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مقـــدمـة 
إن الصمة بين القضاء والمغة العربية وثيقة فاألحكام القضائية يجب أن 
تكون مصاغة صياغة لغوية جيــدة وأن تخمو من األخطاء المغوية، وتفسير 

األحكام لمنصوص القانونية يجب أن يكون تفسيرًا ال يتعارض مع قواعد المغة 
 0العربية

إن االخطاء في القرارات القضائية سواء من حيث الصياغة أو المغة 
لى أن تحمل في ثناياىا مخاطر اجتماعية وقانونية   0يؤدي إلى غموضيا وا 

  0ذلك أن تطبيقيا يكون انتقائيًا منطويًا عمى التحكم 
إن الدور االجتماعي لمقضاء في مجال تأمينو لمحقوق عمى اختبلفيا 

و  (محكمة)يتطمب أن تكون القرارات التي يصدرىا في الدعاوي المختمفة 
. (منضبطة)

فعموم عبارات ىذه القرارات واتساعيا لتحمل أكثر من معنى يصرفيا إلى 
 0غير المقصود منيا ويؤدي إلى االبيام والغموض

 0والحقيقة أن دور المغة في صياغة األحكام القضائية دور ىام
فالمغة ىي التي يتم بيا التعبير عن األفكار التي تتضمنيا األحكام فإذا 
كانت التعابير ركيكة والصياغة رديئة انعكس ذلك عمى ىذه األحكام  فاألحكام 
التي تتم صياغتيا بعبارات غامضة أو متناقضة أو ال يفيم منيا شيء اليمكن 

.   أن تحسم المنازعات بين خصوم وال أن تحقق العدالو
 ثم إن الصياغة المغوية الجيده لؤلحكام ىي الوسيمة التي من خبلليا تتم 

مناقشة الجوانب المختمفة لمتطبيقات القانونية التي بنيت عمييا األحكام وتحميميا 
. ونقدىا فتتفاعل االجتيادات ويزدىر الفقو والقضاء

والصياغة المغوية الجيدة لؤلحكام ىي التي تعمي كممة القانون وتوجو 
. العدالة عمى الوجة الذي يتفق مع مكانة القضاء وقدسيتو

والصياغة المغوية الجيدة لؤلحكام ىي التي تؤدي إلى احترام القضاء 
 0فاحترام القضاء وىيبتو يستمدان من الثقة في أحكامة 

. فإذا كانت أحكامو ليست محبًل لمثقة انتفت الييبة واالحترام
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 وكان التجييل والغموض في األحكام القضائية يرتبط من الناحية 
التاريخية بإساءة استخدام السمطة لذلك لجأت التشريعات الحديثة إلى اشتراط 

تسبيب األحكام القضائية حتى تكون منضبطة ومـحددة ال تـنزلق إلى تعابير ليا 
 0أكثر من معنى أو ليس ليا أي معنى أو ليا معنى مضطرب

إن خاصية الوضوح واالنضباط في القرارات القضائية وخاصة الجزائية 
.  تستيدف حماية الحقوق والحريات في مواجية التحكم واساءة استعمال السمطة

وعندما يفتقد الناس  (منطقة ضباب)فاألحكام الغامضة تقود العدالة إلى 
ضرورة  (التغيير) العدالة يسيطر الظمم عمى المجتمع ويتراكم السخط ويصبح 

ممحة ألن انتشار الظمم يشكل خطورة ال عمى القضاء وحده بل عمى مستقبل 
 0الدولة

إن الصياغة المغوية الجيدة لؤلحكام ىي التي تدل عمى أن الفصل في 
الحقوق التي تقام الدعوى لطمبيا موكول إلى أيد مقتدرة تتوافر لدييا المعرفة 
والخبرة والكفاءة إلجراء محاكمة منصفة فإذا صدرت األحكام مفككة ال رابط 

نطق الذي تقوم مبين عباراتيا وال صمة بين المقدمات والنتائج، وال تسمسل في ال
 0عميو كان ذلك نذيرًا بكارثة كبرى لمعدالة

:-  إن العيوب المغوية التي تشمميا صياغة األحكام يمكن تمخيصيا فيما يأتي 
.  عدم الدقة في التعبير-1
  0تفسير النص بعكس المعنى المقصود- 2
.  الغموض واإلبيام- 3
.   خمق قواعد جديدة غير واردة في النص- 4
 0إساءة اختيار التعابير لمداللة عمى المقصود من الحكم- 5
 0سوء الصياغة- 6
 0األخطاء المغوية-7

 0    ونتحدث عن كل من ىذه العيوب في بحث مستقل
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المبحـــث األول  
عـدم الدقــة فـي التعبيــر  

قد تصدر القرارات القضائية من دون دقو في التعبير فتكون األلفاظ 
 0المستخدمة غير دقيقة وال تعبر عن مدلول القرار

:-  وعدم دقة التعبير لو صورتان 
 0إنعدام الكفاية المفظية : األولى
 0اإلفراط المفظي: الثانية

.  ونبحث فيما يمي في كل من ىاتين الصورتين
:-  انعـدام الكفاية المفظية : الصورة األولى

يظير انعدام الكفاية المفظية عندما يكون القرار القضائي ناقصًا عن 
الحد البلزم إلدراك مدلولو سواء كان ذلك بإسقاط جممة أو عبارة تعتبر ضرورية 

 0كي يستقيم القرار أو لخمل في بناء الجممة واألمثمة عمى ذلك عديدة
 :- 95/ 1484القـرار رقم - 1

، السنة 2652، ص 95/ 1484جاء في قرار محكمة التمييز حقوق رقم 
عن السبب الثالث أيضًا فإنو طعون موضوعية في الحكم )الخامسة واألربعون 

 0(البدائي ومجال إثارتيا الدعوى األصمية مما يجعل سبب الطعن غير وارد
ىي جممة تتضمن  (عن السبب الثالث فإنو طعون موضوعية)إن عبارة 

 0انعدام الكفاية المفظية
طعون موضوعية في فإنو )بعد عبارة  (يتكون من)فقد اسقطت عبارة 

وعن السبب الثالث )إذ يجب أن تكون العبارة بالشكل التالي  (الحكم البدائي
 0(فإنو   يتكون من طعون موضوعية في الحكم البدائي
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غير كافية لمتعبير  (ومجال إثارتيا الدعوى األصمية)كما أن عبارة 
بحيث تصبح   (يجب أن يكون في)عن المعنى المطموب إذ تم إسقاط عبارة 

ومجال إثارتيا يجب أن يكون في الدعوى ):- العبارة  بالشكل التالي 
.  (األصمية

:_   96/ 78القـرار رقم - 2

 المنشور عمى الصفحة  96/ 78  جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
إن األكثرية ) من مجمة نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي3725
 في األحكام ال تكون بجمع أصوات القضاة في المحكمتين محكمة  ةواألقمي

التمييز والمحكمة المنقوض حكميا إنما األغمبية المعتبرة ىي أغمبية محكمة 
  0(التمييز باعتبارىا المحكمة األعمى وقرارىا ىو القرار المعتبر قانوناً 

غير  (األغمبية المعتبرة ىي أغمبية محكمة التمييز)    إن عبارة 
 (لؤلعضاء)صحيحة ال لغة وال قانونًا فمن حيث المغة فإن األغمبية تكون 

بحيث تصبح كما يمي  (أصوات أعضاء)وليس لممحكمة فالجممة ينقصيا عبارة 
  0(األغمبية المعتبرة ىي أغمبية أصوات أعضاء محكمة التمييز):- 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوضحت أن األغمبية 203والمادة  
 0(لآلراء)تكون

تصدر محكمة التمييز قراراتيا بإجماع اآلراء أو ) فقد نصت عمى ما يمي 
 0(بأكثريتيا

المحكمة ىيئة .      ذلك أن المحكمة تتميز عن األعضاء الذين يشكمونيا
دائمة ميما تغير األعضاء فييا وأعضاء المحكمة ليسوا ىم المحكمة وىم 

 0يتغيرون بينما تبقي المحكمة ثابتة
   واألغمبية في األصوات تكون لؤلشخاص أي لمقضاة وليس لممحكمة أي 

.  لمجماد
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:-  99/ 2233القـرار رقم - 3

، المنشور عمى الصفحة 99/ 2233 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث أن ) السنة الثامنة واألربعون من مجمة نقابة المحامين ما يمي 493

محكمة  اإلستئناف لم تقم بوزن وترجيح بينات طرفي الدعوى وقضت بتأييد 
 يكون لممحكمة المكاني لمشركاتالحكم الصمحي عمى سنـد أن االختصاص 

 0(التي يقع مركز أداره الشركة ضمن اختصاصيا
  وىذا القرار ينطوي عمى عدم كفاية لفظية إذ أن االختصاص المكاني 

نما   (لمشركات) نفي القانون ال يكو فالشركات ليس ليا اختصاص مكاني وا 
يكون ىذا االختصاص في الدعوى المتعمقة بالشركات لممحكمة التي يقع في 

كة وصياغة القرار جاءت مختمة المعنى إذ اعتبر ىذا القرار أن دائرتيا مركز إدارة الشر
. (لممحكمة)وليس  (لمشركات )االختصاص 

:- 96/ 174القـرار رقم - 4

 من مجمة 3846 الصفحة 174/96جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث إنو لما كان الثابت ):- نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي

 0 (أن الركن الثابت من ىذه المادة تحت بند ج غيــر متوفر في ىذه القضية
الواردة في ىذا القرار ىي (لما كان الثابت أن الركن الثابت )إن عبارة 

عبارة مضطربة لوجود نقص في بيناتيا اذ يجب أن تكون بالشكل التالي  
فالثبوت يتم من   (..وحيث إنو لما كان الثابت مـن البينات المقدمة في الدعوى)

. البينات التي تقدم في الدعوى وىي عبارة أسقطت من القرار
ىي  (الركن الثابت من ىذه المادة غير متوفر في ىذه القضية)كما أن عبارة 

 يكون متوافرًا عبارة غير مستويو المعنى ومتناقضو فإذا كان ىذا الركن ثابتًا فإنو
 0فإذا لم يكن متوافرًا فإنو ال يكون ثابتاً 

 0فالقول بأنو ثابت ثم القول بأنو غير متوافر فيو تناقض واضح
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إذ  (لما كان الثابت أن الركن الثابت)فضبًل عن الركاكة في عبارة 
أنيا تنطوي عمى استعمال كممات مضطربة فكممة الثابت األولى ناقصة وكممة 

 0الثابت الثانية زائدة ألن مواد القانون ال تكون إال ثابتة 

:- 99/ 291القـرار رقم - 5 

، المنشور عمى الصفحة 99/ 291 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وفي ذلك ):- ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي1005

وعن السببين األول والثاني من أسباب التمييز ومن تدقيق ىذين السببين أنو 
 0(كبلم مرسل عام ال يستند إلى طعن محدد مما يقتضي االلتفات عنيما

 وىذه الصياغة ضعيفة لغويًا فبل يصح القول عن ىذين السببين أنو 
كبلم مرسل عام فالعبارة أسقط منيا عدة كممات كان يجب إضافتيا بعد عبارة 

.  (يتبين أنيما يتضمنان  كبلمًا مرسبًل عاماً )وىي  (ومن تدقيق ىذين السببين)
.  المعنى المطموبي فجاءت عبارات القرار القضائي ناقصة ال تؤد

:- اإلفــــراط المفظـــي: الثانية

يقصد باإلفراط المفظي وجود عبارات وألفاظ في الحكم ال نفع من 
  0استخداميا كما يتضمن اإلفراط المفظي التكرار واالستطراد

إن العبارات المكررة في القرار القضائي قد تكون تزيدًا ال تأثير لو عمى  
سبلمة الحكم طالما أنو غير مؤثر في منطقو أو في النتيجة التي انتيى إلييا  

 عمى ذلك عديدة ةولكنو يخل بقوتو ومتانة ألفاظو وفي سبك عباراتو واألمثل
_ :منيا

  95/ 217القرار رقم -1

، المنشور عمى الصفحة 95/ 217جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث ):- ، من مجمة نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي3861

أن محكمة الجنايات الكبرى قد انتيت إلى ىذه النتيجة بعد أن ناقشت البينة 
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المقدمة مناقشة سميمة واستخمصت منيا ىذه الواقعة استخبلصًا سائغًا 
 0(ومقبواًل يؤدي الي ىذه النتيجة

تؤدي إلى ىذه )ىي تكرار لعبارة  (انتيت إلى ىذه النتيجة )إن عبارة 
وىذا التكرار تم في عبارة واحدة وردت في القرار مما يجعل العبارة  (النتيجة

.   الثانية زائدة تنطوي عمى إفراط لفظي

:- 544/96القرار رقم - 2

، المنشور عمى الصفحة 544/96جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وبما أن )، من مجمة نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي 3935

محكمة االستئناف قد أغفمت البحث في ىذا األمر رغم أن المميز قد ذكر في 
أسباب استئنافو أن عين المصاب كانت مصابة من السابق فإنيا تكون قد 
اغفمت واقعة مادية ذات أثر في القضية يتوقف عمى الفصل فييا أمر البت 

فيما إذا كانت العاىة الدائمة التي أصيب بيا المشتكى قد نشأت عن    
اإلصابة السابقة أم أنيا نشأت من اإلصابتين معًا وبما أن محكمة االستئناف 

قد أغفمت البحث في نتيجة اإلصابة السابقة فتكون قد فصمت في القضية 
 0(خبلفًا ألحكام القانون

وبما أن محكمة )ونبلحظ التكرار الوارد في ىذا القرار في عبارة 
التي ىي تكرار لعبارة  (االستئناف قد أغفمت البحث في نتيجة اإلصابة السابقة

 0(وبما أن محكمة االستئناف قد أغفمت البحث في ىذا األمر)
اإلصابة )فالبحث في النتيجة ىو نفسو البحث في ىذا األمر وىو

. (السابقة
إن تكرار ىذه العبارة الواّحدة أكثر من مرة التي تؤدي نفس المعنى  

لى اإلخبلل بييبة القرار القضائي  0يؤدي إلى االضطراب وا 

  96/ 1485القرار رقم - 3

، المنشور عمى  صفحة 96/ 1485 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وبما أنو )، من مجمة نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي 7273
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 ما يفيد أن المشرع قصد تطبيق أحكام نليس في ىذه المادة ما يتضم
 0(القانون الجديد عمى الشركات التي كانت قائمة قبل صدوره بأثر رجعي

