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 concept de Terminologie juridique et langage du droit  
 

 

 تقدٌم عام حول مادة اللغات و المصطلحات القانونٌة: أوال
 

 المصطلح القانونً  :ثانٌا

 

 لغة القانون: ثالثا



 القانونٌةتقدٌم عام حول مادة اللغات و المصطلحات : أوال   

 

 هذه خالل من الطلبة ٌتمكن بحٌث الجامعٌة، المقررات فً المدرجة المواد بٌن من القانونٌة والمصطلحات اللغات مادة ُتعد    

 فً هو فالطالب ،القانونً والنص الخطاب استٌعاب على ستمكنهم التً األساسٌة والمفاهٌم المبادئ على التعرف من المادة

 المعانً، من معنى تحمل قد التً وكلماتها ومصطلحاتها بتلفظها محددة عبارات تمثل التً القانونٌة، النصوص مع دائم وتعامل تواصل

 بالمعنى دراٌة على ٌكن لم إن القانونً، الخطاب ومساٌرة مواكبة الباحث على وٌصعب اللغوٌة، الداللة غٌر الدالالت من وداللة

 .خاص بشكل القانونٌة والمواد والنص عام، بشكل القانونٌة اللغة تتضمنها التً للعبارات االصطالحً

 نحو الطلبة تمكن فقط نماذج إال هً ما القانونٌة والمصطلحات اللغات مادة فً محاضرات من للطلبة ٌقدمس ما أن كما    

 .تخصصهم مجال فً المادة بهذه المتعلقة المراجع بعض على باالطالع وذلك المصطلحات هذه من المزٌد معرفة

 الالحقة، السنوات فً سٌدرسها التً المواد جمٌع عن مختصرة و واضحة فكرة للطالب ستعطً المادة هذه طبٌعة أن كما    

 .التفصٌل فً الدخول قبل بها اإللمام علٌه ٌتعٌن التً األساسٌة واألفكار العامة  والمبادئ األسس للطالب ستبٌن فهً وبالتالً

 ثم األولى، المحاضرة فً القانون ولغة القانونٌة المصطلحات لمفهوم التطرق إلى المحاضرات هذه خالل من وسنعمل

 لها تعرٌفا محددٌن الطالب، سٌدرسها التً المواد بعض فً القانونٌة المصطلحات ألهم المحاضرات باقً فً بعدها سنتطرق

 .الفرنسٌة باللغة ٌقابلها وما



 القانونًالمصطلح : ثانٌا

القانونً المصطلح :ثانٌا   

 

 مفهوم المصطلح -أ
 

 .منه المراد لبٌان آخر معنى إلى اللغوي المعنى عن الشًء إخراج هو االصطالح     

 ":بأنه لالصطالح تعرٌف فً وجاء .واالستدالل بالنظر معلوماته ُتحّصل الذي العلم فً غالبا االصطالح وٌستعمل    

 وقٌل معنى، بإزاء لفظ وضع على طائفة اتفاق االصطالح وقٌل بٌنهما، لمناسبة آخر إلى لغوي معنى من اللفظ إخراج

 فً قوم اتفاق عن عبارة هو االصطالح أن أي  . "المراد لبٌان آخر معنى إلى لغوي معنى عن الشًء إخراج االصطالح

 .األول موضعه عن ٌنقله ما باسم الشًء تسمٌة على ما مٌدان

مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أو باألحرى استخدامها وحدد بوضوح، وهو تعبٌر " و  فهالمصطلح أما      

خاص ضٌق فً داللته المتخصصة واضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما ٌقابله فً اللغات األخرى، ٌرد دائما فً 

   "سٌاق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد، فٌتحقق بذلك وضوحه الضروري



 القانونًالمصطلح : ثانٌا
 

 بٌنهم فٌما ٌفهمونها الواحد التخصص أصحاب بٌن مشتركة لغة وهناك وتعارٌفه مصطلحاته علم لكل أن المعروف ومن      

 أهم من فإن ثم ومن .وغٌرها الوقائٌة والتدابٌر الدعوى، شكل تصحٌح إعادة لغة ٌستخدمون مثال القانون فرجال غٌرهم، دون

 .القانونً بالمصطلح والعمٌقة الجٌدة والمعرفة والكامل التام اإللمام القانون رجل بها ٌتسلح أن ٌجب التً المهام

