                                                
. ُسنظ :  الم، عاخل، علمات الد  سم ف  الكداية الع يسة ومواضع ا دعمالها، يحث منشو  عل  مو ع خسوات الع ب، يال ايز: 1
/https://www.diwanalarab.com04/6/0101، دا سس آخ   سا ة:  ف -الد  سم-علمات. 
 . الم جع ال ايا.2
 .110، 171. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 3

https://www.diwanalarab.com/علامات-الترقيم-في
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عخم  تألكت يالمقايل سخافع ف سا آخ  عت ا دخخام علمات الد  سم ف  اللغة القانونسة وسؤكخوت 

ا دعمالها  خ سؤخن  ل  هعوية ف  فهم المعن  المقهوخ ف  النص القانون ، وهو ال أن الذن سدينا  

د كسب  خاة مت أخواتيأت علمات الد  سم أ «ثو وندوت»االدجا  الفقه  الحخسث، حسث س ى الفقسه 

الجملة، وأنها و سلة مكّملة لدوضسح دنظسم الكلمات ف  الجملة، والغ ض اس ا   مت ا دعمالها 

سدمثل ف  م اعخة القا ئ عل  فهم المعن  المقهوخ يز سقة أ  ع، وذلك يوضع علمات   شاخسة 

 .1لد كسب الجملة

  الد  سم ا دعماال  لسما س هم ف لذلك سجب أت د اع  الهساية الدش سعسة ا دعمال علمات

 .2 سضاح المعن ، فس يز يست المد ايزات، وسفهل يست المنفهلت، وسوضح أج اء الكلم، وسيست آثا  

 الفرع الثالث: عالمات الترقيم المستعملة في الصياغة التشريعية

وص الدش سعسة هسمكت حه  علمات الد  سم الد  د دعمل ف  اللغة القانونسة يما فسها هساية الن

(، -، والش زة ))» «()،(، والفاهلة المنقوزة )؛(، وعلمات الدنهسص  والفاهلةيالنقزة ).(، 

(، -والش زة المائلة ) / (، والنقزدست العموخسدست ):(، والنقزدست العموخسدست المهحويدست يش زة ):

 وسمكت يسات ا دعماالت كل علمة مت دلك العلمات فسما سل :

 النقطة ).(أوال: 

 د دعملو ودكدب ملهقة للكلمة الد  د يقها مياش ة خوت ف ايات، ُدكدب النقزة يهذا الشكل ).( 

، وال دخلو أن وثسقة  انونسة مت النقاز، ود دعمل ف  3عنخ نهاسة الجملة الدامة ف  المعن  واإلع اب

                                                
ة، مقال منشو  عس. شيل ، خالخ، اإلشكاالت العملسة الد  سز حها دن سا ود  سم الّنص القانون  مت منظو  الهساية الدش س1

، دا سس آخ   سا ة:  /https://diae.net/23393عل  مو ع شيكة ضساء للمؤدم ات والخ ا ات واسيحاث، مداح يال ايز: 
00/6/0101. 
 .041. العسون ،  لسمات يت عيخ الع س ، م جع  ايا، ص 2
 .060-051علمات الد  سم، منشو ات الجامعة اإل لمسة الحكومسة،  ومز ة، ص  . ُسنظ : ا كنخ ، ولسم، ا دعمال3

https://diae.net/23393/
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مثال الماخدات وخ، فعل   يسل الالهساية الدش سعسة ف  نهاسة الجمل، وف  نهاسة المواخ والفق ات والين

 :0115اسول  والثانسة مت خ دو  جمهو سة الع اا لعام 

جمهو سة الع اا خولةٌ ادحاخسةٌ واحخةٌ م دقلةٌ ذات  ساخة كاملة، نظام الحكم فسها جمهو ٌن  (:1المادة )

 نسايٌ  )ي لمان ( خسمق ازٌ ، وهذا الخ دو  ضامٌت لوحخة الع اا.

 اإل لم خست الخولة ال  م ، وهو مهخٌ  أ اس للدش سع: -أوال :  (:0المادة )

 ال سجو   ت  انوٍت سدعا ض مع ثوايت أحكام اإل لم. -أ

 ال سجو   ت  انوٍت سدعا ض مع مياخئ الخسمق ازسة. -ب

 ال سجو   ت  انوٍت سدعا ض مع الحقوا والح سات اس ا سة الوا خة ف  هذا الخ دو . -ج

 : 1اصلة )،(ثانيا: الف

، ، ودكدب ملهقة للكلمة الد  د يقها مياش ة مت خوت ف اياتوسزلا علسها أسضا الفا  ة، والشولة

د دعمل ف  الهساية الدش سعسة، يهفة أ ا سة، لدؤخن ، و 2عخسخة ف  اللغة الع يسة ا دعماالتولها 

 :3الوظائى اآلدسة

الها ف  الُمقّسخة للمعن  الد  سدم  خخد دعمل الفاهلة ف  النص الدش سع  لدوضسح العيا ات  .0

الجملة، وفهل هذ  العيا ات عت اسج اء ال ئس ة للجملة، ودأخذ الفاهلة عنخ ا دعمالها لهذا 

 الغ ض أحخ اسشكال واسماكت الثلثة اآلدسة:

 يعخ شيه الجملة اال دهللسة: -أ

                                                
(، ,. الفاهلة ف  اللغة الع يسة دكدب هكذا )،( ولسس دلك الم دخخمة ف  النص اللدسن  يس  المدوافقة مع النص الع ي  )1