وعبارة  (ما يفيد) فيذه الفقرة تبين وجود تكرار لفظي ليس لو مبرر فعبارة 
ىما بمعنى واحد فتكرار العبارتين في نفس الجممة وىما تحمبلن  (نما يتضم)

. نفس المعنى ليس لو جدوى

:-    99/ 813القرار رقم -4

، الصفحة 99/ 813 جاء  في قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز رقم 
بما أن الئحة )، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنو واألربعون ما يمي292

، أي بعد 99/ 4/ 14التمييز قد وصمت إلى محكمة استنئاف معان بتاريخ 
إنتياء ميمة الثبلثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وجاىيًا فيكون التمييز واجب 
الرد شكبًل لوروده بعد المدة القانونية إذ ال عبرة إال  لتاريخ وصول الطعن إما 

إلى محكمة االستئناف أو محكمة التمييز والقول بعكس ذلك  يؤدي إلى 
رباك الخصوم في معرفة ما إذا كان قد قدم طعن في  السماح بإرباك المحاكم وا 

القرار الصادر لصالحو أم ال مما قد يترتب عميو ضرر اقمو إشغال المحاكم 
بأمور من اختصاص محاكم أخرى مما يعني تأخيرًا في وصول القضايا إلى 

رباك الخصوم وفي ذلك تأخير ال مبرر لو األمر الذي يعتبر  مرجعيا النيائي وا 
إخبلاًل بأمر جوىري يترتب عميو ضرر لمخصم وتأخير لمعدالة بالمعني الوارد 

  0( من قانون األصول المدنية24في المادة 
. إن التكرار لمعبارة الواحدة في ىذا القرار تم مرات عديدة

  (مما يعني تأخيرًا في وصول القضايا إلى مرجعيا النيائي)فعبارة 
.  التي تحمل نفس المعنى (وفي ذلك تأخير ال مبرر لو)تكررت بعبارة 

 
رباك الخصوم)كما أن عبارة  مما يعني )تكررت مرة أخرى بالجممة التالية  (وا 

رباك الخصوم . (تأخيرًا في وصول القضايا إلى مرجعيا النيائي وا 
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:- 99/ 999القرار رقم - 5
، المنشور عمى صفحة 999/99 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

وعن األسباب الثالث    ):  ما يمي99، من مجمة نقابة المحامين لسنة 2494
والخامس والسادس والسابع نجد أن األفعال التي قام بيا المميز لم يقم بيا وىو 
 في حالة دفاع عن النفس فمم يرد في كافة البينات أن الضرورة ألجأتو إلى ما 

قام بو، لدفع خطر جسيم  كان محدقًا بو أو بأحد من أىمو، وىذا ثابت من 
مجمل الوقائع التي توصمت إلييا محكمة الموضـوع، حيث لم يرد في كافة  
 في البينات أن ما قام بو المميز من أفعال ألجأتو اليو الضرورة إلى أن يدفع بو

الحال عن نفسو، أو غيره أو عن ممكو أو ممك غيره خطرًا جسيمًا محدقًا لم  
 0يتسبب ىو فيو

 كما أنو لم يقدم عمى طعن المجنى عميو وىو بصورة غضب شديد 
. (الخطورة أتاه المجني عميو

.  وفي ىذه القرار نجد عبارات مكررة بنفس المعنى
فمم يرد في كافة البينات أن الضرورة ألجأتو إلى ماقام بو لدفع )فعبارة 

 0(خطر جسيم كان محدقًا أو بأحد من أىمو
حيث لم يرد في كافة البينات أن ما قام بو ) ىي تكرار لمعبارة التالية 

المميز من أفعال ألجأتو إليو الضرورة إلى أن يدفع بو في الحال عن نفسو، أو 
. (غيره أو عن ممكو أو ممك غيره، خطرًا جسيمًا محدقًا لـم يتسبب ىو فيو

.   فالعبارة تكررت مرتين وىو تكرار ال ضرورة لو
 :-  99/ 2911القرار رقم -6

، المنشور عمى الصفحة 99/ 2911 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وعن التمييز ): ، من مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون ما يمي626

، 52 لسنة 31وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون االجراء رقم 
 أحكام محكمة االستئناف الصادرة في قرارات رئيس اإلجراء المنصوص جعمت

 ومن ضمنيا قرار رئيس اإلجراء موضوع عمييا في الفقرة األولى نفس المادة
الطعن جعمتيا أحكامًا نيائية فان مؤدي ذلك أن ىذه األحكام غير قابمة لمطعن 

  0لدى محكمة التمييز 
التؤدي المعنى المقصود وىو االجابة عمى  (وعن التمييز)إن عبارة 

تطمق عمى المحكمة وليس عمى  (التمييز)أسباب الطعن التمييز ألن عبارة 
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كما  (وعن أسباب الطعن بالتمييز)والصواب أن يقال  (أسباب الطعن)
 (جعمت أحكام محكمة اإلستئناف)مرتين بنفس المعنى وىي  وردت عبارة مكررة
 0أحكاما نيائية (جعمتيا)ثم وردت عبارة 

:-  99/ 815القرار رقم -7
، من 1060، الصفحة 99/ 815جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

:-   مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون ما يمي
ن كان لمحكمة الموضوع أن تستند إلى أقوال متيم ضد آخر ) إذا إنو وا 

 من قانون أصول 2/ 148 أخرى تؤيدىا وفقًا لما تقضي بو المادة وجدت قرينة
المحاكمات الجزائية وحيث إن ىذا النص يجيز االعتماد عمى أقوال متيم ضد 

 وحيث إن محكمة أمن الدولة بنت  قناعيا إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدىاآخر 
 إال أنيا بنت قناعتيا أيضًا من خبلل بينات أخرى قرائن تؤيد ىذه األقوالعمى 

 0(توصمت ليا من خبلل البينات االخرى
وفي ىذا القرار تكرار في العبارات واضطراب في المعني التكرار في ىذا 

إذ  (إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدىا)القرار ورد في موضعين األول في عبارة 
  0تكررت ىذه العبارة مرتين دون أي داع 

إنيا بنت قناعتيا أيضًا من خبلل بينات أخرى )والثانية في عبارة 
فالبينات )واالضطراب في عبارة  (توصمت إلييا من خبلل البينات األخرى

(. البينات االخرى)توصمت ليا المحكمة من  (األخرى
فالبينات التي تقدم في الدعوى تؤدي إلي نتيجة معينو قد تكون اإلدانة  

 0(بينات)التؤدي إلى  (البينات)أو البراءة ولكن 
وىذا االضطراب يشكل قصورًا في عرض الوقائع وقصورًا في تعيين 

 0الدليل ومصدره 
 
 

:-  99/ 1002القرار رقم -8
، المنشور عمى الصفحة 99/ 1002 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

، من مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون ما يمي          1047
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، من قانون العقوبات وفق ماعدلت تدخل  294إن المشرع وفـي المادة )
لحماية  األسرة والمجتمع، فجرم حالة من يواقع أنثى غير زوجتو وكانت قد 

أكممت الخامسة عشرة من عمرىا ولو تمت المواقعة برضى المجني عمييا التي 
. (تمت مواقعتيا

 (ولو تمت المواقعة) والتكرار في ىذا القرار واضح من إستعمال عبارة 
تكررت في ىذه العبارة مرتين دون أية  (فالمواقعة) (التي تمت مواقعتيا)وعبارة 
 0ضرورة

  2000/ 274القرار رقم -9
، المنشور عمى 2000/ 274  جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

:    ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي4112الصفحة 
تعني  (وعميو)ىذه العبارة تنطوي عمى تكرار فكممة  (وعميو وبالبناءعمى ماتقدم) 

أي ىذه الكممة تعني التكرار  (وبالبناءعمى ماتقدم)نتيجة لماتقدم فإضافة عبارة 
. الذي بالمعنى

  96/ 679القرار رقم -10
 396، المنشور عمى الصفحة 96/ 679جاء في محكمة التمييز رقم  

وكان استخبلصيا ): من مجمة نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي
إن البينة ىي األدلة في . ليذه الوقائع سائغًا مقبواًل تؤدي إليو ىذه األدلة والبينة

 من قانون 2القانون فمفظ البينة يطمب عمى األدلة كما ىو واضح من المادة 
. البينات التي عرفت البينة باألدلة المسماه فييا

.  ىو تكرار ليس لو ضرورة (األدلة والبينة)ولذلك فإن ماجاء بالقرار من أن 
 
 

المبحث الثـانــــي  
تفسير النص القانوني تفسيرًا خاطئًا  
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إن عبارة النص إذا كانت واضحة فبل يجوز العدول عن المعنى الظاىر 
ذا كان من ميمة المحكمة أن تبحث في تفسير النص وفي الحكمة  لمنص، وا 

. من وضعو، إال أن ذلك ال يعني الخروج عن العبارات الواضحة
والتفسير الحر في لمنص يتم باستخراج المعنى الظاىر من المفظ وىذا 
التفسير يعتبر تفسيرًا شكميًا ألنو يأخذ األلفاظ ذاتيا بعيدة عن أية عناصر 

 0أخرى خارجة عن المفظ كاليدف من وضع النص
ولكن إذا كان النص ال يكتنفو أي غموض وال يحتمل سوى معنى واحد 
يجب عمى القاضي تطبيقة مباشرة ألنو ال يحتمل تفسيرًا وفيما يمي تبين كيف 

 0كان يتم تفسير النصوص القانونية الواضحة

:-  تفسير النص حسب دولة الفاظـة:   ووًال 

إذا كان النص غير واضح الداللة يتم تفسيره وفقًا لمعناه المغوي 
فيستخمص القاضي معنى النص من داللة الفاظة أي من عباراتو والكممات 

. التي يتكون منيا
ولكن القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز كانت تفسر النص 
ال حسب داللة ألفاظة وال حتى من معنى العبارات الحرفي، إنما تفسره تفسيرًا 
بعيدًا عن المعنى المستخمص من عبارات النص كما ىو واضح في القرارات 

_  :التالية
تفسير المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المتعمق باحتساب  -1

_  :المواعيد
اعتبرت محكمة التمييز بقرارىا الصادر عن الييئة العامة الموسعة رقم 

الواردة في  (خبلل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبميغ)، أن عبارة 98/ 2096
المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بأنيا أربعة عشر يومًا فقد 
نما   حسبت يوم التبميغ ضمن المدة ففسرت النص ال حسب داللة ألفاظة وا 
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وفي ذلك عن اسباب وىذا التمييز )عكس ىذه الداللة فجاء في ىذا القـرار 
 نجد أن أسباب ىذا 2/1998/ 15المقدم من المميز المدعي عميو  بتاريخ 

التمييز  ترد عمى الحكم المميز، ذلك ألن اجتياد محكمتنا وىيئتنا العامة في 
العديد من قراراتيا قـد استقر عمى أنو إذا تضمن القانون الخاص نصًا باعتبار 

ن ورد في النص بدء التفييم  أو التبميغ فينبغي إعمال ىذا النص  الخاص، وا 
من قانون أصول المحاكمات المدنية عمى اعتبار ، 171 المادة العام في

مواعيد الطعن في األحكام الوجاىية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورىا، وفي 
 من اليوم التالي لتاريخ تبميغيا أعمااًل لقاعدة ياألحكام الصادرة بمثابة الوجاه

  0إذا تعارض نصان عام وخاص يعمل بالنص الخاص دون العام
وحيث إن  قانون المالكين والمـستأجرين قد نـص في مادتو الخامسة فقرة 

تخمف عن دفع بدل اإلجارة  )عمى أنو يجوز إخبلء المأجور إذا  (1)بند  (ج)ـ
أو أي جزء منو مستحق االداء قانونًا أو تخمف عن دفع حصتو من بدل 
الخدمات المتفق عمييا أو خالف أي شرط من شروط عقد اإلجارة ولم 

يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خبلل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
. تبميغو بذلك بموجب إنذار عدلي

 1996/ 2/ 18وحيث إن المدعي عميو تبمغ اإلنذار العدلي بتاريخ 
بالذات ولم يدفع األجور المطالب بيا بمقتضى اإلنذار المنوه عنو إال في     

  ومن ثم فان الوفاء باألجرة كان في اليوم السادس عشر أي بعد1996/ 3/ 4
 0(فوات الميمة المحددة قانونًا مما يشكل سببًا لئلخبلء

ففي ىذا القرار اعتبرت محكـمة التمييز أن مـيعاد التبميغ يجب أن يحسب 
 من ضمنو اليوم الذي تم فيو التبميغ، مع أن حساب الميعاد إذا كان محددًا 

باأليام ال يحسب فيو اليوم الذي تم فيو التبميغ ويبدأ الحساب من اليوم التالي؛ 
ألن المشرع عندما حدد مدة تنفيذ اإلنذار بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبميغ 

. فإن ىذه المدة يجب أن تمر كاممة
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فإذا احتسب من ىذه المدة اليوم الذي تم فيو التبميغ فإن ىذه المدة 
تنقص يوماً؛ ألن اليوم الذي تم فيو التبميغ قد يكون ظيرًا أو عصرًا فيكون قد 
انقضى وتصبح المدة أربعة عشر يومًا بداًل من خمسة عشر يومًا لذلك ال 

.  يجوز تفسير النص بعكس المعنى الذي حدده النص
 من قانون األصول المدنية 23والقول بأن المشرع عندما نص في المادة 

إذا كان الميعاد مقدرًا باأليام أو بالشيور أو بالسنين فبل يحسب فيو )عمى أنو 
يوم التبميغ أو اليوم الذي حدث فيو األمر المعتبر في نظر القانون مجريًا 

ن ىذا النص يتعارض مع نص المادة الخامسة من قانون المالكين (لمميعاد ، وا 
والمستأجرين الذي ىو قانون خاص والقانون الخاص ىو الذي يعمل بو، ودون 

القانون العام ىو قول غير صحيح ألن المادة الخامسة المشار إلييا تشترط 
مرور مدة الخمسة عشر يومًا من تاريخ التبميغ، وال يوجد أي كممة في ىذه 