ّبتت ولقد القدم مند القانونً المصطلح العربٌة اللغة تف  ر  ع  و       إذ ودقٌق واضح بشكل المصطلح هذا اإلسالمٌة الشرٌعة ث 

 اآلخر هو عرف الذي القانونً المصطلح على طرأت كثٌرة تغٌٌرات أن إال .المصطلحات مفاهٌم اإلسالم وأئمة فقهاء درس

 .مهما تطورا

 الحدٌثة الحٌاة بتشعب دقته ازدادت كما خاص بنوع الغربٌة البلدان فً مفاهٌمه وتطورت مستقل كعلم القانون تطور فلقد     

 .والدولً الداخلً القانون مٌدان فً جدٌدة مفاهٌم ظهرت حٌث االتصاالت وتطور والنظم

 ثبتتها التً تلك هً الدارجة المصطلحات فبقٌت الغربً القانونً المصطلح تطور العربً القانونً المصطلح ٌواكب ولم      

 دخل أن إلى العثمانٌة ثم ومن فارسٌة مصطلحات الصرفة العربٌة المصطلحات على بعد فٌما أدخلت وقد اإلسالمٌة الشرٌعة

 .العربٌة القانون لغة ٌغزو الغربً المصطلح وبدأ الغربٌة األنظمة دوائر فً العرب

 مصطلحات على تعتمد العشرٌن القرن من الثانً النصف خالل العربٌة الدول فً القانونً المصطلح صٌاغة فأصبحت       

 الوضعٌة القوانٌن عن مباشرة مترجمة مصطلحات أو العثمانً القانون عن الموروثة المصطلحات أو اإلسالمٌة الشرٌعة

 .العربً القانونً المصطلح فً توحٌد وعدم خلط هذا عن نجم وقد .الغربٌة
  

 



 القانونًالمصطلح : ثانٌا

 

 القانونً المصطلح خصائص -ب

 

 : فً إجمالها ٌمكن الخصائص من بمجموعة المتخصصة المصطلحات من كغٌره القانونً المصطلح ٌتمٌز     

 مصطلح وهو معٌن، اختصاص مٌدان من مستمد خاص تقنً مفهوم عن ٌعبر ألنه ،تقنً مصطلح القانونً المصطلح    

 .قانونٌة تقنٌة لمعرفة وناقل ثقافٌة، لصبغة حامل

 تكتسب الوحدات هذه ٌجعل مما العامة، اللغة من المعجمٌة وحداته ٌستمد وهو ،ودقٌق علمً مصطلح القانونً المصطلح    

   .المٌدان فً تفعٌلها بعد متخصصة تقنٌة ودالالت معانً
  

 



 القانون لغة : ثالثا

 

   القانون لغة :ثالثا

 الدستور، وثائق من تتألف التً التشرٌع، بلغة األمر تعلق سواء بها، الخاصة مصطلحاتها لها القانون لغة إن    

 أو والمعاهدات، واالتفاقٌات التنفٌذٌة السلطة تصدرها التً والمراسٌم التشرٌعٌة، السلطة تصدرها التً والقوانٌن

 .عامة بصفة المحاكم تصدرها التً القضائٌة والقرارات األحكام فً تتجسد التً القضاء بلغة أٌضا األمر تعلق

 ،"فٌه وعالقاتهم المجتمع فً األشخاص سلوك تنظم التً القواعد مجموعة" باعتباره القانون كان ولما     

 هذه .المجتمعات تسٌر التً الملزمة والضوابط القواعد تلك عن للتعبٌر خاصة لغة القانونٌة النصوص ٌ ستعمل

 للغة خاص استعمال هً وباألحرى العامة، اللغة من صٌغها تستمد القانون رجال ٌستعملها التً الخاصة اللغة

 .الوطنٌة

 من القانون علم ٌتضمنه ما كل عن للتعبٌر هو الخاص االستعمال هذا أن أي ،للتعبٌر خاصة طرٌقة أو

 .مستقل علم أنه حٌث من وحدود وأهداف والتزامات وتعارٌف مصطلحات

 



 لغة القانون: ثالثا
 

 

  .فعلٌا بوجودها إقرار ذاته حد فً وهذا وأسلوبها بمصطلحاتها القانون لغة وتنفرد     

  والتً القانون رجال ٌستعملها التً اللغة هذه أن القول إلى ٌقود مما ،بالغرابة شعور  لها المستمع أو القارئ وٌعتري    