 ومت المؤ ى أت الكثس  مت الكداب سقعوت ف  هذا الخزأ.
 م جع  ايا. نظ :  الم، عاخل،. سُ 2
 .101-116. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 3
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عنخ »لد  نّهت عل : وا 0115/ ثانسا( مت خ دو  جمهو سة الع اا لعام 10كما ف  الماخة )

م شٍح  سقوم  ئسس الجمهو سة يدكلسى مت هذ  الماخة،” أوال  ”دحّقا الحالة المنهوص علسها ف  الينخ 

( مت هذا 76آخ  يدشكسل الو ا ة، خلل مخٍة ال د سخ عل  خم ة عش  سوما ، ووفقا  سحكام الماخة)

 «.الخ دو 

 و َز الجملة:لدمسس  يخاسة العيا ات ونهاسدها الد  ُدخخُل   -ب

سجو  »والد  نّهت عل :  0115( مت خ دو  جمهو سة الع اا لعام 001كما ف  الماخة )

 «.قانوت، وسنظم ذلك ييموافقة الز فستدفوسض  لزات الحكومة االدحاخسة للمحافظات، أو يالعكس، 

 لدوضسح أت العيا ة المقسخة للمعن  دنزيا عل  كل ما  يقها ف  الجملة: -ت

ت عل : دنشررررررررررر   0115( مت خ رررررررررردو  جمهو سة الع اا لعام 000كما ف  الماخة ) والد  نهرررررررررررّ

 .ما لم ُسنص عل  خلى ذلكالقوانست ف  الج سخة ال  مسة، وسعمل يها مت دا سس نش ها، 
 

و خ ثا  جخل وا ع ف  مجلس الشعب المه ن حول م ألة مشايهة لذلك النص، وذلك عنخ 

 ، والد  دنص عل  ما سأد : 0000( ل نة 07ت الدجا ة   م )( مت  انو 1منا شة الماخة )

يالن ية  ل  أحخ ز فسه، فل د  ن أحكام القانوت الدجا ن  ال عل  الد امات  دجا سا ذا كات العقخ »

ما لم سنص القانوت هذا الز ى وحخ ، ود  ن عل  الد امات الز ى اآلخ  أحكام القانوت المخن  

  «.عل  يس  ذلك

ما »الوا خ ف  نهاسة الماخة ف  عيا ة « القانوت»حخ أعضاء المجلس عت المقهوخ يلفظ أ فد اءل

، وهل المقهوخ يه  انوت الدجا ة أم  انوت آخ ؟ وكات  خ و س  «لم سنص القانوت عل  يس  ذلك

 .العخل يأت المقهوخ هو أن  انوت،  واء كات مت القوانست الُمكمِّلة لقانوت الدجا ة أو أن  انوت آخ 
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أت وجوخ هذ  العيا ة آخ  الجملة خوت وجوخ فاهلة  يلها ال يخ أت سثس  الغموض  الواضحومت 

القانوت »م ، ث«القانوت الدجا ن»والليس حول معناها، وذلك ل ييست اثنست، اسول هو  ت وجوخ عيا ات 

ة  خ سعن  أسا يا  ف  دلك الع« القانوت»، ف  جملة واحخة سثس  افد اضا أت لفظ «القانوت»، ثم «المخن 

مت القانونست الدجا ن أو المخن  المذكو ست ف  الجملة نف ها، وال يب الثان   ّت عخم وجوخ الفاهلة 

 «.ت المخن القانو » خ سه ى الذهت  ل  أت هذ  العيا ة دقّسخ آخ  ا م  يلها، وف  هذ  الحالة دقسخ 

ن ية  ل  :  ذا كات العقخ دجا سا يالولو دضّمت النص فاهلة  يل هذ  العيا ة، فكات يهذ  الهسغة

أحخ ز فسه، فل د  ن أحكام القانوت الدجا ن  ال عل  الد امات هذا الز ى وحخ ، ود  ن عل  

 ، ما لم سنص القانوت عل  يس  ذلك. الد امات الز ى اآلخ  أحكام القانوت المخن 

ما أّت اسول يشكل كيس ، كف س ديعخ وجوخ الفاهلة االحدمال الثان  دماما، و سقلل االحدمال 

العيا ة لو جاءت ف  يخاسة الجملة ووضعت يعخها فاهلة، عل  النحو اآلد : ما لم سنص القانوت 

 عل  يس  ذلك،  ذا كات العقخ دجا سا يالن ية  ل  أحخ ز فسه، فل ......

قّسخة للمعن  مُ فف  هذ  الحالة سخدلى كل االحدمالست دماما، فإت ا دخخام الفاهلة يعخ العيا ة ال

ف  يخاسة الجملة، أو وضعها  يلها ف  نهاسة الجملة، كفسل يأت س سل المشاكل ف  دف س  النص وسضع 

علمة   شاخسة عل  يخاسة الجملة د شخنا  ل  الز سا الهحسح ي هولة، أما عخم ا دعمال الفاهلة 

ذلك  سما عنخما سقد تأو ا دعمالها يس  الهحسح فقخ س يب هعوية ف  فهم معنی الجملة، ال  

 يإخخال عيا ة دقسسخ معن  ج ء معست مت الجملة.