  0المادة تؤدي إلى أن تكون المدة أقل من خمسة عشر يوماً 
فاذا تم احتسابيا من يوم التبميغ  (كامبلً )فمرور المدة يجب أن يكون 

نما تكون أربعة عشر  0فانيا ال تكون خمسة عشر يومًا وا 
 0إن ىذه المواعيد تسمى بالمواعيد الكاممة 

 (حماية الحق الموضوعي)والفمسفة التي تسيطر عمى ىذه المواعيد ىي 
بحيث يمنح الخصم المدة الكاممة حتى يتمكن من حماية حقو، وبالتالي ال 
.  يجوز إنقاص ىذه المدة باحتساب اليوم الذي يتم فيو التبميغ من مدة الميعاد

:   من  قانون العقوبات59حالة الدفاع الشرعي الواردة في المادة - 2

، من 2494، الصفحة 99/ 999جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
:-  ما يمي99مجمة نقابة المحامين لسنة 

وعن األسباب الثالث والخامس والسادس والسابع نجد أن األفعال التي )
قام بيا المميز لم يقم بيا وىو في حالة دفاع عن النفس فمم يرد في كافة 

 بو كان نتيجة خطر جسيم كان مالبينات أن الضرورة ألجأتو إلى أن ما قا
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محدقًا بو أو بأحد من أىمو وىذا ثابت من مجمل الوقائع التي توصمت ليا 
 إنو لم يرد في كافة البينات أن ما قام بو المميز من محكمة الموضوع حيث

أفعال ألجأتو إليو الضرورة إلى أن يدفع بو في الحال عن نفسو أو غيره أو  
عن ممكو أو ممك غيره خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب ىو فيو كما أنو لم يقدم 
عمى طعن المجني عميو، وىو بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق 
وعمى جانب من الخطورة، أتاه المجني عميو وعميو فإننا نجد أن ىذه األسباب 

 0(الترد عمى القرار المميز
في ىذا القرار فسرت محكمة التمييز حالة الدفاع الشرعي بأنيا حالة 

الضرورة التي تعتبر من موانع العقاب، وليست من حاالت الدفاع الشرعي أي 
. أنيا فسرت النص عمى خبلف معناه المقصود

إن حاالت الدفاع الشرعي ورد النص عمييا في قانون العقوبات تحت بند 
.  من قانون العقوبات60 و 59أسباب التبرير في المادتين 

 من قانون العقوبات  89أما حالة الضرورة التي نصت عمييا المادة 
وقد وردت في القسم الثاني من الباب الرابع تحت  (موانع العقاب)فيي أحد 
 0(في موانع العقاب)عنوان 

وموانع العقاب ليست ىي من حاالت الدفاع المشروع التي ورد النص 
 95  من قانون العقوبات، فقد  نصت المادة 60 و 59عمييا في المادتين  

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعمالو اليعد )عمى  ما يمي 
يعد ممارسة لمحق كل فعل قضت بو ) عمى ما يمي 60ونصت المادة  (جريمة

ضرورة حالة لدفع تعرض غير محق أو مثار عن النفس أو المال أو نفس 
 0(الغير أو مالة

إن موانع العقاب تفترض وجود جريمة مكتممة األركان وتنفي معاقبة 
 0فاعميا
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أي إن المشرع يقدر إلعتبارات تتعمق بحسن السياسة الجنائية عدم 
توقيع العقوبة عمى الفاعل، فالفعل تبقي لو الصفة الجرمية ولكن ال توقع 

 0العقوبة عمى الفاعل 
وحالة الضرورة تندرج تحت موانع العقاب فإذا توافرت في الفعل فإن 
الصفة الجرمية تبقي موجودة، ولكن اليوقع عقاب عمى الفاعل أما الدفاع  

 0المشروع فإنو يندرج تحت أسباب التبرير
وأسباب التبرير تجعل الفعل مباحًا فتمحو عنو وصف التجريم، ولذلك 

 0فانيا تعتبر ذات طبيعة موضوعية 

_  : من الدستور1/ 101المادة - 3

، المنشور 98 / 2766جاء في قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز رقم 
:-          ما يمي48، من مجمة نقابة المحامين السنة 305عمى الصفحة 

 عمى أن المحاكم 1 منو فقرة 101إن الدستور األردني قد نص في المادة )
 0مفتوحة لمجميع ومصونة من التدخل في شؤونيا 

ومؤدى ىذا النص ىو أن لمجميع أن يراجعوا المحاكم في كل مايعرض 
ليم، بمعني أن لكل نزاع محكمة يتوجب أن تبت فيو، وأنو ال يجوز أن يبقي 
أي نزاع أو خصومة دون محكمة تختص برؤيتو أو يكون من واليتيا رؤيتو 

(. 102كما ىو مبين في المادة 
 من الدستور تفسيرًا بعيدًا عن 101إن محكمة التمييز فسرت المادة 

المعنى الذي ورد في النص فغير صحيح ان عبارة المحاكم مفتوحة لمجميع 
 0تعني ان لكل نزاع محكمة يتوجب ان تبت فيو 

 
، عندما نصت عمى أن المحاكم مفتوحة لمجميع تعني أنو 101فالمادة 

ال يجوز إغبلقيا في وجو أي كان، أي أنو ال يجوز مصادرة حق التقاضي 
فحق التقاضي يجب أن تكون الطريق أمامو مميدًا ال تحول دون أيو عقبة؛ 
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رساء قواعدىا في المجتمع، إذ أن وضع العقبات  تحقيقًا لنشر العدالة وا 
والحواجز التي تحول دون االفراد والوصول إلى حقوقيم يؤدي إلى اىدار 

 0العدالة 
، من الدستور 102ولكن قاعدة أن لكل دعوى قاضيًا مستمدة من المادة 

تمارس المحاكم النظامية )، وردت كما يمي 102 فالمادة 101وليس من المادة 
في المممكة االردنية الياشمية حق القضاء عمى جميع األشخاص في جميع 
المواد المدنية والجزائية بما فييا الدعاوي التي تقيميا الحكومة أو تقام عمييا، 
باستثناء المواد التي قد يفوض فييا حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم 

 0(خاصة بموجب أحكام ىذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول
فيذا النص جعل والية  المحاكم في الدولة تشمل كافة المواد طبقًا لقاعدة 
مقدسة استقرت في ضمير االجيال تقضي بأن لكل فرد الحق في أن يجد لكل 

  0خصومة قاض يفصل بيا

:-  حق المجوء إلى القضاء- 4

، سنة 2188، الصفحة 2289/99جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
ونحن نجد من خبلل البينات المقدمة والوقائع الثابتو، أن من حق ):  ما يمي49

كل أردني المجوء إلى القضاء ما لم يكن ىناك سوء نيو لدى الجيو المقدمة 
. (لمشكوى أو تعسف باستعمال ىذا الحق 

 إلييا يفي ىذا القرار استخمصت محكمة التمييز نتيجة من مقدمة ال تؤد
فاستخمصت أن من حق كل أردني المجوء إلى القضاء من البينات      

. والوقائع  الثابتو ليا في الدعوى
 

مع أن حق المجوء إلى القضاء منصوص عميو في الدستور وحق 
األردني بالمجوء إلى القضاء ليس مستمدًا من البينات التي تقدم في الدعوى  

نما من المادة   0، من الدستور101وا 
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، من الدستور التي جعمت المحاكم مفتوحة لمجميع 101فالمادة 
ىي التي كرست حق المجؤ إلى القضاء بمبدأ دستوري ال تجوز مخالفتو وليست 

  0البينات التي تقدم في الدعوى ىي التي تعطي اإلنسان ىذا الحق

:-    من قانون نقابة المحامين44المادة -  5

، من قانون نقابة المحامين خبلفًا 44 فسرت محكمة العدل العميا المادة 
لمعناىا الحقيقي فيذه المادة أعطت الحق لممحامي أن يصادق عمى توقيع 

موكمو عمى الوكالة التي يعطييا الموكل لممحامي ومحكمة العدل العميا اعتبرت 
. ىذا التصديق بأنو  يتم بشكل استثنائي

وحيث إن )، 2000 لسنة 21جاء في قرار  محكمة العدل العميا رقم 
المشرع تسييبًل عمى الموكمين، وتيسيرًا لمعامبلت الناس أعطي المحامين 
األساتذة حق المصادقة عمى تواقيع موكميم في الوكاالت الخاصة بشكل 

 0 (استثنائي
 مع أن المحامي يصدق عمى توقيع موكمو بنص صريح في القانون 

 ، من قانون44وبصفة أصمية، وليس بصفة استثنائية إذ ال يوجد في المادة 
نقابة المحامين ما يمكن أن يستنتج منو أن تصديق المحامي عمى توقيع  

 0موكمو ىو عمى سبيل االستثناء

:- تفسير النص وفقا لممنطق القضائي: ثانياًال 

إن المحكمة وىي بصدد استخبلص وقائع الدعوى وعناصرىا القانونية 
 0(لممنطق القضائي)تتقيد بقيد ىام ىو أن يكون ىذا االستخبلص خاضعًا 

أن يكون )ولذلك كثيرًا ما تعبر األحكام القضائية عن ىذا القيد باعتبارىا 
، فيذه العبارة تعني خضوع التقدير ألحكام (تقدير القاضي سائغًا ومقبوالً 

 0المنطق
والمنطق القضائي يبحث في تفسير القاعدة القانونية وتطبيقيا فيو 

 0يتصل بالقانون وبالواقع معًا 
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ويتم بالوصول إلى نتيجة معينة في ضؤ الوقائع التي يستقرأىا 
القاضي فاألحكام القضائية يجب أن تستند إلى تسمسل منطقي بأن تكون مبنية 

عمى مقدمات تؤدي لمنتيجة التي توصل الييا الحكم فإذا كانت المقدمات ال 
. تؤدي لمنتيجة فإن المنطق القضائي يكون مختبلً 

 وعندما يكون ىذا المنطق مختبًل؛ فإنو يؤدي إلى الفساد في االستدالل 
فالفساد في االستدالل ىو عيب يوصـف بو الحـكم القضـائي عندما تستند  

مقدمات  المحكمة إلى مقدمات ال تؤدي إلى النتيجة التي توصمت الييا أو إلى
.  بعضيا بعضا أو إلى أدلة غير مقبولو وغير صالحو لبلقتناع بيا يناقض

واختبلل المنطق القضائي ىو الذي يحعل الحكم مشوبًا بفساد 
.  االستدالل

وقد صدرت عن محكمة التمييز مجموعة من القرارات كانت تطمق فييا 
 0عمى األخطاء القانونية في الحكم (فساد في االستدالل)تعبير 
إن  (الفساد في االستدالل)في الحكم ليست ىي  (األخطاء القانونية)

. ىناك فارقًا كبيرًا بين التعبيرين
إن الخطأ في القانون ىو مخالفو الحكم لمقاعدة القانونية التي تنطبق 
. عمى واقعو الدعوى أما الفساد في االستدالل فيو اختبلل المنطق القضائي

أي عدم القدرة عمى استخبلص النتائج من المقدمات التي تؤدي إلييا 
فيو خمل في منطق المحاكمة العقمية، بحيث ال تستطيع المحكمة أن تبني 

حكميا عمى أدلة سائغة فيي تستخمص استخبلصًا خاطئًا في المنطق لنتيجة 
معينو من دليل صحيح في القانون،  أو تستخمص استخبلصًا صحيحًا في 

:-  المنطق من دليل باطل في القانون  واألمثمة عمى ذلك
إن الخطأ في القانون ىو مخالفة الحكم لمقاعدة القانونية التي تنطبق 
. عمى واقعة الدعوى أما الفساد في االستدالل فيو اختبلل المنطق القضائي

أي عدم القدرة عمى استخبلص النتائج من المقدمات التي تؤدي إلييا 
فيو خمل في منطق المحاكمة العقمية ال تستطيع المحكمة أن تبني حكميا عمى 

أدلة سائغة، فيي تستخمص استخبلصًا خاطئًا في المنطق لنتيجة معينة من 
دليل صحيح في القانون أو تستخمص استخبلصًا صحيحًا في المنطق من دليل 

:- باطل في القانون واألمثمة عمى ذلك
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:-  99/ 513القرار رقم -1

، المنشور عمى الصفحة 99/ 513جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
:-  ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي435

وحيث إن محكمة االستئناف لم توجو انتباىيا إلى قطع النزاع في ىذه الدعوى )
بأن حجبت نفسيا عن مناقشة شيادة والدة المميز ضدىا، وقيمتيا في اإلثبات 
وما إذا كان يعمل بمضمونيا إلى أن يثبت تزويرىا أم ال، كما أنيا لم  تفصل 
في ىذه الدعوى عمى الوجو القانوني الصحيح بالرغم من امتداد النظر فييا 
ألكثر من سنتين، كما أن محكمة االستئناف أغفمت تعميماتيا السابقة       

/ 65لمحكمة الصمح بدعوة لمدعيين لبلستيضاح منيما رد بقرار الفسخ  رقم 
، دون بيان األسباب مما يعتبر مخالفة قانونية ويكون معو القرار المميز 98

 0(مشوبا بفساد االستدالل والتسبيب واليوافق صحيح القانون
يتضح من قرار محكمة التمييز المشار إليو أنو اعتبر الخطأ الواقع في 
قرار محكمة االستئناف بعدم مناقشة شيادة والدة المميز ضدىا، وقيمتيا في 
االثبات وعدم الفصل في الدعوى عمى الوجو القانوني الصحيح، وعدم دعوة 

المدعين لبلستيضاح منيما خبلفًا لما سبق أن قررتو يعتبر فسادًا  في 
 0االستدالل والتسبيب 

ومع أن ىذا الخطأ ىو خطأ قانوني يوجو لبلجراءات في الدعوى، وليس 
موجيًا لبلستناد إلى أدلة غير صالحة لبلقتناع  بيا من الناحية الموضوعية 

. حتى يكون ىذا الخطأ يشكل فسادًا في االستدالل
فالفساد في االستدالل يكشف عن عدم سبلمة المنطق القضائي إذ يجب 
أن يكون استدالل المحكمة لمنتجية التي توصمت إلييا ناشئًاعن استنباط سميم 
من مقدمات تؤدي ليذه النتيجة بتسمسل منطقي صحيح، فإذا كانت النتيجة 