 .االختصاص ذات فً معرفة عن تعبر اختصاص لغة هً أهلها غٌر على تستعصً
 

 :القانون لغة أنواع  -أ

 :إلى القانونٌة الخطابات تمٌز التً الكتابة أسالٌب حسب القانون لغة أنواع تقسٌم ٌمكن     

 :التشرٌع لغة -1

 السلطة عن تصدر التً والقوانٌن الدستور مثل النمطٌة القانونٌة الوثائق وتخص التشرٌعً، األسلوب أو التشرٌع لغة    

 التً القانونٌة النصوص أن ذلك القانونٌة، الكتابة أسالٌب أبرز من التشرٌعً األسلوب وٌعتبر .التنظٌمٌة والمراسٌم التشرٌعٌة

  .تارٌخه من معٌن زمن فً المجتمع وفكر اتجاه وتعكس القانون واجهة هً المشرع ٌّسنها

 .األخرى األسالٌب وبٌن بٌنه الخلط ٌمكن وال فرٌد التشرٌعً النص وأسلوب     



 لغة القانون: ثالثا
 

 

 

 :القضاء لغة -2

  .ودرجاتها أصنافها بجمٌع المحاكم مختلف تصدرها التً  القضائٌة والقرارات األحكامحرٌرت فً المستخدمة اللغة مثل وهً   

 :االتفاقٌات لغة -3

 .الحقوق أو االلتزامات من مجموعة تحدٌد اللغة هذه من الهدف ٌكون حٌث والمعاهدات االتفاقٌات لغة وهً     

 :األكادٌمٌة اللغة -4

 .له بالتنظٌر أو القانون، بتدرٌس الخاصة المنهجٌة والكتب القانونٌة األكادٌمٌة البحثٌة المجالت لغة وهً     
 

 :القانون لغة خصائص -ب
 

   وملِزمة آمرة لغة-1

 نصا أو معاهدة ٌكون أو الدستور، من النص ٌكون فقد القانون، لغة أسلوب باختالف القانونٌة النصوص تختلف    

 مخالفتها على تترتب آمرة لقاعدة مصدرا تكون القانونٌة النصوص أشكال من شكل أي فً القانون لغة أن إال .إلخ...تنظٌمٌا

 .لجزاء ومصدر آمرة لقاعدة مصدرا القانونً النص ٌكون وبذلك .محددة جزاءات



 لغة القانون: ثالثا

 

 والوضوح الدقة -2

 عقد أو تشرٌعٌة مادة صٌاغة أن كما .القانونٌة القاعدة بجالء مرتبطان فهما القانون لغة صفات أهم من والوضوح الدقة    

 تكسب القانونٌة الوثٌقة فً فالكلمة .والمحاكم التقاضً هول إلى المصلحة صاحب ٌقود ومتباٌنة كثٌرة تفسٌرات تحتمل بطرٌقة

 .فٌه ترد الذي بالسٌاق مرتبطا محددا معنى

 .القانونٌة القاعدة مفهوم على وبالتالً النص معنى على مؤثرا ٌكون قد لبس وكل القانون، لغة فً أساس والوضوح فالدقة     

 مباشرة لغة -ج

 هذه مثل استخدام ٌؤدي حٌث البالغة، وأسالٌب البدٌعة المحسنات عن البعد كل تبعد مباشرة لغة بأنها القانون لغة تتسم    

 .كٌانه وهدم بل النص إضعاف إلى األسالٌب

 فً أساسا تعتمد التً والمسرح والقصة كالشعر  الفّنٌة األدبٌة األعمال فً نراه الذي الّفنً واإلبداع الخٌال عن بعٌدة فهً    

 وضع إلى تهدف بل نصوصها فهم أجل من الفكر إعمال إلى القانونٌة الّلغة تحتاج وال البالغٌة، األسالٌب على تحرٌرها

 .جامد شكل   فً وردت ولو ّحتى بذاته مقصود مدلول لها كلمة كلّ  أن بحٌث متلّقٌها، ٌدي بٌن مباشرة   المفاهٌم

 

  
  

 

 

 