د دعمل للفهل يست الينوخ ف   ل لة مت الينوخ الد  سدضمنها النص الدش سع ، ود م  هنا ير  .0

)الفاهلة الم ل لة(، ودعن  الفاهلة الد  دفهل يست ينوخ منفهلة دأد  ضمت  ل لة مت الينوخ، 

ث  لة، ف  الغالب، للفهل يست الينوخ المددايعة ف  القائمة الد  دضم أكود دعمل الفاهلة الم ل 



001 

 
 

مت ينخست، فسؤخن ا دعمالها  ل   حخاث نوع مت الدوا ن والدوافا يست ينوخ القائمة، كما ف  الماخة 

 اخ ا : ال سجو  الجمع يست »والد  نّهت عل :  0115( مت خ دو  جمهو سة الع اا لعام 40)

 «.اب، وأن عمٍل، أو منهٍب   م  آخ عضوسة مجلس النو 

 ثالثا: الفاصلة المنقوطة )؛(

ة ، ودكدب ملهقة للكلم«القازعة»، و«الشولة المنقوزة»و« الفهلة المنقوزة»ود م  أسضا 

الد  د يقها وال سد ك ف اغ يسنهما، ود دعمل لش ح أو دفهسل ما  يلها، أو دوضع يست الجمل الد  

الد ايز أو د ايزها يس  ال م، وسقى القا ئ عنخها و فة أ ه  مت و فده عنخ سكوت يسنها  وة ف  

 .1النقزة وأزول  لسل  مت و فده عنخ الفاهلة، ود دعمل ف  اللغة الع يسة ف  عخة مواضع

أما ا دعماالدها ف  هساية النص الدش سع  فسمكت القول يأنها د دعمل سخاء وظسفدست أ ا سدست: 

ز الجمل المدهلة ييعضها اليعض ادهاال وثسقا، يحسث ال سكوت مت المنا ب اسول  ددمثل ي ي

دج ئدها  ل  جمل منفهلة يا دخخام النقزة ).(، كما أنها ال دكوت يالقخ  نف ه مت اسهمسة يحسث 

سمكت  يزها يالفاهلة العاخسة )،(، كما ف  حالة ال يز يست المعزوفات مت المف خات، وأما الوظسفة 

ددمثل يالفهل يست ينوخ ددكوت مت أكث  مت كلمة أو يست الفق ات الم  مة، و يم أهمسة ا دخخام الثانسة ف

الفاهلة المنقوزة سخاء هادست الوظسفدست،  ال أت الهائغست ال سحيذوت ف  الغالب ا دعمالها ف  

 .2النص الدش سع 

 )» «(رابعا: عالمات التنصيص 

، وس دعمل معظم «الشناد »، أو «الم خوجدات»، أو «علمة اال دياس»وسزلا علسها أسضا 

الكداب علمة الدنهسص الم دخخمة ف  اللغات اللدسنسة )" "( يس  المنا ية، يسنما علمات 

                                                
 . ُسنظ :  الم، عاخل، م جع  ايا.1
 .101-101. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 2
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، 2، ود دعمل ف  عخة مواضع ف  اللغة الع يسة1)» «(الدنهسص الع يسة الهحسحة ُدكدب يهذا الشكل 

 ا ددمثل أي   ا دعماالدها ف  الهساية الدش سعسة فسما سل :يسنم

دمسس  الكلم المنقول والمقديس كما هو الحال ف  اآلسات الق آنسة الوا خة ف  خسياجة الخ ادس ، كما  .0

 ”.ولقخ ك منا ين  آخم“، والد  ا دهلت ير 0115ف  خ دو  جمهو سة الع اا ل نة 

( مت خ دو  المملكة اس خنسة الهاشمسة ل نة 41الماخة ) دمسس  نهوص السمست والقَ م، كما ف  .0

عل   ئسس الو  اء والو  اء  يل مياش دهم أعمالهم أت سق موا أمام »والد  نّهت عل :  0050

الملك السمست الدالسة: "أ  م ياهلل العظسم أت أكوت مخلها  للملك، وأت أحافظ عل  الخ دو  وأت 

( مت ذات الخ دو  والمدعلقة 11، وكذلك الماخة )«وكولة  لّ  يأمانةأخخم اسمة وأ وم يالواجيات الم

 يق م أعضاء مجل   اسعسات والنواب.

عنخ اإلشا ة لماخة أو فق ة أو ينخ  ايا، وأمثلدها كثس ة جخا ف  النهوص الدش سعسة، ومنها عل   .1

د  نهت عل : وال 0115/ثالثا( ف  خ دو  جمهو سة الع اا ل نة 76 يسل المثال نص الماخة )

ُسكلى  ئسس الجمهو سة، م شحا  جخسخا  ل ئا ة مجلس الو  اء، خلل خم ة عش  سوما ، عنخ »

  خفاا  ئسس مجلس الو  اء المكلى ف  دشكسل الو ا ة، خلل المخة المنهوص علسها ف  الينخ

 «.مت هذ  الماخة” ثانسا  ”

ة الدنهسص ف  النهوص الدش سعس ومت المؤ ى القول  ّت الغالب اسعم مت ا دعماالت علمات

الع يسة ُكديت يالز سقة اللدسنسة الشائعة ولس ت يالع يسة الهحسحة، كما هو الحال ف  اسمثلة الد  

  سقت آنفا.