التي انتيت إلييا المحكمة ناشئة عن أخطاء قانونية أو أخطاء في اإلجراءات 
نما خطأ قانوني   0فإن العيب ال يكون فسادًا في االستدالل وا 
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:- 98/ 2728القرار رقم  -2

، المنشور عمى الصفحة 98/ 2728جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
إن ):- ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي352

ماتوصمت إليو محكمة االستئناف من أن القانون الواجب التطبيق عمى وقائع 
ىذه الدعوى ىو قانون المالكين والمستأجرين، وليس قانون وضـع األمـوال غير 

، ال يتفق وأحكام القانون وما اسـتقر 53 لسنة 46المنقولة تأمينًا لمدين رقم 
عميو قضاء ىذه المحكمة في العديد من القرارات كما أن اعتماد محكمة 

، الصادر عن الييئة 92/ 1379االستئناف عمى قرار محكمة التمييز رقم 
بدليل استعماليا لذات عبارات القرار المذكور، ، 993/ 10/ 4 العامة بتاريخ 

 .ىو اعتماد في غير محمو الختبلف الوقائع في كمتا الدعويين
ذلك أن الدعوى المائمة تتعمق بعقار مرىون بيع بالمزاد العمني تنفيذًا لسند 

، يتعمق بعقار غير 92/ 1379تأمين دين، بينما العقار في الدعوى رقم 
مرىون بيع بالمزاد العمني، وبالتالي فبل وجو لتطبيق ىذا االجتياد عمى واقعة 

. الدعوى الماثمة
  إليو  تكون اوبذلك فإن محكمة االستئناف إذ توصمت خبلف ما توصمن

قد قصرت في اإلحاطة بالواقعة الصحيحة لمدعوى، وفي التطبيق السميم لمقانون 
وجاء قرارىا مشوبًا بالقصور في التعميل والتسبيب وفساد االستدالل مما يقتضي 

 0(نقضة
بعدم صحة تطبيق  (الفساد في االستدالل)في ىذا القرار تم تفسير 

القانون الذي يحكم المنازعة فاعتبرت محكمة التمييز أن القانون الواجب 
التطبيق عمى وقائع الدعوى وىو قانون المالكين والمستأجرين وليس قانون 

 حكم المحكمة لوضع األموال غير المنقولة تأمينًا لمدين، وىذا التكييف ال يجع
نما يكون مشوبًا  مشوبًا بفساد االستدالل إذا كان ىذا التطبيق في غير محمة وا 

  0بالخطأ في تطبيق القانون
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أما فساد االستدالل فبل يقوم إال إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير 
مقبولة قانونًا أو وقائع متناقضة، أو كانت األدلة ال تتفق مع النتائج التي  

توصمت ليا المحكمة، أو كان استدالل المحكمة يستند إلى الظن والشبية وليس 
 0في قرار محكمة االستئناف شيء من ذلك

. ولذلك اليمكن أن يوصف قرارىا بوجود الفساد في االستدالل
:-  تفسير النص بطريق القياس: ثالثاًال 

 0القياس ىو إسناد حكم األصل إلى الفرع لمتساوي في عمة الحكم
ويمتنع القياس عندما يكون حكم األصل مختصًا بو وحده فبل يجوز 

 0تعدية حكم األصل إلى الفرع إال عندما يكون حكم األصل عاماً 
فاذا كان حكم األصل مختصًا بو وحده فبل يجوز تعدية حكم األصل إلى 

 0 القياس زالفرع فإذا كان حكم األصل قاصرًا عمى ىذا األصل ال يجو
ولكن القرارات القضائية كانت تطبق القياس في بعض الدعاوى ورغم عدم 

. توفر ىذه الشروط
وبعد التدقيق ):-  ما يمي(1 )66/ 106فجاء في قرار محكمة التمييز رقم 

من قانون محاكم الصمح توجب عمى قاضي الصمح أن  (37)تبين أن المادة 
يسير في  الدعوى الجزائية وفق األحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات 

 (2).الجزائية مالم يرد نص خاص في قانون محاكم الصمح عمى خبلف ذلك

                                                 

. 1966من مجمة نقابة المحامين السنة  (1225)المنشور عمى الصفحة  (1)

، وقد جاء فيو أن من شروط تعدية 67راجع عمم أصول الفقو لمدكتور عبدالوىاب خبلف الصفحة  (2)
أن يكون حكم األصل غير مختص بو وحده فإذا : حكم األصل إلى الفرع بالقياس عدة شروط أىميا

دل دليل عمى تخصيص حكم األصل بو امتنع القياس مثل األحكام التي دل الدليل عمى أنيا 
مختصة بالرسول كتزوجو بأكثر من أربع زوجات وتحريم الزواج بإحدى زوجاتو بعد موتو، ومثل 

. االكتفاء في القضاء بشيادة خزيمة بن ثابت وحده بقول الرسول من شيد لو خزيمة فيو حسبو
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، من نفس القانون تنص عمى أن لقاضي  (38)وحيث إن المادة 
الصمح في المواد المشتممة عمى الحبس ما لممدعي العام من الصبلحية في 

.  التوقيف والتخمية
، من قانون أصول المحاكمات الجزائية ال تجيز (114)وحيث إن المادة 

. لممدعى العام توقيف المشتكى عميو إال بعد استجوابو
.  (فإن قاضي الصمح ال يممك أيضا صبلحية التوقيف قبل االستجواب

في ىذا القرار اعتبرت محكمة التمييز أن من حق قاضي الصمح توقيف 
المشتكي عميو بعد استجوابو قياسًا عمى صبلحية المدعي العام الوارده في المادة 

 0 التي ال تجيز لممدعي العام توقيف المشتكي عميو إال بعد استجوابو 114
إن تطبيق القياس عمي قواعد التوقيف التي تمارسيا جيات قضائية مختمفة 

 0وتحكميا نصوص مختمفة في غير محمو 
.  والتوقيف بعد االستجواب ىو حكم خص بو المشرع المدعى العام وحده

، من قانون أصول المحاكمات (114)كما ىو واضح من نص المادة 
الجزائية، ولم يجعمو حكمًا عامًا حتى يجوز فيو القياس فضبًل عن أنو ال قـانون 

محاكم الصمح وال قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز لممحكمة حق استجواب 
 0المشتكى عميو ال قبل توقيفو وال بعده
عمبًل  (السؤال)ولكنو يممك حق  (االستجواب)فقاضي الصمح ال يممك حق 

ىو أمر ( السؤال)من قانون أصول المحاكمات الجزائية و (172)بنص المادة 
. (االستجواب)مختمف كميا عن 

ولذلك ال يجوز قياس التوقيف الذي يمارسو قاضي الصمح عمى التوقيف 
الذي يمارسو المدعى العام بعد االستجواب؛ ألن النص عمى التوقيف بعد 

االستجواب جاء قاصرًا عمى المدعى العام وحده ولم يرد كحكم عام حتى يكون 
. أساسًا لمقياس

:-  القياس من باب  ولى: رابعاًال 
القياس من باب أولى ىو إثبات حكم حالة ورد النص عمييا إلى حالة 

أخرى مسكوت عنيا؛ ألن عمة الحكم تتوافر في الحالة األخرى المسكوت عنيا 
. بطريقة اقوى

 0فإذا لم تتوافر في الحالة المسكوت عنيا عمو الحكم ال يجوز القياس 
 تاريخ 2000 لسنة 21ولكن محكمة العدل العميا بقرارىا رقم 

، استعممت القياس من باب أولى دون توفر شروطو أي دون توفر 26/6/2000
.  عمة الحكم في الحالة المسكوت عنيا
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وحيث أنو يمتنع عمى الكاتب ): جاء بقرار محكمة العدل العميا ما يمي
العدل وىو األصل أن يقوم بالتصديق عمى تواقيع الموكمين أثناء تواجده خارج 
المممكة؛ فإنو ومن باب أولى أن يمتنع عمى المحامي المصادقو عمى تواقيع 

الموكمين خارج المممكة ذلك أن قانون الكاتب العدل أناط ىذه الصبلحية بقناصل 
. (المممكة بالخــارج

ففي ىذا القرار استعممت محكمة العدل العميا القياس من باب أولى بالنسبة 
لصبلحية المحامي بالتصديق عمى توقيع موكميو خارج المممكة عمى صبلحية 
الكاتب العدل بالتصديق خارج المممكة، مع أن القياس ممتنع لعدم وجود حالة 
مسكوت عنيا فتصديق المحامي عمى توقيع موكميو خارج المممكة ورد النص 

، من قانون نقابة المحامين بشكل مطمق، وعمى الرغم مما (44)عمييا في المادة
ورد في أي تشريع آخر، وعندما يستعمل المشرع عبارة بالرغم مما ورد في أي 

تشريع آخر، فإن ىذا يعني أن المشرع أراد عدم تطبيق أحكام قانون كاتب العدل 
 44بالنسبة لتصديق المحامي عمى توقيع موكميو، فيذا التصديق محكوم بالمادة 

المشار إلييا وحدىا وىو ليس حالة مسكوت عنيا حتى يتم قياسيا عمى الحالة 
. الواردة في قانون كاتب العدل بالنسبة لتصديق كاتب العدل عمى التواقيع

المبحث الثالــث   
الغمـــوض واإلبيـــــام 

 
   في أحيان كثيرة كانت القرارات القضائية تصدر بجمل غامضة أي ال 

.  ترابط بين كمماتياديوج
 و  وال يفيم منيا شيء فغموض القرار يعني حاالت ال يتبين منيا ما ه
المعنى المقصود التي تكون عمييا عباراتو، فبل تكشف ىذه العبارات عن  

 0المعنى الحقيقي لمضمون الحكم أو أسبابو
 ولذلك كان منطقيًا وضروريًا أن تشترط القوانين في الدول المتحضرة أن 

تكون القرارات القضائية مسببة تسبيبًا وافيًا فالتسبيب لؤلحكام يتم من خبلل 
ضوابط صارمة، ومقاييس محددة تحول دون وجود العبارات الغامضة والتعابير 

 .المنافية لقواعد المغة والكممات التي ال يفيم منيا شئ وال تدل عمى أي معنى
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:-  إن  سباب غموض القرار عديدة منيا
 0إساءة استخدام األلفاظ التي تعبر عن مضمون الحكم- أ

. استعمال تعابير قانونية في غير معناىا الصحيح-ب
.  اإليجاز الشديد في عبارات الحكم- ج

_ : واألمثمة عمى ىذه  الصور عديدة

:-  إساءة استخدام اولفاظ المعبرة عن الحكم: الحالة األولى

 عن المعني المقصود من ر قد يتم استخدام عبارات في القرار ال تعب
:  االسباب الواردة فيو واألمثمة عمى ذلك

:-  99/ 1051القرار رقم -1 
، المنشور عمى الصفحة 99/ 1051جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

وعن أسباب ): السنة التاسعة واألربعون ما يمي من مجمة نقابة المحامين 762
لى سطح عقار عالتمييز جميعًا وحيث إن سبب دعوى المميز ىو وضع يده 

ن الطمبات تختمف بمنع المعارضة وأجر المثل  فإنو موكميو ودونما وجو حق وا 
 يتوجب تقدير قيمة الدعوى بإعتبار مجموع قيمة ىذين الطمبين سندًا وعميو

 0( من قانون أصول المحاكمات المدنية24لنص المادة 
وىذا القرار ينطوي عمى سوء استعمال ألفاظ في القرار ال تعبر تعبيرًا 

. (فإنو وعميو)صحيحًا عن مضمون القرار مثل استعمالو عبارة 
ن الطمبات تختمف بمنع المعارضة وأجر المثل)وباستعمالو عبارة   (وا 

فيي عبارة غامضة فما ىي الطمبات التي تختمف بمنع المعارضة وأجر المثل 
والواضح أن المعنى المقصود ىو أن قيمة الدعوى تختمف حسب الطمبات 

. المقدمة بين منع المعارضة واإلدعاء بأجر المثل
ولكن العبارة المستعممة في القرار جاءت غامضة ال تعتبر عن المعنى 

. المقصود
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:-  99/ 963القرار رقم -2

، المنشور عمى الصفحة 99/ 963جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث إن )، من مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون ما يمي 1042

الفقو والقضاء يجمعان عمى أن الحكم الغيابي ال يعتبر حكمًا، وليس لو صفة 
نما يعتبر حكمًا تيديدياً    0(الحكم وا 

عن الحكم الغيابي ثم  (الحكم)والتناقض في ىذا القرار ىو نفي صفة 
تيديديًا، فإذا كان الحكم الغيابي يبطل عند القبض عمى المتيم  (حكماً )اعتباره 

 أو تسميمو نفسو فإن ذلك ال ينفي عنو صفو الحكم فيو حكـم صحيـح لو 
حجيتو الكاممة إذا كان صادرًا بالبراءة، والذي يبطل ىو الحكم الصادر باإلدانة 

، من قانون (250)فقط، وىذا الحكم حتى لو كان تيديديًا فقد وصفتو المادة
، ويجب أن يعمن عمى المتيم خبلل (حكم )أصول المحاكمات الجزائية بأنو 

صدورة بالنشر ويصبح نافذًا من اليوم التالي لنشرة  تاريخ عشرة أيام من 
 0بالجريدة الرسمية

:-   99/ 813القرار رقم - 3

، المنشور 99/ 813 جاء في قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز رقم 
، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي 292عمى الصفحة 

العبرة إال لتاريخ وصول الطعن إما إلى محكمة االستنئاف أو محكمة ) 
رباك الخصوم  التمييز، والقول بعكس ذلك يؤدي إلى السماح بإرباك المحاكم وا 

 0(في معرفة ما إذا كان قد قدم طعن في القرار الصادر لصالحو أم ال
 0وىذه الفقرة من القرار تنطوي عمى غموض 

، ىي ضمير بياء الغيبة يجب أن يعود عمى (لصالحو)ألن كممة 
شخص ما لم يتم اإلشارة إليو في ىذا القرار فمن ىو الشخص الصادر لصالحو 