 لغة القانون: ثالثا
 

  :المتوارثة القانونٌة التقالٌد إتباع -د

 األحٌان من كثٌر فً ٌبدو حتى كتابتها، فً السائدة واألعراف المتوارثة بالتقالٌد تأثرا اللغات أكثر من القانونٌة اللغة تعتبر    

 استخدام ذلك أمثلة ومن .استبداله أو خلعه القانونً الصائغ ٌستطٌع ال للحركة مقٌد ضٌق رداء بمثابة تكون التقالٌد هذه أن

 .القضائٌة األحكام ًف الحٌثٌات استعمال ٌكثرو) الحٌثٌات) مثل القانونٌة اللغة كتابة فً ممٌزة شكلٌة أنماط

 :لغة علمٌة وعملٌة -ه
 

تتمٌز لغة القانون بكونها تستعمل كما هائال من الكلمات و المصطلحات و العبارات، وهً تعبر عن علم قائم فً حد ذاته     

 .ٌتضمن حقائق ونظم وعملٌات ونشاطات قانونٌة

 .ومن ناحٌة ثانٌة فهً لغة عملٌة إذ انها تستخدم فً تكوٌن دارسً العلوم القانونٌة وكذا فً تطبٌق القانون    
 

 



 لغة القانون: ثالثا
 

 

 

  :المعنى جوانب بكل اإلحاطة -ع

 .القانونٌة القضاٌا صٌرورة تقرٌر فً البالغة ألهمٌته المعنى جوانب بجمٌع اإللمام ٌستدعً القانونٌة الوثائق تحرٌر إن     

 :للمجهول المبنً صٌغة من بدال للمعلوم المبنً صٌغة استخدام -غ

  .للمعلوم المبنً صٌغة استخدام مبدأ التشرٌعٌة الصٌاغة فً الهامة األساسٌات من     

 استخدام ٌحقق إذ .الصٌغة هذه استخدام تعذر إذا إال األساس هو وإنما فحسب، مفضال   لٌس للمعلوم المبنً صٌغة واستخدام    

 :التالٌة المزاٌا للمعلوم المبنً

 صٌغة فإن ولذلك التشرٌع طبٌعة بسبب التشرٌعٌة الصٌاغة فً حاسما   أمرا   القانونً الفاعل تحدٌد وٌعتبر ،الفاعل تحدٌد -   

 .التزام علٌه ٌفرض أو حق له ٌخول الذي الشخص تحدٌد على القانونً الصائغ تجبر للمعلوم المبنً

 وعند .العبء أو المٌزة ٌنشئ الذي الجملة فً الفعل بعناٌة ٌدرس أن على القانونً الصائغ للمعلوم المبنً صٌغة تجبر -   

  أو المٌزة متلقً بٌن الوثٌقة العالقة توضٌح بمثابة وهً مهمة مسألة أٌضا   الفاعل تحدٌد ٌعتبر العبء، أو المٌزة نطاق تحدٌد

 .ءالعب
 



 لغة القانون: ثالثا
 

  :الترقٌم عالمات استخدام -و

 لتمٌٌز أو المعنى لتوضٌح النص فً إدخالها ٌتم التً الرموز أو العالمات نظام هً الترقٌم عالمات    

 والجدٌر .المعنى نقل فً علٌها الزائد االعتماد وعدم محلها فً وضعها وٌجب .الصوت فً تغٌر حدوث

 المعنى فهم فً عنها غنى ال وهً الجملة، فً اإلرشادٌة العالمات دور تلعب الترقٌم عالمات أن بالذكر،

 .المعنى فً غموض ٌنشأ أو طرٌقه، القارئ ٌضل ربما وبدونها للجملة، الحقٌقً

  :المضارع زمن استعمال فضٌلت -ت

 التعبٌر أجل من علٌه االعتماد ٌتم كما القانونٌة، النصوص صٌاغة فً المضارع زمن ٌستعمل ما غالبا    

 الزمن أن هً القانون لتفسٌر األساسٌة القاعدة أن كما  .االلتزامات لفرض وخاصة القانونٌة، القاعدة عن

 القانون لتطبٌق النٌة عن تام بوضوح التعبٌر ٌتم لم ما القانون لنفاذ رجعً أثر أي علٌه ٌرتب ال الماضً

 تسري أنها على تفسر تزال ال لكنها المضارع زمن فً المكتوبة القوانٌن من العدٌد وهناك رجعً، بأثر

 . فقط المستقبل على

 

 

 

 