                                                
، والضغز )»(( للعلمة السمن   (Alt + 174الدنهسص ف  لوحة مفادسح نظام وسنخو  يالضغز عل . سمكت كداية علمد  1

 )«(.( للعلمة الس  ى (Alt + 175عل 
 . ُسنظ :  الم، عاخل، م جع  ايا.2
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 (-خامسا: الشرطة )

ود دعمل ف  عخة مواضع ف  اللغة الع يسة، أي  ها ف  أول «. المعد ضة»و« الوهلة»ود م  

لعا ضة( وآخ ها، كما د دعمل ف  الدخهسص والدفهسل، أن لدقخسم دفهسل الجملة االعد اضسة )أو ا

شائع ف   (، وا دعمالها-...-أو وهى لما  يا ذك  ، فسوضع الدفهسل أو الوهى يست ش زدست )

 .2، ولكنه ناخ  ف  الهساية الدش سعسة1اللغة العاخسة

 سادسا: الشرطة المائلة ) / (

ود دعمل للفهل يست اليخائل، كقولنا: المهنخس/ المالك، ودعن  المهنخس أو المالك، أو كلهما، 

( مت 006الن ية الد  ددضمنها النهوص الدش سعسة، كما ف  نص الماخة ) كدايةف   د دعملكما 

ء ا: ل ئسس الجمهو سة ومجلس الو   -أوال  »، والد  نّهت عل : 0115خ دو  جمهو سة الع اا ل نة 

 «.أعضاء مجلس النواب، ا د اح دعخسل الخ دو  (0/5)مجدمعست، أو لُخمس 
 

 (-):( والنقطتين العموديتين المصحوبتين بشرطة ): العموديتينسابعا: النقطتين 

د مسات علمة الدوضسح والحكاسة، أو نقزد  الدف س  واليسات؛ أن أنهما  العموخسداتالنقزدات 

د دعملت ف   ساا الدوضسح عموم ا، ودكدب ملهقة للكلمة الد  د يقها خوت ف ايات، وه  شائعة 

، ود دعمل ف  الهساية الدش سعسة كعلمة للد  سم يعخ أ  ام المواخ والينوخ 3اال دعمال ف  اللغة الع يسة

ق ات الد  ددضمنها الدش سعات، وكذلك الحال يالن ية للنقزدست العموخسدست المهحويدست يش زة والف

 .4(-( فد دعمل كعلمة ف  حاالت كثس ة لدؤخن وظسفة النقزدست العموخسدست ):( أو الشَّ َزة )-):

                                                
 . ُسنظ :  الم، عاخل، م جع  ايا.1
 .100م جع  ايا، ص . هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، 2
 . ُسنظ :  الم، عاخل، م جع  ايا.3
 .101. هي  ، محموخ محمخ عل ، أهول الهساية القانونسة يالع يسة واإلنجلس سة، م جع  ايا، ص 4
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 :خامسالفصل ال
 الخاتمة، النتائج والتوصيات

 الخاتمةأوال: 

 الخي ةالمها ة و  دفد ض القانون  الد  الدخهص مجاالت أي   مت الدش سعسة الهساية دعخّ 

 سحقا يما للغوسة،ا القواعخ مت والدمّكت القانونسة، للد اكسب اس ا سة واإللمام يالمياخئ المحكم والدخ سب

 الذن ج  ال الدش سع  هو هساية النهوص الدش سعسة هساية جسخة، فالنص مت الهائغست  خ ة

 فعل ج مس أو أم ا الخولة ونظامها أو ُسنظم لشكل اس ا سة القواعخ سحّخخ الذن القانوت حكم يه سعي 

 مت علسه بسد د لما يالغة النص يأهمسة سحظ  لذلك يأحكامه، المخازيست  ل  معسنا ج اء   سف ض أو

 الخول ا دق ا  ماتض ف  د هم الجسخة الدش سعسة الهساية فإت لذلك الف خ والمجدمع، عل  كيس  دأثس 

 وال سا  . واال دهاخن االجدماع  الجانب ف 

واضحا  حس ا ذتوأخ اسخس ة، الفد ة ف  كيس ا اهدماما الدش سع  النص هساية عملسة اكد يتو خ 

 ءينا اعد ى الذن العوا  ندسجة جاءت يل ف اغ، مت دأتِ  لم اسهمسة العلم ، وهذ  النقاش مت

 .ال لسم ومنهجها الجسخة الهساية م اعاة مياخئ وعخم الدش سعسة المخدلفة، النهوص

 العوامل مت موعةيمج الهائغ الد ام ددزلب هحسحة فنسة علمسة يز سقة الدش سع  النص وهساية

 لها لجسخةا الدش سعسة فالهساية الجسخ، للحكم خاعمة ودجعلها الدش سعسة الهساية جوخة دع   الد 

 لغوسة وايزض لها أتّ  كما الدش سع، وزيسعة القانوت لغة دف ضها الد  القانونسة الضوايز مت جملة

 والقانوت. اللغة سهف دجدمع علم الهساية ست المخدلفة؛ الدش سعات و ت هساية عنخ يها االلد ام سنيغ 
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 النتائجثانيا: 

ة يه ف  العخسررخ مت المجاالت شخسخف  ظل الدنوع الضخم ف  مناح  ال لوك اإلن ان ، ودشعّ  .4

الدحخسات الد  دواجه العاملست ف  مجال  عخاخ مش وعات القوانست ودنام  الدعقسخ والدقخم، 

جوخة ما سهخ  فسها مت ضمات وهسايدها وم اجعة وضمات جوخدها، لم سعخ يمقخو  أن خولة 

ل مت أج ،السة مت الخ ةسعدمخ آلسة علمسة عل  خ جة ع امؤ  س انظام ما لم دأ س، دش سعات

 الوهول لهذ  الغاسة.