.  القرار
 0ثم كيف يقدم الشخص الصادر لصالحو القرار طعنًا فيو
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إن الطعن يقدم عادة من الشخص الصادر ضده القرار وليس من 
. الشخص الصادر لصالحو ىذا القرار

 

:- 99/ 489قرار محكمة التمييز رقم - 4
، المنشور عمى الصفحة 99/ 486جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

ولكون ):- ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي 1987
الحكم مميزًا بحكم القانون فإن ردنا عمى سبب التمييز كاف لمرد عمى ذلك 

 0 (وبالتالي فإن الحكم المميز في غير محمو
والغموض واضح في عبارات ىذه الفقرة من القرار فالرد عمى سبب 

، وذلك اسم إشارة لمبعيد ولكنو في (ذلك)التمييز اعتبره القرار كاف لمرد عمى 
. ىذه الجممة ال يشير إلى شيء بعيد أو قريب

:-  98/ 2759القرار رقم - 5

، المنشور عمى الصفحة 98/ 2759 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث إن )، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي 1817

 إقامة الدعوى في تاريخالحكم بأجر المثل من قبل محكمة الدرجة األولى من 
 0(لمقانون)، ولغاية إزالتو فيو مخالفة صريحة 94/ 9/ 18

ىي عبارة غامضة فيي تعود عمى ضمير لم يبين في  (إزالتو)إن عبارة 
ىذه الفقرة من القرار ويبدو أن اإلزالة تتعمق باالعتداء ألن القرار يتعمق 

بالمطالبة بأجر مثل عن اعتداء فجاءت عبارات القرار يكتنفيا الغموض لعدم 
. بيان أن اإلزالة تتعمق باإلعتداء

. دون أن يبين إزالة ماذا (إزالتو)واكتفى القرار بكممة 
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:- استعمـال تعابير قانونية في غير محميا: الحالة الثانية
قد تكون التعابير القانونية صححية ولكن تستعمل في غير موضعيا 

.  فيكون ىذا االستعمال صورة من صور الغموض في القرار القضائي
:-  93/ 321القرار رقم - 1

، من 474، الصفحة 99/ 321جاء في قرار محكمة التمييز رقم - 1
عن السبب السادس ):- مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي

ومن سائر مواد قانون األصول المدنية أن 160فإن المستفاد من أحكام المادة  
 0(واجب المحكمة الرد عمى أسباب االستئناف وليس عمى المرافعات

  0  وىذا القرار استعمل تعابير في غير موضعيا
 160 بموجب المادة ةفالرد عمى أسباب االستئناف ىو الزام عمى المحكم

سائر مواد )من قانون أصول المحاكمات المدنية وليس ىذا اإللزام وارد في 
سائر مواد  قانون )كما جاء في ىذا القرار أن عبارة  (قانون األصول المدنية

، تعني جميعيا مع أن الرد عمى أسباب االستئناف لم يرد   (األصول المدنية
، من قانون أصول 160كإلزام عمى محكمة االستنئاف إال في المادة 

المحاكمات المدنية، ثم إن القانون ورد اسمو في القرار القضائي كما يمي 
قانون أصول المحاكمات )مع أن اسمو الصحيح ىو  (قانون األصول المدنية)

. ( المدنية

:-  98/ 241القرار رقم -2

وعميو فإنو إذا )،  46 سنة 1552 ص 241/98   جاء في القرار رقم 
قد طعن بيا تمييزًا فإنو وفي حال عدم وجود ما كانت أحكام محكمة أمن الدولة 

نص مخالف تكون صاحبو صبلحية بنظر طمبات الكفالة إذ ليس من الجائز 
أن تحال ىذه الطمبات إلى محكمة اإلستئناف ألنو ال يطعن بيذه األحكام 

. أماميا
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  ومن مقتضى ذلك أن ما يطبق بيذا الشأن ىو أولى بالتطبيق 
 0(بالنسبة لصبلحية النظر بالطعون المقدمة ضد قرارات إخبلء السبيل

وفي حال عدم وجود نص مخالف تكون صاحبو صبلحية )إن عبارة 
ىي عبارة غامضة فما ىي التي تكون صاحبو صبلحية  (بنظر طمبات الكفالة

بنظر طمبات الكفالة ىل محكمة أمن الدولة أم محكمة  التمييز؟ فالجممة التي 
.  إلى المحكمة التي ليا ىذه الصبلحيةروردت في ىذا القرار ال تشي

إن ما ينطبق بيذا الشأن ىو أولى بالتطبيق بالنسبة )  كما أن عبارة 
ىي عبارة أيضًا  (لصبلحية النظر بالطعون المقدمة ضد قرارات إخبلء السبيل

 غامضة ال تبين ما ىو المقصود بالشأن الذي يطبق والذي ىو أولى 
 . بالتطبيق

:-  اويجــاز الشديــد- ج
 إن اإليجاز الشديد في القرارات القضائية ىو صورة من صور اإلبيام 
والغموض ومن أمثمة ىذا اإليجاز الذي يتكرر في عشرات القرارات أن تقول 
 0محكمة التمييز أن محكمة االستئناف عالجت أسباب التمييز معالجة وافية

، 2000/ 8/ 13، تاريخ 2000/ 1022فجاء في قرار محكمة التمييز رقم 
. فوحيث أن أسباب التمييز ىي نفسيا أسباب االستئنا):  ما يمي

وحيث نجد أن محكمة االستنئاف قد تناولت بالبحث والتحميل كل سبب من 
أسباب االستئناف التي ىي في حقيقتيا أسباب التمييز ىذه، وتولت اإلجابة 
عمى كل دفع من دفوع المميز وأوردت األسباب القانونية في ردىا عمى كل 
سبب، وحيث أننا نتفق مع محكمة االستئناف في جميع ردودىا عمى أسباب 

تكرارًا مؤديًا الضاعة وقت االستئناف فإن اإلجابة محددًا عمييا ال تعدو كونيا 
 فإننا نرى أن أسباب التمييز جميعيا ال ترد عمى الحكم المميز وال المحكمة،

عادة األوراق لمصدرىا  0(تنال فيو لذا تقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز وا 
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إن محكمة التمييز ذات رسالة ىامة ىي تأصيل المبادىء القانونية 
عبلء كممة القانون، وتوحيد االجتياد القضائي وتأكيد سيادة القانون تحقيقًا  وا 
لوحدة القضاء وضمانًا لممس أواة بين األفراد، فاختبلف المحاكم في تفسير 

. القانون يؤدي إلى التضارب والتناقض وزعزعة استقرار القانون
ولذلك كان من وظيفة محكمة التمييز باعتبارىا محكمة قانون إزالة 

ظاىرة التناقض وتوحيد كممة القانون، ويترتب عمى ذلك أن محكمة التمييز ال 
يجوز أن تحيل في تسبيب أحكاميا إلى ما ذكرتو محكمة االستئناف بل يجب 

. عمييا أن تنشئي لنفسيا أسبابًا جديدة
ثم كيف يمكن اعتبار آداء ىذه الرسالة بانشاء األسباب الجديدة        

. (إضاعة لوقت المحكمة)
إن رسالة محكمة التمييز بحكم سموىا القضائي تسير عمى حسن تطبيق 
القانون، وىذه الرسالة تختمف عن رسالة محكمة الموضوع التي تطبق بنفسيا 
القانون، فمحكمة التمييز تعمل عمى ضمان حسن تطبيق القانون، وكفالة مبدأ 

 0وحدة القضاء 
  0وىي وظيفة تختمف كميًا عن وظيفة محكمة الموضوع 

فإذا كان رأي  محكمة التمييز مطابقًا لرأي محكمة االستئناف  في 
الطعن المقدم  ليا فإن بحثيا مجددًا في ىذه األسباب ال يضيع وقتيا فيي 

ممزمة أن تنشئ لنفسيا أسبابًا جديده تحقيقًا لرسالتيا في إعبلء حكم القانون ، 
ووحدة تفسيره وال يمكن لمحكمة التمييز أن تؤدي ىذه الرسالة السامية إذا كانت 
تقوم بإحالة  تفسير القانون إلى رأي محكمة االستنئاف، فالرقابة التي تمارسيا 
محكمة التمييز عمى حسن تطبيق القانون بأن تضع المنيج القانوني في بيان 
القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، ثم تراقب مدى سبلمة الحكم في اتباع ىذه 
القاعدة وسبلمة تفسير المحكمة لمقانون من خبلل المنيج الذي وضعتو، وىذه 
الرسالة جوىرية وىامة ال يجوز التخمي عنيا؛ إلن الحكم يجب أن يكون نفسو 

  0بنفسو وأن يكون مستوفيًا بذاتو جميع أسبابو
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المبحـث الـرابـــع 
خمق قــواعـد جـديـــدة 

 

في حاالت كثيرة كانت القرارات القضائية تفسر النصوص القانونية 
تفسيرًا يؤدي إلى خمق قواعد جديدة غير واردة في النص، والتفسير الذي 

يضيف قواعد جديدة إلى النص يخالف قواعد التفسير المغوية التي تقضي 
بتفسير النص حسب صياغتو والفاظة،  وىذا التفسير ليس من ميمة القاضي 
فالقاضي ليس مشرعًا واستحداث القواعد التشريعية ىو من ميمة المشرع وليس 

 0من ميمة القاضي
فالنص واضح الداللة يجب تطبيقو كما ورد بصفتو المحددة في القانون 

.  وال يجوز تفسيره تفسيرًا يؤدي إلضافة قواعد إليو

:-  723/97  ورقم 97/ 729القـرار -1

، المنشور 723/97، ورقم 729/97 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
:-  ، فيما يمي979، من مجمة نقابة المحامين سنة  1788عمى ص 

 وبعد التدقيق يتبين أن مناط  الفصل في الدعوى ىو ما إذا كان نظام  
. الداللين والمساسرة العثماني ما زال نافذ المفعول أم أنو أصبح ممغى

منو تنص عمى  (128)وبالرجوع  إلى الدستور األردني نجد أن المادة 
أن جميع القوانين واألنظمة وسائر األعمال التشريعية المعمول بيا في المممكة 
األردنية الياشمية عند نفاذ ىذا الدستور تبقى  نافذة  المفعول إلى أن تمغى أو 

. تعدل بتشريع يصدر بمقتضاة
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وحيث إن نظام الداللين والسماسرة المشار إليو آنفًا كان من األنظمة 

المعمول بيا عند نفاذ الدستور ولم يصدر أي تشريع يمغى ىذا النظام فإنو يبقى 
. نافذ المفعول

 1974 لسنة 40أما القول بأن قانون الوكبلء والوسطاء التجاريين رقم 
 إلى أساس، إذ من الرجوع ليذا القانون نجد دقد ألغى ذلك النظام فقول ال يستن

أنو عرف الوكيل التجاري والوسيط التجاري الذي يخضع ألحكام ىذا القانون 
 0 السماسرة لتعريفًا ال يشم

 قد فرق بين 1966 لسنة 12كما أن الباب الرابع من قانون التجارة  رقم 
الوكالة التجارية والوساطة التجارية والسمسرة حيث أفرد لكل نوع مواد خاصة بو 
 0مما يقطع بأن السمسرة ال تدخل في مفيوم الوكالة التجارية والوساطة التجارية
وحيث إن نظام الداللين والسماسرة المشار إليو قد أوجب عمى كل من 

يتعاطي مينة السمسرة أن يسجل نفسو في غرفة التجارة في المكان الذي 
 0يتعاطي فيو ىذه المينة

، قد  1949 لسنة 1وحيث إن نظام الغرف التجارية والصناعية رقم 
. أوجب تسجيل التجار في سجبلت الغرف التجارية

 نفسو في غرفة ل عمى ذلك أن السمسار الذى ال يسجبفإن ما يترت
التجارة ال تسمع دعواه بطمب أجور السمسرة عمبًل بذيل المادة الرابعة من نظام 

  0الداللين السماسرة سالف الذكر
وحيث إنو لم يرد في الدعوى ما يفيد أن المميز قد سجل نفسو في سجل 
غرفة التجارة كسمسار فإن دعواه بطمب أجور السمسرة من المميز ضده تكون 

 0حقيقة بالرد وبالتالي يكون الحكم االستئنافي بردىا متفقًا وأحكام القانون 
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إن ما جاء بقرار محكمة التمييز بأن نظام الداللين والسماسرة العثماني  
أوجب عمى كل من يتعاطي مينة السمسرة أن يسجل نفسو في غرفة التجارة 
في المكان الذي يتعاطي فيو ىذا المينة يتضمن إضافو قاعدة قانونية لم ترد 

 0في ىذا النظام 
فمن الرجوع ألحكام ىذا النظام تيبين أنو ال يوجد فيو أي نص يتضمن 

. ىذا الحكم أو حتى إن يمكن أن يستنتج منو ىذا الحكم من قريب أو بعيد
فالنص الوحيد الذي يتعمق بتسجيل السماسرة في ىذا النظام ىو نص 

:-  المادة الثالثة وقد جاء كما يمي
األشخاص الذين يريدون أن يتعاطوا الداللة والسمسرة إذا تبين أنيم )

حائزون عمى األوصاف المحررة في المادة الثانية يقيدون بالدفاتر المخصوصة 
 0(وفقا لذيل نظام غرفة تجارة االستانة

فتسجيل السمسار وفقًا ألحكام ىذا النص يجب أن يكون وفقًا لما ورد 
بذيل نظام غرفة تجارة اآلستانة وليس وفقًا ألحكام غرفة تجارة عمان أو غرفة 

. تجارة المكان الذي يتعاطي فيو التاجر مينتو
لقد حدد النص بشكل واضح أن يكون التقييد في الدفاتر المخصوصة 
وفقا لذيل نظام غرفة تجارة االستانة وىذه الغرفة ال وجود ليا اآلن ونظاميا 

 0ممغى
ومن المقرر أن التفسير الذي يؤدي إلي خمق قواعد قانونية جديدة 

يتجاوز وظيفة القاضي الذي يقتصر عممو عمى تطبيق لمقانون وتفسيره ال عمى 
.  تشريعة

:- 90/ 676القـرار رقم -2
أصدرت محكمة التمييز بالييئة العامة قرارات فسرت منو النص القانوني 