 أنها يخت ال  وأهول ، علم  لم دكت م دق ة ف  ال ايا يشكل الدش سعسة علم الهساية ملمح .5

 العلم  لدزو ا لدواكب واضح يشكل دزو ت وهسغه الد  و واعخ  أهوله له م دق ا علما السوم

 واعخ  له دوجخ وال يا دم ا ، ومدجّخخ مدزو علم  العلم جوانب الحساة،  ال أّت هذا كافة ف 

 عل  سدم  الد والضوايز المعاسس  لدحخخ -حد  اآلت- علسها مدفا موضوعسة أو شكلسة م جعسة

 الم دق ة ةاإلن انس والدقالسخ العامة فاسع اى والمما  ات الدش سعات المخدلفة، هساية ضوئها

 ع .خلل هسايده للنص الدش س للهائغ امةع دوجسهسة مياخئ دعخ القانونسة النظم أيلب ف 

دؤخن الهساية الدش سعسة ال لسمة  ل   هولة دزيسا القاعخة القانونسة ودضمت دزيسقها دزيسقا   .3

كة ويامضة يدها  كسا لسما ، يسنما سهعب أو سدعث  دزيسا القاعخ القانونسة مد  ما كانت هس

 .ويس   لسمة

يس ها، و  الدكنولوجسة والدقنسة ف  مجاالت الهناعة الذن سشهخ  العالم الدقخم ف ضت موجات .1

 منها. وةالم ج الغاسة دحقسا ودضمت ويهساية منا ية دواكيها خاهة دش سعات ض و ة  تّ 

حال مت وهو اجدماع مدل م ال سنفهل ي والقانوت معا ، اللغة فسه دجدمع علم الدش سعسة الهساية .2

 لمنزلقاتا سفقه وأت عام، يشكل القانوت يأهول اسةوخ   مع فة ذا أت سكوت الهائغ اسحوال، وعل 
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 اللغون تم وأت سكوت ُملّما  لماما كافسا يقواعخ وأهول اللغة، فكل الدش سعات، لهساية القانونسة

  لسمة. دش سعسة يهساية الخ وج لغاسات معا سعمل أت سجب والقانون 

 الد  وايزالض ه  الدش سع  النص هساية عنخ م اعادها ُسفد ض الد  القانونسة الضوايز  ت .8

 القانونسة، خالقواع دخ ج ميخأ وم اعاة واإلسجا ، والوضوح، الخ ة ف  القانوت، وددمثل لغة ددزليها

 وضيز سة،الفقه المهزلحات ودجنب الخولسة، االلد امات واحد ام لمهزلحاده، الُمَش ِّع احد ام

 يالف ع ةالخاه اللغة وم اعاة اسحخث، يالمهزلح واسخذ للض و ة،  ال  س اخها ودجّنب الدع سفات

 الدش سعسة سايةلله اللغوسة والضوايز، و  مه الدش سع وعنوات الدش سع، له سندم  الذن القانون 

 حسث مت ذلكو  الدش سع، ليلخ ال  مسة للغة الهسغة موافقة وجوب  ل  ودنوعت دعخخت مهما دعوخ

 والد كسب. والمعن  اللفظ

فدست، سمكت دق سمها  ل  زائ المقا نة، الدش سعسة النماذج ا دق اء خلل ومت الهساية، عسوب  ت .7

  ف الماخن والنقص الشكلسة الخزأ العسوب ودشمل، وهما عسوب شكلسة وعسوب موضوعسة

والغموض،  الفز ن، النقص أو القانون ، والنقص الموضوعسة الخزأ اسلفاظ، يسنما دشمل العسوب

 النهوص، والدك ا ، والد سخ. يست أو صالن ف  والدعا ض

احدوت الدش سعات الع يسة المخدلفة عل  جملة مت عسوب الهساية الدش سعسة، ندسجة لعخم م اعاة  .6

 الهائغ والُمشّ ع لضوايز الهساية الدش سعسة الجسخة، ولم د لم مت دلك العسوب حد  الخ ادس .

 التوصياتثالثا: 

ها وهسايد الدش سعات المخدلفة عخاخ  سدهخى لم ائلنظام مؤ     العمل عل  دأ سس .4

سة المؤ  ات المعنفنسة، والعمل عل  دزوس  آلسة علمسة ياعدماخ وضمات جوخدها،  دهاوم اجع

، يما سضمت وهولها ال  م دوى النظام المؤ    الفّعال يالهساية الدش سعسة ف  الخول الع يسة
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عخاخ أخلة للهساية والعمل عل  دخ سب ودأهسل الجهات واسشخاص  المعنسست يالهساية، وا 

 زّو الد الدش سعسة ف  الخول الد  لم دعخها يعخ، وم اجعة ودحخسث اسخلة الموجوخ، لمواكية

 .العالم ف  الدش سع 

وخ مت خلل دكثسى ودزوس  الجه الدش سعسة علم الهساية ض و ة مواكية الدزو  الذن سشهخ  .5

ف   الهساية الدش سعسة ف  كلسات القانوت ماخة مقخمدها دخ سسوف   العلمسة المعنسة يالهساية،

 .الخول الع يسة

 لمة و  هولة  هساية جسخة لضماتدش سعسة النهوص الهساية ض و ة العمل عل  أت دكوت  .3

 وهلحسدها، ا فهام المخازيست يأحكامه و هولةدزيسا القاعخة القانونسة ودزيسقها دزيسقا   لسما ، 

 .مت  يل القضاءللدزيسا العمل  

الذن    سعال الدزّو  ضوء ف  الم دجّخة الموضوعات لجمسع الوزنسة الدش سعات ض و ة مواكية .1

وض و ة أت دضيز هساية دلك الدش سعات يما س اع  حخاثة  المساخست، سشهخ  العالم ف  شّد 

 لمعن .ا اسحخث واسن ب للمواضسع الد  سنظمها الدش سع المهزلحات دلك المساخست وا دخخام

 المشد ك همافسنيغ  أت سيخأ عمل معا، واللغوسست القانونسست  ل  دحداج الدش سعسة الهساية يما أت .2

 ثُمّ  ش سعالد يكداية الهائغ سقوم أت ولسس مت المنزق  الدش سع، هساية مت ميك ة م حلة منذ

 عل  اللدهخ حسث مت الدش سع  النص سهلح ال اللغون الدخ سا ست دخ سقه؛ اللغون مت ُسزلب

 خوت  ى،واله النحو لقواعخ موافقة المكدوية الجمل جعل مج خ عل  سقده  يل الُمشّ ع، مقهخ

 .الدش سع وضع مت ونسده الُمش ِّع   اخة يديسات االهدمام

النص، يما  سايةه القانوت عنخ لغة ددزليها الد  وجوب الد ام هائغ النص الدش سع  يالضوايز .8

 ليلخ   مسةال للغة الهساية النص الدش سع  وجوب موافقة، و  لسما سضمت خ وج نّص الدش سع



001 

 
 

 اللفظ حسث مت الدش سعسة للهساية اللغوسة وذلك مت خلل الد ام الهائغ يالضوايز الدش سع،

 والد كسب. والمعن 

 النص وه ج عل  سكوت لها دأثس  عسوب الشكلسة الد  الالنص الدش سع  مت ال دنقسةوجوب  .7

ت النص ومضمونه، وذلك م جوه  عل  ومضمونه، والعسوب الموضوعسة الد  دؤث الدش سع  

 خلل م اجعة الهائغ للنص يدأت و وسة، وم اجعده وفحهه مت الُمش ِّع أسضا.

ض و ة  ج اء م اجعة شاملة للدش سعات الع يسة المخدلفة، يما سضمت دحخسثها يما سواكب الدزو   .6

لغاء ما سدوجب  لغائه ودعخسل ما سحداج الدعخسل ودنقسدها و الحاهل ف  مخدلى نواح  الحساة،  ا 

 مت العسوب الد  اعد ت النهوص الدش سعسة ف  فحواها أو ف  ميناها.
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 .0110ى، اإل كنخ سة، المعا  
 .0000عيخ الع س ، عيخ الحافظ، الهساية الدش سعسة، الزيعة اسول ، خا  الجسل، يس وت،  -
عيخ الهاخن، حسخ  أخهم، أهرررررررررررررول الهرررررررررررررساية القانونسة، الزيعة اسول ، خا  الحامخ للنشررررررررررررر   -

 .0110والدو سع، عّمات، 
اسول، النظ سة العامة للهررررررررساية  عثمات، عيخ الناهرررررررر  عل ، علم الهررررررررساية القانونسة، الج ء -

 ررمات وعسوب الهررساية، الزيعة اسول ،  -ضرروايز الهررساية  -ماهسة الهررساية  -القانونسة 
 .0100خا  النهضة الع يسة، القاه ة، 

 .0010العخنان ، محمخ، معجم اسخزاء الشائعة، مكدية لينات ناش وت،  -
لة للهررساية القانونسة، يحث منشررو  ف  مجالعسون ،  ررلسمات يت عيخ الع س ، الضرروايز اللغوسة  -

 .0101، 00العلوم الع يسة، جامعة اإلمام محمخ يت  عوخ اإل لمسة ال ساض، العخخ 
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علسوة مهررررزف ، أهررررول  ررررت وهررررساية ودف ررررس  الدشرررر سعات، خ ا ررررة فقهسة عملسة فدح الياب،  -
 )يخوت(.، ال نة خا  شدات للنش  والي مجسات، مه مقا نة، خا  الكداب القانونسة، 

القما ن، فهسمة أحمخ عل ، أ رررررررا رررررررسات الهرررررررساية القانونسة، خا  الكدب والخ ا رررررررات القانونسة،  -
 .0100اإل كنخ سة، 

يس وت،  ،خا  الكدب العلمسة، الزيعة الثانسة، يخائع الهرررررررررنائع ف  د دسب الشررررررررر ائع، الكا ررررررررران  -
 ، الج ء الخامس.م0016 -هر 0416

ولسة ف  الخزاب القانون  )  اءة ا ررررررردكشرررررررافسة للدفكس  كاظم، م دضررررررر  جيا ، الل رررررررانسات الدخا -
الدررخاول  عنررخ القررانونسست(، الزيعررة اسول ، خا  ومكدررب عررخنررات، يغررخاخ، خا  اإلسمررات، ال يرراز، 

 .0105ال ساض، -منشو ات االخدلى، الج ائ ، منشو ات ضفاى، يس وت
 .0057كس ة، ح ت، أهول القانوت، خا  المعا ى، القاه ة،  -
، نظام الخست دوفسا، شررررر ح  انوت العقويات، الق رررررم العام، الزيعة ال رررررايعة، خا  الثقافة المجال  -

 .0101للنش  والدو سع، عّمات، 
م ررررررررررررررعرخ، محس  محمرخ، خو  القرانوت ف  دكوست ثقرافرة اإلن ررررررررررررررات، خا  المزيوعرات الجرامعسة،  -

 .0114اإل كنخ سة، 
ب لهساية الدش سعسة )المفاهسم اس السنه اوست، لسث كمال، وأيو ع ام، هخام  ي اهسم، مياخئ ا -