 90/ 676لمنص لم ترد في القانون فجاء في القرار رقم  (صفة)بإضافة 
:        ما يمي991 من مجمة نقابة المحامين لسنة  883المنشور عمى ص 
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 من قانون تشكيل المحـاكم النظـامية بصـفتيا 2/ 10تعتبر أحكام المادة )
 معدلة لنص 98/ 3/ 9من تاريخ  ، النافذ89 لسنة 12المعدلة بالقانون رقم 

  24، من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 191الفقرة الثانية من المادة 
 وبدون إذن لؤلحكام الصادرة عن  الطعن التمقائي التي كانت تجيز 88لسنة 

محكمة االستئناف في دعوى إخبلء المأجور الصمحية ووصف ىذا الطعن 
 191/2ىو إضافة وصف لمطعن ليست واردة في النص فالمادة  (بالتمقائي)

فيي تنص  (تمقائي)من قانون أصول المحاكمات المدنية ال يوجد فييا عبارة 
وتقبل الطعن أمام محكمة التمييز األحكام الصادرة عن محكمة )عمى ما يمي 

االستنئاف في القضايا الصمحية المتعمقة في دعاوي إخبلء المأجور، والقضايا 
التي تزيد قيمتيا عمى مئتي دينار خبلل ثبلثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ 

 0(التبميغ
أي طعن دون طاعن، فالطعن في األحكام  (تمقائي)فالطعن ال يكون 

أي دون التعميق عمى إجراء آخر أو غير مباشر، المدنية إما أن يكون مباشرًا 
عندما يتم تعميق الطعن عمى إجراء آخر كالحصول عمى إذن ولكن ال يكون 

ىناك طعن تمقائي، أي طعن دون طاعن فالقانون المدني ال يعرف ىذا 
 من قانون أصول المحاكمات المدنية ال 2/ 190والمادة األسموب من الطعن 

  0يوجد فييا شئ يسمى الطعن التمقائي
 من قا نون أصول المحاكمات الجزائية أجازت تمييز 275ولكن المادة 

أحكام االعدام واألشغال الشاقة المؤبدة دون طمب المحكوم عميو، وىذا التمييز 
 0 (طعنًا  تمقائياً )ال يعتبر 

نما ىو تمييز بحكم القانون من خصائصو أن تنظر محكمة التمييز  وا 
بالحكم، وحتى   (طعن)بالحكم الصادر بيذه العقوبة بحكم القانون دون وجود 

لعدم وجود الطعن  (طعن تمقائي)في ىذه الحالة ال يسمي ىذا التمييز بأنو 
. أصبلً 
:-  99/ 587القـرار رقم - 3

 المنشور عمى الصفحة 99/ 587 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث إن ):-  ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي519

القاضي المدني مقيد بالوقائع التي فصل بيا الحكم الجزائي من حيث وقوع 
 القاضي  ك لذلك ال يملوسبب وقوعوالفعل ونسبتو إلى فاعمو ووصفو القانوني 
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المدني الخروج عميو بإعطائو سببًا أخر لمحادث، وال وصفًا قانونيًا خبلف 
 0( بينات42م أورد بالحكم الجزائي مادة  

 من قانون البينات ىي 42وىذا القرار ينطوي عمى إضافة لنص المادة 
:-      ، التي لم ترد في النص فيذه المادة تنص عمى ما يمي(سبب وقوعو)
ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فييا ىذا )

 0(الحكم أو الوقائع التي فصل فييا دون ضرورة
فيذه المادة تدل بمفيوم المخالفة عمى أن القاضي المدني مقيد بالوقائع 

. التي فصل بيا الحكم الجزائي وكانت ضرورية لمحكم
 في ىذه المادة أية عبارة تدل عمى أن القاضي المدني بتقيد دوال يوج

بالحكم الجزائي من حيث وقوع الفعل ونسبتو إلى فاعمو ووصفو القانوني وسبب 
تمت إضافتيا لمنص دون أن ترد فيو، وكذلك فإن   (سبب وقوعو)وقوعو فعبارة 

، من قانون أصول المحاكمات الجزائية ىي التي نصت عمى أن 332المادة 
يكون لمحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى 

الجزائية بالبراءة، أو عدم المسؤولية أو باألسقاط أو باإلدانة قوة الشئ المحكوم 
بو أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد تم  فصميا نيائيًا وذلك 

: فيما يتعمق
 0بوقوع الجريمة  -  أ

  0بوصفيا القانوني -  ب
 0ونسبتيا إلى فاعميا -  ج

إن ىذا النص ال يوجد فيو أيضًا أية عبارة عمى أن القاضي المدني يتقيد 
فأضافت محكمة التمييز ىذه العبارة ونسبتيا إلى المادة  (بسبب وقوع الفعل)

، من قانون البينات وال 42، من قانون البينات مع أنيا لم ترد ال في المادة 42
  0، من قانون أصول المحاكمات الجزائية332في المادة 
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المبحث الخـامـــس  

إســاءة اختيــار التعابيــر  
 

في حاالت كثيرة تصدر القرارات بعبارات ال تتناسب مع المضمون 
فاأللفاظ تكون واضحة ولكنيا ال تعبر عن الفكرة التي يريدىا القرار كما ىو 

:- واضح من األمثمة التالية

:- 97/ 2072القرار رقم - 1

 المنشور عمى الصفحة 97/ 2072جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وحيث إن المطالبة ):- ، ما يمي45من مجمة نقابة المحامين سنة  4720

باألجر أو التعويض عن األجر ىي من الدعاوي الناشئة عن عقد العمل فإن 
دعوى المطالبة باألجر أو المطالبة بالتعويض عن األجر عن باقي مدة العقد 

د من قانون / 20بسبب فسخو تعتبر معفاة من الرسوم بموجب أحكام المادة 
  0العمل

ويبدو أن القرار  (التعويض عن األجر) يال يوجد في القانون ما يسم
، (تعويض عن أجر)القضائي اعتبر المطالبة باألجر عن باقي مدة العقد ىي 
 فيذه المطالبة ال عقد وىو وصف خاطئ  لممطالبة باألجر عن باقي مدة  ال

نما ىي تعويض عن فسخ العقد قبل إنتياء توصف بأنيا تعويض عن أجر  وا 
. مدتو

:-  98/ 2474القرار رقم - 2
، المنشور عمى الصفحة 98/ 2474جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

وحيث إن ): ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي275
دينارًا و 19024محكمة االستئناف بقرارىا المميز قد فسخت الحكم بمبمغ  

 دنانير فإن ذلك يكون في غير محمة ألن  19210 فمسًا وقضت بمبمغ 640
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المبمغ المحكوم بو في القرار االستئنافي األول قد اكتسب الدرجة القطعية ومن 

. حيث قيمة المبمغ المحكوم بو
ويبلحظ سوء اختيار التعابير التي ال تدل عمى المعنى الوارد في 

 0القانون
غير (ألن المبمغ المحكوم بو قد اكتسب الدرجة القطعية)عبارة - أ

صحيحة إلن المبمغ ال يكتسب الدرجة القطعية والذي يكتسب الدرجة 
فالقطعية ىي صفة لمحكم  (المبمغ )وليس  (الحكم )القطعية ىو

. وليست  صفة  لمنقود
ىي عبارة مكررة تدل  (من حيث قيمة المبمغ المحكوم بو)وعبارة - ب

المبمغ المحكوم بو في القرار ): عمى عدم الدقة فالقرار يقول
أي  (االستئنافي قد اكتسب الدرجة ومن حيث قيمة المبمغ المحكوم بو

لقيمة المبمغ )ثم  (لممبمغ المحكوم بو)أن القرار أعطي الصفة القطعية 
وىما شيء واحد وكبلىما ال يصح وصفو بإنو اكتسب  (المحكوم بو 

 0الدرجة القطعية

:-  99/ 1653القرار رقم -3

 السنة 2157 الصفحة 99/ 1653جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
ولما كان الحكم المطعون فيو قد خمص في قضائة إلى ىذه )التاسعة واألربعون 

. (النتيجة فإنو يكون قد صادف صحيح القانون
مع أن  (قانون غير صحيح)تعني وجود  (صحيح القانون) وعبارة 

 0القانون ال يجوز أن يكون إال صحيحاً 
  0فبل يوجد قانون غير صحيح 

 0وقد تكررت نفس العبارة في قرارات عديدة 
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 من 2193 الصفحة 99/ 2805فقد جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

 قد فوبما أن محكمة االستئنا)مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون 
ذىبت في قرارىا المميز إلى أن دعوى المدعي غير مسموعة لمرور الزمن 

، من القانون المدني فإنيا تكون قد خالفت صحيح 493تطبيقا الحكام المادة 
، من مجمة 2245، الصفحة 99/ 2347كما جاء في القرار رقم  (القانون

. نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون نفس العبارة
 :-95/ 1442القرار - 4

، من 1335، صفحة 95/ 1422 جاء في قرار محكمة التمييز  رقم 
إسقاط الجية المدعية حقيا الشخصي ): ، ما يمي96مجمة نقابة المحامين سنة 

عن المشتكي عميو بعد ما تعيد والده المدعى عميو بتسديد أية مبالغ  يظير أن 
ابنو اختمسيا إنما ينصرف االسقاط فييا إلى الجانب الجزائي وليس إلى الجانب 

الحقوقي ويؤكد ذلك أن مجموع المبالغ التي ادخميا المدعى عميو لم يكن قد 
  0(جرى تحديدىا عند اسقاط الشكوى

، إذن تتصرف لئللزامات المدنية التي يتم (الحق الشخصي)وعبارة 
، 6المطالبة بيا كتعويض عن الجريمة تبعًا لمدعوى الجزائية، فنصت المادة 

يجوز إقامة دعوى الحق ): من قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى ما يمي
الشخصي تبعًا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديو ىذه 

 0(الدعوى كما يجوز إقامتياعمى حده لدى القضاء المدني
فدعوى الحق الشخصي إذن تختمف عن دعوى الحق العام واسقاط 

  0دعوى الحق الشخصي
ال يتصرف غير دعوى الحق الشخصي وال يتصرف لدعوى الحق العام 
 وتفسير محكمة التمييز بأن اسقاط الحق الشخصي يتصرف لمجانب الجزائي 

أي لدعوى الحق العام ىو تفسير لعكس المعنى المقصود من النص تمامًا 
فالحق الشخصي ىو التعويض عن االلزام المدني وال عبلقة لو بالجانب 

  0الجزائي لمدعوى 
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  99/ 1020القرار رقم  -5
، من 2531، الصفحة 1020/99جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

إال أننا نجد أن تمييز الشق ): مجمة المحامين السنة التاسعة واألربعون ما يمي
الحقوقي من الدعوى المدنية التابعو لمدعوى الجزائية إنما يستمد حكمو من 

حيث قابميتو لمطعن أمام محكمة التمييز من الدعوى الجزائية التابعو ليا، وحيث 
إن الدعوى الجزائية في التمييز المرفوع ىي من نوع الجنحو وحيث إن الطعن 
تمييزًا في األحكام الصادرة في دعاوى الجنحو غير مقبول طبقًا لصريح نص 

، من األصول الجزائية التي حصرت قبول الطعن تمييزًا في 270المادة 
األحكام والقرارات الصادرة عن محكمة االستئناف في الدعاوى الجنائية، وعميو 

.   يكون ىذا الطعن مردودًا شكبًل لعدم قابميتو لمطعن أمام محكمة التمييز
:- ويالحظ عمى ىذه الصياغو ما يمي

أن تمييز الشق الحقوقي من الدعوى المدنية التابعة لمدعوى )عبارة - 1
عبارة خاطئة لغة وقانوناً، فالدعوى المدنية التابعو لمدعوى  (الجزائية

  .الجزائية ليس ليا شق حقوقي إلنيا كميا ذات صفو حقوقية

وعميو يكون ىذا الطعن مردودًا شكبًل لعدم قابميتو لمطعن أمام )عبارة - 2
، ىي عبارة غير مستوية المعنى ألن الطعن ال (محكمة التمييز

نما يكون مخالفًا نيكو  غير قابل لمطعن كما جاء في القرار، وا 
.  لمقانون واألصح أن يقال أن الطعن مردود شكبًل لمخالفتو لمقانون

:-   عـدل عميا98/ 86القرار رقم - 6
أما عن ):  وقد جاء فيو98/ 86جاء في قرار محكمة العدل العميا رقم 

/ 2الطعن بانعدام التنسيب الصادر عن معالي وزير العدل بموجب كتابو رقم 
، الموجو إلى عطوفة رئيس المجمس  98/ 2/ 12 تاريخ 129/ 1
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/ 17إشارة إلى كتابكم رقم ):- القضائي السابق، والذي جاء فيو ما يمي
، وبناء عمى طمبكم أنسب إحالة  القضاة التالية 1998/ 2 8 تاريخ 98

 أرجو عرض األمر عمى مجمسكم الكريم 4 ، 2 ، 1أسماؤىم إلى االستيداع 
عبلمي بالقرار الذي يصدر بيذا الشأن . (وا 

ونحن لدى تدقيق البينات الخطية المبرزة بالدعوى تبين أن عطوفة رئيس 
/ 17، وجو الكتاب رقم 1998/ 2/ 8المجمس القضائي السابق كان بتاريخ 

قرر المجمس القضائي ):- ، إلى معالي وزير العدل والذي ورد فيو ما يمي98
، الطمب من معالي وزير 1998/ 2 / 8في جمستو المنعقدة بيذا اليوم الموافق 

( 3، 2، 1)العدل تنسيب إحالة القضاة التالية أسماؤىم عمى االستيداع وىم 
/ 19 تاريخ 168كما أن نائب رئيس المجمس القضائي كان وجو الكتاب رقم 

لدي تدقيق القيود ): ، إلى رئيس النيابة العامة اإلدارية جاء فيو ما يمي98/ 3
الموجودة لدينا تبين أن المجمس القضائي لم يتخذ قرارًا بالطمب من معالي وزير 

، 2، 1العدل بتنسيب إحالة القضاة التالية اسماؤىم عمى االستيداع وىم السادة 
ن ماجاء بالكتاب رقم  ، الموجو إلى معالي 1998/ 2/ 8، تاريخ 98/ 17وا 