 .0101الم احل(، الزيعة الثانسة، عّمات، خا  الثقافة للنش  والدو سع، 
محاضرررر ات ف  دف رررررس  النهرررروص القانونسة، مزيعة أ ررررريا زسل، زنجة، ، نو الخست، أشررررحشررررراح -

 .0116/0117اسول ،  المغ ب، الزيعة
 

 األبحاث والمقاالت والدراسات:

ال ئسس أم ال ئس رررررررررررررر ؟، مقررال منشررررررررررررررو  عل  مو ع اسلوكررة اسخيسررة واللغوسررة، دي كررات، محمررخ،  -
  /https://www.alukah.net/literature_language/0/80646 :يال ايز

الثو ن، عيخ اهلل عل  عل ، خهرررررررائص د اكسب اللغة الع يسة، يحث منشرررررررو  عل  مو ع مخونة  -
  :post.html-http://thory1.blogspot.com/2016/02/blog الثو ن، يال ايز

http://thory1.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
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الجناي ، يا ن  ي اهسم، خلسل الهساية الدش سعسة، مجلة الحقوا، الجامعة الم دنه سة، ال نة:  -
 .01، االهخا  4المجلخ:  0100

ونسة، هسئة الدشررررر سع واإلفداء ح رررررت، خالخ جمال أحمخ، مياخئ الهرررررساية الدشررررر سعسة، مجلة القان -
 .0105هر، سونسو  0416القانون ، مملكة اليح ست، العخخ ال ايع، شعيات 

ح ررررررت، محمخ عل  ح ررررررت، القواعخ والضرررررروايز الفنسة لهررررررساية الدشرررررر سعات المدعلقة يالفضرررررراء  -
  فال سي ان ، و  ة عمل مقخمة ال  المؤدم  الثامت ألمت و المة الفضاء ال سي ان  )اسند نت( 

، منشرررررررررررو ات الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضرررررررررررائسة لجامعة 0100الخول الع يسة، سولسو 
 الخول الع يسة.

، وعم ،  ر كوت  رلسمات، االدجاهات الفقهسة ف  دق رسم الهرساية الدش سعسة، حا م خالخ، نواى -
 .0106، آذا  00، العخخ 1، المجلخ 1مجلة جامعة دك ست للحقوا، ال نة 

 ا رردعمالها، يحث منشررو  عل  مو ع ومواضررع الع يسة الكداية ف  الد  سم عاخل، علمات ررالم،  -
 . ف -الد  سم-علمات/https://www.diwanalarab.comخسوات الع ب، يال ايز: 

 ، خ ا ة مقا نة، يحث منشو  ف  مجلةال روخان ،  رعخ جاي ، القهرو  ف  الهرساية الدش سعسة -
 .0100، 4القانوت ف  الجامعة الم دنه سة، مجلخ: 

 نظو م مت القانون  الّنص ود  سم دن ررررررررسا سز حها الد  العملسة شرررررررريل ، خالخ، اإلشرررررررركاالت -
الدشرررر سعسة، مقال منشررررو  عل  مو ع شرررريكة ضررررساء للمؤدم ات والخ ا ررررات واسيحاث،  الهررررساية

 . /https://diae.net/23393مداح يال ايز: 
الهررررررررراون، عل ، الهرررررررررساية الدشرررررررررر سعسة للحكم الجسخ ) زا  مقد ح للخول الع يسة(، و  ة عمل  -

مقخمة ال  و شة عمل حول دزوس  نموذج للهساية الدش سعسة للي لمانات الع يسة، ي نامج اسمم 
 .0111شياز/ في اس   6-1مجلس النواب اللينان ، يس وت  المدحخة اإلنمائ  يالدعاوت مع

عياس، عل  احمخ، الهررساية الدشرر سعسة وأث ها ف  دزيسا القانوت، مجلة خ ا ررات  انونسة، يست  -
 .0117، 00الحكمة، يغخاخ، العخخ 

عيوخ، حسرخ  وهراب، هررررررررررررررسرايرة الموا نرة العرامرة، يحرث منشررررررررررررررو  ف  مجلرة الحقوا، الجرامعررة  -
 .0100، 01، العخخ: 4اخ، المجلخ: الم دنه سة، يغخ

https://www.diwanalarab.com/علامات-الترقيم-في
https://diae.net/23393/
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العكسل ،  حسم، دخن  هررررساية  انوت العفو العام، الج ء اسول، مقال منشررررو  عل  مو ع ملدق   -
  https://mn.annabaa.org/articles/7745ز: ، مداح يال اي0106النيأ للحوا ، 

عيخ ال ه ة، المعاسس  العامة للهرررررساية الدشررررر سعسة، مجلة المحقا الحل  للعلوم الفدلون،  رررررلم  -
 .0107القانونسة وال سا سة، العخخ ال ايع، ال نة الدا عة 

القانونسة، يحث منشررررررررو  عل  مو ع مندخى الخكدو ة شررررررررسماء عزا اهلل،  الفق ، هسثم، الهررررررررساية -
 http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=404 مداح يال ايز: 

الق ن ، عيخ اللزسى، الغموض ف  النهرررررررروص الشرررررررر عسة والقانونسة، مقال منشررررررررو  عل  مو ع  -
، يررررررررررالرررررررررر ايررررررررررز: 00/01/0100جرررررررررر سررررررررررخة الررررررررررعرررررررررر ب اال رررررررررردهرررررررررررررررررررررررراخسررررررررررة، يرررررررررردررررررررررا سررررررررررس 

https://www.aleqt.com/2011/10/12/article_588714.html . 
( انموذجا، 65الماخة ) 0115القس ررررر ، حنات محمخ، أخزاء الهرررررساية الدشررررر سعسة ف  خ ررررردو   -

،  رررررررنة 01، العخخ 4يحث منشرررررررو  ف  مجلة الحقوا، الجامعة الم ررررررردنهررررررر سة، يغخاخ، المجلخ 
0100. 