وزير العدل من قبل رئيس المجمس القضائي فإنما تم من قبل رئيس المجمس 
القضائي آنذاك، دون أي إجراء من المجمس وحيث يتبين لنا أن التنسيب الذي 
صدر عن معالي الوزير بالشكل الذي بيناه سابقًا يعتبر تنسيبًا مخالفًا لمقانون 

. ألنو لم يبن عمى قناعة الوزير وبمبادرة منو
وحيث إن االجتياد استقر عمى أنو إذا اشترط المشرع وجود تنسيب 
بالشكل الذي حدده القانون وبغض النظر عما إذا كان ىذا التنسيب ممزمًا 

لئلدارة  أو غير ممزم فان القرار الصادر باالستـناد إلى تنسيب غير قانوني  
يعتبر مخالفًا لمقانون ويتعين الغاؤه ىذا باإلضافة إلى أن اشتراك عطوفة رئيس 
المجمس القضائي السابق بإصدار القرار الطعين يعتبر مخالفًا لمقانون ألنو في 

. (ىذه الحالة أصبح خصمًا وحكمًا ومثل ىذا االمر ال يجوز
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التي أشارت ليا محكمة العدل  (اجتماع الخصم والحكم )إن قاعدة 
العميا في قرارىا ليس ليا محل الن ىذه القاعدة ال تنطبق عمى من يصدر قرارًا 
نما عمى من يصدر قرارًا قضائيًا ألن من يصدر قرارًا إداريًا ال يفصل  إداريًا وا 

ثم إن رئيس المجمس القضائي ال  (حكم)في دعوى قضائية حتى يقال أنو 
لمقاضي إذا طمب من وزير العدل أن ينسب إحالة ىذا القاضي  (خصما)يعتبر 

. عمى االستيداع
فالطمب ال يعتبر شكوى شخصية ضد القاضي حتى يكون مقدمو  

إلن الخصم ىو من تربطة رابطة عداوة أو خبلف شخصي بآخر وال  (خصما)
 0يوجد مثل ىذا االدعاء في الدعوى المشار إلييا

  395/99القـرار رقم - 7
 المنشور عمى 99/ 395جاء في قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز رقم 

، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون اطمقت 2298الصفحة 
. عمى السنة التي تجدد بموجب القانون (العقدية)عبارة السنة 

 فالسنة العقدية ىي السنة األولى التي يتم فييا عقد اإلجارة أما السنوات 
التي تمييا فبل تعتبر عقدية إلن عقد اإلجارة يتجدد تمقائيًا بحكم القانون بعد 

 0السنة األولى، فبل تعتبر ىذه السنوات التالية لمسنة األولى سنة عقدية 
ومن الرجوع إلى عقد اإليجار المبرم بين )فجاء في قرارىا المشار إليو 

ن 995/ 6/ 1المدعي والمدعي عميو بأن ذكر فيو تاريخ ابتداء اإليجار  ، وا 
ن  مدة اإليجار سنة كاممة قابمة لمتجديد وأن بدل اإليجار ثمانون دينارًا شيريًا وا 

اداء البدل يكون في بداية كل شير تدفع مقدمًا، 
 997ولما كان المدعي عميو قد تخمف عن دفع أجرة الشير التاسع لعام 

فإنو تبعًا لذلك تغدو وبقية األقساط المترتبة عمى المستأجر باعتبارىا أقساطًا 
  0(متتالية لنياية السنة العقدية

 
 

 
المبحــث الســــــــادس 
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ســـوء الصيــاغــــة 
سوء الصياغة ىو عيب لغوي يتضمن استعمال عبارات غير صحيحة 

لغويًا أو عبارات ال تدل عمى أي معنى قانوني بحيث ال يفيم من القرار المعنى 
:- المقصود من ىذه العبارات واألمثمة عمى ذلك

  99/ 726القرار رقم -1

، 231، حقوق الصفحة 99/ 726 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
يستفاد من الوقائع المار ذكرىا أن ):  ما يمي49من مجمة نقابة المحامين لسنة 

 جاء والدعوى في أواخرىا وعمى وشك 0طمب المميز ضده وقف السير بالدعوى
 0(الفصل فييا بعد أن اتبعت محكمة االستئناف قرار النقض

أو  )ليس ليا معنى قانوني ألن كممة  (والدعوى في  أواخرىا)إن عبارة 
وجمعيا أواخر أي ( آخرة )فالتي تجيء أخيرًا ىي ( آخرة )ىي جمع  (أخر

نما ليا اجراءات  (أواخر  )جمع لؤلنثى التي تجيء أخيرًا  والدعوى ليس ليا  وا 
محددة في القانون تنتيي بالحكم، ويسبقيا تقديم المرافعات وال تسمى المرافعات 

أو  )، وليس في القرار تحديد لبلجراءات التي سميت بالقرار (أواخر الدعوى)
. ىل ىي المرافعات أم البينات الداحضة  (آخر الدعوى

  99 / 2289القرار رقم - 2
، سنة 2188، الصفحة 99/ 2289 جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

.  (ولم يكن تأخير الفصل بالدعوى ىميا بالقصد األضرار بالمدعين): ، ما يمي49
وىذه الصياغة عدا عن أنيا ركيكة فإن العبارة ليس ليا معنى فعبارة  

ال تدل عمى أي معنى فإن بناء الجممة لغويًا جاء غير صحيح  (ىميا بالقصد)
فبل يوجد في ىذه الجممة أي ترابط ال لغوي وال قانوني فيي عبارة مضطربة ال 

. يفيم منيا شيء



 

 

68     
 

:-  97/ 1177القرار رقم -3
، المنشور عمى الصفحة 97/ 77 11جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

وفي ذلك ): ، من مجمة نقابة المحامين السنة الخامسة واألربعون ما يمي4732
 312908وعن أسباب التمييز نجد أن المميز ضده قد قام بتأمين سيارتو رقم 

 0(لدي المميز
ىي عبارة أقحمت عمى سياق الجممة عمى خبلف  (وفي ذلك)إن عبارة 

  0معناىا
من ذاك وىي لمخطاب والؤلم زائدة وىي تدل عمى أن الشخص  (ذلك)إن 

. المخاطب بعيد
  0غير قائم في ىذا القرار (ذلك)وىذا المعنى لكممة 

 :-   99 / 240القرار رقم -4
 المنشور عمى الصفحة 99 / 240جاء في قرار  محكمة التمييز رقم 

وعن السبب الثالث والمتعمق بعدم ):-   السنة الثامنة واألربعون ما يمي978
معالجة اسباب االستئناف بصورة وافية وأن الحكم المميز مشوب بعيب التعميل 
 فيو أيضًا غير وارد إلن محكمة االستئناف ردت بكل وضوح وتفصيل عمى 

 0(كل سبب من أسباب االستئناف
إن عبارة مشوب بعيب التعميل غير صحيحة لغويًا والعبارة الصحيحة 

نماعدم ) ىي مشوب بعيب عدم التعميل إلن التعميل ليس عيبًا في القرار وا 
. التعميل ىو العيب

عممًا أن رد محكمة االستئناف عمى أسباب االستئناف ال يعني صحتيا 
فرقابة محكمة التمييز عمى تسبيب األحكام وسيمة مباشرة لضمان رقابتيا عمى 

. القانون حسن تطبيق
وقد تكون األسباب مخالفة لمقانون والرد عمييا وحده ال يكفي بل البد من 

مناقشتيا لمتأكد من سبلمو االستنباط الذي قامت بو محكمة االستئناف ومن 
 0استنادىا عمى منطق قضائي سميم 
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- 0 :99/ 323القـرار الصادر عن الييئة العامة رقم -5
، المنشور 323/99  جاء في قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز رقم 

، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما 1035عمى الصفحة 
أما قول محكمة االستئناف أن ماقالتو محكمة التمييز حول ىذا األمر ): يمي

نما  بأنو قد اكتسب الدرجة القطعية فيو قول ال سند لو في القانون أو الواقع وا 
نقطة قانون تتعمق بصحة تفسير مادة قانونية يتوجب عمى المحاكم أن تتوخى 

 0(الدقو في التفسير وفي التوصل إلى نتائج سميمة حوليا
 واألخطاء المغوية في ىذه الفقرة من قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز 

:- عديدة
نما نقطة قانون)عبارة  :  ووًال  ىي  (فيو قول ال سند لو في القانون أو الواقع وا 

عبارة غير سوية المعنى لغويًا فما ىو الشيء الذي يشكل نقطة قانون ثم ماذا 
ليس ليا معنى ال قانوني وال  (نقطة قانون )إن عبارة  (نقطة قانون)تعني عبارة 

  .(نقطة قانون)لغوي فبل يوجد في القانون شيء يسمي 
أما قول محكمة االستئناف أن ما قالتو محكمة التمييز حول ىذا )عبارة : ثانياً 

ىي عبارة غير صحيحة  فالذي يكتسب  (األمر بأنو قد اكتسب الدرجة القطعية
عمى حد تعبير القرار القضائي   (ىذا األمر)الدرجة القطعية ىو الحكم وليس 

.  فالقطعية ىي صفو لمحكم وليس ألي أمر آخر
 :- 343/99القرار رقم - 6

، ىمن 48  415، الصفحة 99/ 343جاء في قرار محكمةالتمييز رقم 
ن الخبرة )مجمة نقابة المحامين  وحيث إن الخبرة وسيمو من وسائل االثبات وا 

جاءت في مجمميا متناغمة مع الميمـة التي أوكمت لمخبراء فان ما توصمت  
اليو محكمة الموضوع من خبلليا يكون في محمة وعميو فبل داع لسماع      

 0(البينة الشخصية
جاءت في القرار في غير محميا فبل تطمق ىذه العبارة  (متناغمة)وعبارة 

عمى اتفاق تقرير الخبرة مع الميمة إلى أوكمت لمخبراء إلن التناغم من النغم 
 0وىي عبارة تستعمل في الغناء لتدل عمى الطرب  (اليمس الخفي)وىو 

 



 

 

70     
 

المبحث الســــابـــع  
              األخطــاء المغويــة 
  

:- إطالق المفرد عمى الجمع- 1
، صفحة  96/ 697جاء في قرار الييئة العامة لمحكمة التمييز رقم 

المقصود بدعوى إخبلء المأجور الدعاوى التي ): ، ما يمي96 سنة 1861
يقيميا المؤجر عمى المستأجر إلخبلء مأجور وفقًا ألحكام  قانون المالكين 

 0(والمستأجرين في الحاالت التي حددىا ىذا القانون
في ىذا القرار عرفت الييئة العامة لمحكمة التمييز المفرد بالجمع فعرفت 

 إطبلق زوفي المغة العربية ال يجو (الدعاوى )إخبلء المأجور بإنيا  (دعوى)
ن البيت ىو عدد  المفرد عمى الجمع فبل يقال أن السيارة ىي مجموعة سيارات وا 

. من البيوت فالمغة العربية ال تعرف ىذا األسموب في الصياغة
لمدعوى فإذا اجتمعت أكثر  (جمع)والدعاوى ىي  (مفرد)فالدعوى ىي 

من دعوى أصبحت دعاوى والمفرد ال يعرف بالجمع يجب تعريف الشيء  
   0بالعناصر التي يتألف منيا أو الخصائص التي تمييزه عن غيرة 

:- إطالق نفس الحكم عمى المستثنى والمستثنى منو- 2
، الصادر عن الييئة العامة المنشور 98/ 2766 جاء في القرار رقم 

فالمحاكم النظامية )، 84، من مجمة نقابة المحامين سنة 305عمى الصفحة 
، من الدستور تمارس حق القضاء عمى جميع األشخاص 102بمقتضي المادة 

في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي قد يفوض بيا حق 
. (القضاء إلى محاكم دينية أو خاصة

والنص ورد ىنا مطمقًا شامبًل لجميع األشخاص وجميع المواد المدنية 
.    والجزائية
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، من الدستور لم يرد مطمقًا فقد ورد 102والحقيقة أن نص المادة 
عميو استثناء المواد التي قد يفوض بيا حق القضاء إلى محاكم دينية أو خاصة 

وال يقال إن النص جاء مطمقًا طالمًا ورد عميو استثناء فاالستثناء ينفي 
.  االطبلق

وعبارة مطمق وردت في المعجم  بأن ما ال يقع فيو استثناء أو ما لم يقيد 
راجع المعجم الوسيط لمدكتور إبراىيم أنيس ورفقاه الجزء الثاني الصفحة )بقيد 
564) 0 

فالقرار أطمق نفس الحكم عمى المستثنى والمستثنى منو وىو االسم الذي 
. يقع بعد أداة االستثناء

:- تأنيــث المذكـــر- 3
، المنشور عمى الصفحة 988/99جاء في قرار محكمة التميز رقم 

من الرجوع إلى الممف ): ، ما يمي99، من مجمة نقابة المحامين سنة 2490
فإننا ال نجد فيو اإلذن اآلنف ذكرىا ال من محكمة استئناف الجمارك وال من 
 0(رئيس محكمة التمييز؛ لذا فإن التمييز والحالة ىذه يكون غير مقبول شكبلً 

والنعت يتبع  (اإلذن)ىي نعت حقيقي لكممة  (األنف ذكرىا)إن عبارة 
المنعوت ويطابقو في النوع والعدد، فإذا كان المنعوت مذكرًا فإن النعت يكون 

ذا كان مؤنثًا فان النعت يكون مؤنثاً  . كذلك وا 
ىي مذكر فالنعت يجب أن يكون كذلك مذكرًا وتكون  (اإلذن)وعبارة 

وليس اآلنف ذكرىا ألنيا نعت لكممة  (اآلنف ذكره)العبارة الصحيحة وىي 
. التي ىي مذكر (اإلذن)
:- نصب خبـر إن - 4

تدخل إن وأخواتيا عمى المبتدأ والخبر فتنصب األول ويسمى اسميا 
 0وترفع الثاني ويسمى خبرىا
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ولكن نبلحظ في بعض قرارات محكمة التمييز عدم اتباع ىذه القاعدة  إذ 

 892/99بداًل من رفعو، جاء بقرار محكمة التمييز رقم  (إن)أنيا تنصب خبر 
، من مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة 347المنشور عمى الصفحة 