، 0/01/0104م رريو ة ف  اس خت، مقال منشررو  يدا سس:  يس  دشرر سعسة ل ، مؤسخ، كا ثةالمجا -
والمخدهررررررررررررررست  والمحرررررامست ( المخدص يرررررخعم المشرررررررررررررر عستConstitutionNetعل  مو ع )

-http://constitutionnet.org/news/alardn-kartht-tshryytالخ رررررررررردو سست، يال ايز: 
ghyr-msbwqt . 

حسخ   رررررعخوت، مياخئ الهرررررساية القانونسة، يحث منشرررررو  عل  المو ع ال  رررررم  لهسئة المؤمت،  -
  الررررررررررررررررررررنرررررررررررررررررررر اهررررررررررررررررررررة فرررررررررررررررررررر  الررررررررررررررررررررعرررررررررررررررررررر اا، مرررررررررررررررررررردرررررررررررررررررررراح يررررررررررررررررررررالرررررررررررررررررررر ايررررررررررررررررررررز:

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf  
نهررررر اوست، لسث كمال، مدزليات الهرررررساية الدشررررر سعسة الجسخة وأث ها عل  اإلهرررررلح القانون ،  -

مجلة كلسة القانوت الكوسدسة العالمسة، ال ررررررررنة الخام ررررررررة، ملحا خاص يالمؤدم  ال ررررررررنون ال ايع 
 .0107، الج ء اسول، ماسو 0والدغسس (، العخخ  )القانوت أخاة اإلهلح

المحخثست، يحث منشرررررو  ف  شررررريكة اسلوكة  جهوخ ضررررروء ف  اإلملء سحس ، مس  عالم،  واعخ -
، يررررررررررررررررررالرررررررررررررررررر ايررررررررررررررررررز: 01/1/0110اسخيررررررررررررررررررسررررررررررررررررررة والررررررررررررررررررلررررررررررررررررررغرررررررررررررررررروسررررررررررررررررررة، فرررررررررررررررررر  

https://www.alukah.net/literature_language/0/5166/. 
 

https://mn.annabaa.org/articles/7745
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=404
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=404
https://www.aleqt.com/2011/10/12/article_588714.html
http://constitutionnet.org/news/alardn-kartht-tshryyt-ghyr-msbwqt
http://constitutionnet.org/news/alardn-kartht-tshryyt-ghyr-msbwqt
http://constitutionnet.org/news/alardn-kartht-tshryyt-ghyr-msbwqt
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf
https://www.alukah.net/literature_language/0/5166/
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 أدلة الصياغة والتوصيات:

، 0100 –لم رررؤول  اخا ات الدشررر سع ف  الخول الع يسة  01الدوهرررسات الهررراخ ة عت االجدماع  -
 .0100منشو ات الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضائسة ف  جامعة الخول الع يسة، 

   خا ات الدش سع ف  الخول الع يسة، المنعقخ فالدوهسات الهاخ ة عت المؤدم  الدا ع لم ؤول   -
، منشرررررررو ات الم ك  الع ي  لليحوث القانونسة والقضرررررررائسة لجامعة 01/00/0110 – 1يس وت 

 الخول الع يسة.
خلسل الج ائ  الع ي  اإل رررررد شررررراخن للهرررررساية الدشررررر سعسة، االجدماع ال ررررراخس لم رررررؤول   خا ات  -

، منشررررررررررررررو ات الم ك  الع ي  0116ما س  00 – 05الدشرررررررررررررر سع ف  الخول الع يسة، الج ائ ، 
 .لليحوث القانونسة والقضائسة لجامعة الخول الع يسة

، مداح ياللغة 0111خلسل الشرررررررركلسة القانونسة للو ا ة االدحاخسة للعخل ف  ألمانسا، الزيعة الثالثة،  -
عرررررررررررررررلررررررررررررررر  الرررررررررررررررمرررررررررررررررو رررررررررررررررع الررررررررررررررر  رررررررررررررررررررررررررررررمررررررررررررررر  لرررررررررررررررلرررررررررررررررو ا ة، الرررررررررررررررعررررررررررررررر يرررررررررررررررسرررررررررررررررة 

https://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html .  
ل الهرساية الدشر سعسة، خسوات الفدوى والدشر سع ف  و ا ة العخل الفل ررزسنسة، معهخ الحقوا ف  خلس -

 .0111جامعة يس  ست، فل زست، 
 غخاخ،ي الع ا  ، النواب مجلس منشررررررو ات الع ا  ، النواب مجلس الدشرررررر سعسة، الهررررررساية خلسل -

0104. 
لعخل،  زاع ا و ا ة القوانست، مش وعات وهسررررررررررررررررررايرررررررررة إلعرررررررررررررررخاخ الع يسرررة مهررر  جمهرررو سرررة خلسرررل -

 ، 0101الدش سع، القاه ة، 
خلسل عمل  لهررررررررساية القوانست، مجلس النواب ف  المملكة المغ يسة، منشررررررررو ات مجلس النواب،  -

 .0107ال ياز، 
خلسل مي ز لدقسسم مش وعات القوانست، منشو ات مجلس النواب الع ا  ،  نواب الع ا  ،مجلس ال -

 .0111يغخاخ، 

  

https://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html
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