وعميو فإن محل الوكالة واضحًا ال غموض بو ولم يثبت ): واألربعون ما يمي
 0(وجود محل آخر مستأجر من المدعى عميو ويعود لممدعى

ىي خبر إن ويجب أن تكون في حالة رفع وليس في  (واضحاً )فعبارة 
. حالة نصب كما جاء بقرار محكمة التمييز

:- نصب خبر كان -5
كان وأخواتيا تدخل عمى المبتدأ والخبر فترفع األول ويسمى اسميا 

وتنصب الثاني ويسمى خبرىا وفي بعض القرارات الصادره عن محكمة التمييز 
 0نجد إن اسم كان منصوبًا 

، المنشور عمى الصفحة 2313/99جاء بقرار محكمة التمييز رقم 
وحيث إن الطعن ):  ما يمي49، من مجمة نقابة المحامين السنة 2095

بالصبلحية التقديرية لمحكمة الموضوع يخرج عن أسباب الطعن الواردة بالمادة 
 غير لذلك يكون ىذين السببين، من قانون اصول المحاكمات المدنية 198

. (واردين عمى القرار المميز ويتعين ردىما
ويجب  (يكون)ىي اسم إشارة لممثنى المذكر، وىي اسم  (ىذين)وكممة 

ىذان )أن تكون مرفوعو والرفع يكون بحرف األلف بحيث تصبح العبارة 
.  كما ورد خطأ بقرار محكمة التمييز( ىذين السببين)وليس  (السببان
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:-  في غير معناىا كظرف مكان  (حيث)استعمال - 6
ولكن في بعض القرارات القضائية  (ظرف مكان)ىي  (حيث)إن كممة 

. كان يتم استعماليا عمى خبلف ىذا المعنى
، سنة 459، الصفحة 2058/99جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

 لم تقدم المميزة أية بينة تبين الجية صاحبة فإنو وحيث):، ما يمي2000
الصبلحية بقبول استقاالت االشخاص المستخدمين لدييا فإنو عمى ضوء ذلك 

.  فإن جيو التعيين ىي صاحبة السمطة في قبول االستقالو
 إن من أبرم عقد العمل المتعمق بالمميز ضدىا ىما رئيس وعميو وحيث

. ىيئة المديرين والمدير العام فإنيما معًا من يممك صبلحية قبول استقالتيما
ولما لم يصدر أي قرار من قبميما بيذا الشأن فإن أي ادعاء بصدور 
مثل ىذا القرار يكون غير مستند إلى أساس صحيح مما يجعل قرار محكمة 

. من حيث النتيجة االستئناف صحيحاً 

لذا وحيث أن أسباب التمييز ال ترد عمى الحكم المميز فتقرر رد التمييز 
:- لقد وردت كممة حيث في ىذا القرار ثبلث مرات (وتأييد القرار المميز

فإنو وحيث لم يقدم المميز أية )كما يمي  (فإنو)وردت مسبوقو بكممة : األولى
 0 (بينة

.  (وعميو وحيث إن من أبرم)فجاءت ىكذا  (وعميو)وردت مسبوقو بكممة : الثانية
لذا وحيث إن أسباب التمييز )فجاءت ىكذا  (لذا)وردت مسبوقو بكممة : الثالثة

.  (الترد
عمى خبلف معناىا المغوي  (حيث)وفي جميع ىذه الحاالت وردت كممة 

. كظرف مكان لمجممة
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وجاء في مختار الصحاح أن حيث في المغة ىي ظرف مكان 
أي في المكان الذي يقوم  (أقوم حيث يقوم زيد): بمنزلو حين في الزمان فيقال

.  فيو زيد
. 165مختار الصحاح صفحة  (وال يفمح الساحر حيث أتى)وقال تعالى 

:- رفع المعطوف- 7

، المنشور عمى الصفحة 10/2000جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
ال معقب لمحكمتنا عمى ): ، ما يمي49، من مجمة نقابة المحامين سنة 2536

ىذه القناعة طالما أنيا تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخمصة 
 0 (استخبلصًا سائغًا ومقبول

إن كممة مقبول جاءت مرفوعة في حين أنيا معطوفة عمى كممة سائغًا 
. (مقبول)وليس  (مقبوالً )فيجب أن تكون منصوبة بحيث تصبح 

:- استعمال اوسم الموصول المذكر لممؤنث-8

، السنة الثامنة 493، الصفحة 2233/99جاء في قرار محكمة التمييز 
وحيث إن الفقو والقضاء أجمعا عمى إمكان اختصاص أكثر من )واألربعين 

محكمة بالدعوى الواحدة، بمعنى إمكان رفع الدعوى أمام أي منيا ويكون 
الخيار لممدعى فإلى جانب إمكان رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى 

عميو تطبيقًا لمقاعدة العامة يمكن رفعيا أمام المحكمة الذي يتعاطى بيا أعمالو 
 0(  أو موطنو

اسم موصول يستعمل لممفرد المذكر وال يستعمل لممفرد  (الذي)إن كممة  
. ىي التي تستعمل لممفرد المؤنث (التي)المؤنث و

االسم الموصول يدل عمى معين بوساطة جممة تذكر بعده تسمى صمة 
أمام المحكمة التي يتعاطى ): الجممة والصواب أن تكون الجممة بالشكل التالي

 0(بيا أعمالو أو موطنو
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:-  استعمال حرف  م لمجمع- 9
، سنة 2542، الصفحة 2000/ 12جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

وحيث إن العفو العام يزيل حالة اإلجرام من أساسيا وتسقط ): ، ما يمي49
بصدوره كل دعوى جزائية وعقوبة أصمية أم فرعية، والجريمة المطموب تسميم 

 0(المميز ضده ألجميا غير معاقب عمييا في القانون األردني
لمجمع بين  (أم )استعممت محكمة التمييز في ىذا القرار حرف 

المعطوف والمعطوف عميو بينما أن ىذا الحرف ىو حرف عطف ويستعمل 
 0(سيارة ركبت أم دراجة )لطمب تعيين أحد الشيئين ولئلستفيام فيقال 

كما جاء في القرار الصادر عن  (لمجمع)ال يستعمل  (أم)ولكن حرف 
. محكمة التمييز

إذ أن ىذه المحكمة اعتبرت أن  كل دعوى  جزائية والعقوبة األصمية 
لمداللة  (أم)والعقوبة الفرعية تسقط بصدور العفو العام، ولكنيا استعممت حرف 

عمى الجمع بين العقوبة األصمية والعقوبة الفرعية مع أن حرف أم ال يستعمل 
 0لمجمع

:- لنصــب الفـاعــ- 10

، الصادر عن الييئة العامة 266/97جاء بقرار محكمة التمييز رقم 
، من مجمة نقابة المحاميين السنة الخامسة 3779والمنشور عمى الصفحة 

إن ىذه الوقائع تشكل عناصر وأركان الجرائم التي ارتكبيا ): واألربعون ما يمي
، من قانون العقوبات وبداللة 240/2 و 240/1المميزين خبلفًا ألحكام المواد 

. ( من نفس القانون76المادة 
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       والخطأ المغوي في ىذا القرار أنو نصب الفاعل بداًل من رفعو فالفعل 

ارتكب والفاعل المميزان والفاعل لممثنى المذكر يكون مرفوعًا باأللف والنون وال 
يجوز نصبو بالياء كما جاء بقرار محكمة التمييز حيث وردت الجممة بالشكل 

الجرائم التي ارتكبيا )والصواب  (الجرائم التي ارتكبيا المميزين)التالي
 0(المميزان

:-  تأنيـث المذكـر- 11

، من 718، صفحة 99 / 2787جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
وبالمحاكمة الجارية بعد ): مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون ما يمي

، إجراء 9، وعمى الصفحة 97/ 10/ 23الفسخ قرر قاضي الصمح في جمسة 
، وقررت الرجوع عن إجراء 98/ 3/ 11خبرة جديدة إال أنيا عادت وفي جمسة 
 0(خبرة جديدة وأصدرت قرارىا المطعون

منسوبة إلى قاضي الصمح، وىو مذكر ويجب أن يرد  (عادت) إن كممة 
فالفاعل إذا كان مذكرًا فإن  (قرر)و (عاد)أال إنو : الفعل بصيغو التذكير فيقال

ذا كان مؤنثًا فإن التأنيث يتم بناء التأنيث .  فعمو يكون مذكرًا وا 

:- رفع المضاف اليو- 12

، جزاء المنشور عمى 546/99جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
: ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة واألربعون ما يمي1190الصفحة 

بما أن الفعل الذي أتاه المميزان يدل بحد ذاتو عمى إتجاه نيتيا لنقل المادة )
وتخزينيا في منطقو محددة إال أن النتيجة الجرمية لم يتحقق لحيمولة أسباب ال 

دخل إلرادتيما فييا يعني تحقق عناصر، وأركان جريمة الشروع وتجريم 
المميزان بيا ومعاقبتيما بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة القانونية المنطبقة 

.  (عمى الفعل يتفق وأحكام القانون
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 (المميزان)تنطوي عمى خطأ لغوي ألن كممة  (تجريم المميزان)إن عبارة 
مضاف إليو فيجب أن تكون مجروره باإلضافة والجر يكون بالياء والقرار 

. التمييزي رفع المجرور باأللف والنون
، المنشور عمى الصفحة 546/99وجاء بقرار محكمة التمييز رقم 

إن الرائد ): ، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنو واألربعون ما يمي1190
 قام بمتابعة المتيمان إثر فرارىما وتمكن من إلقاء القبض عمييما وضبط 0ع

. (معيما جيازي ىاتف خموي وبطاريتين تستعمبلن لمجياز منظار
عبارة غير صحيحو لغويًا ألنيا : ىي (بمتابعو المتيمان)إن عبارة 

مضاف اليو يجب أن تكون مجرورة بالياء وليست مرفوعة باأللف كما جاء 
 0بقرار محكمة التمييز

:- إطالق المثنى عمى المفرد -13

، الصادر عن الييئة العامة 2386/98جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
، من مجمة نقابة المحامين السنة الثامنة 1060لمحكمة التمييز الصفحة 

عن السبب الرابع فإن الخبرة ىي أحد األدلة التي لمحكمة الموضوع )واألربعون 
التدقيق فييا واإلنتياء منيا إلى النتائج السائغة، مما ال رقابة لنا عمييا في ذلك 

ما دام أنو لم يرد عمى ىذه الخبرة أي مطعن قانوني وجوىري يؤثران في 
ىذا القرار اعتبر الفعل المنسوب  (صحتيما وسبلمة النتائج المستخمصو منيا

ىي اسم مفرد ويجب أن يكون فعميا مفردًا  (مطعن)مثنى مع كممة  (لممطعن)
 0وليس مثنى

:- الفعـل المتعـدي- 14
إن الفعل المتعدي في المغة العربية يحتاج إلى مفعول بو وال يكتفي 

، من 848، المنشور عمى الصفحة 2977/99بفاعمو وفي القرار القضائي رقم 
مجمة نقابة المحامين السنة التاسعة واألربعون تضمنت صياغة القرار وجود 
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وليس في القانون ما )فعل متعد دون مفعول بو فجاء في ىذا القرار 
يسعف المحكمة أن تحكم بعمميا أو معرفتيا إال أن يكون ذلك في حدود فيم 

ومعرفة   
القانون والسوابق القضائية فقط طبقًا لممادة الثالثة من قانون البينات التي 

قضت أنو ليس لقاض أن يحكم بعممو الشخصي وعميو يغدو ىذان السببان 
. (واردان عمى القرار المميز ويناالن منو

وينال فعل  (يناالن منو)ففي ىذا القرار استعممت محكمة التمييز فعل 
.  متعد يحتاج إلى مفعول بو وليس في ىذا القرار أي مفعول بو

كما أن ىذا القرار ورد بو خطأ لغوي آخر إذ جاء فيو العبارة التالية يغدو 
. والصواب يغدو ىذان السببان واردين (واردان) ىذان السببان 

:- المستثنى باو- 15

 45، سنة 2903، الصفحة 96/ 883جاء في قرار محكمة التمييز رقم 
ومتى كان ماتقدم فتكون . وحيث إن انتياء الوكالة ال يكون إال بموافقة الوكيل)

محكمتا الموضوع قد طبقتًا حكم القانون تطبيقًا سميمًا، وانتيى الحكم المميز إلى 
 0( نتيجة صحيحة األمر الذي يتعين رد التمييز

كاداة استثناء والمستثني اسم يذكر بعد أداة من  (إال)استعمل ىذا القرار 
أدوات االستثناء مخالفًا لما قبميا في الحكم والمعنى أن النتيجة التي توصمت 

ليا محكمتا الموضوع  موافقة لمقانون ألن المقدمة التي بنيت عمييا ىذه النتيجة 
كإداة  (إال)ىي أن انتياء الوكالة ال يكون إال بموافقة الوكيل ألن استعمال 

مع أن ذلك غير صحيح ومخالف لمقانون إلن  (الحصر)استثناء تفيد معنى 
انتياء الوكالة ال يكون بموافقة الوكيل فقط فيناك حاالت عديدة تتم فييا انتياء 

:-  ، من القانون المدني وىي862الوكالة نصت عمييا المادة 
  0إتمام العمل الموكل بو -      أ
 0انتياء األجل المحدد  ليا -  ب
وفاة الموكل أو خروجو عن األىمية إال إذا تعمق بالوكالة حق -  ج

 0لمغير
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 .وفاة الوكيل أو خروجو عن االىمية-  د
 

، عمى أن لموكيل أن يقيل نفسو من الوكالة التي 864كما نصت المادة 
 0اليتعمق بيا حق لمغير

إذن انتياء الوكالة يتم في حاالت عديدة نص عمييا القانون وليس فقط 
. بموافقو الوكيل

فاستعمال القرار القضائي أداة االستثناء بمعنىى حصر حاالت انتياء 
.  الوكالة بحالة واحدة ىي بموافقة الوكيل ىو استعمال خاطئ ومخالف لمقانون

لى  المعرفة وأخيرا إن األحكام القضائية بحاجة دائمًا إلى الصياغة المغوية الجيدة وا 
بقواعد المغة العربية  اذا ما أريد ليا تحقيق غايتيا في إعبلء كممة القانون 

 0وتوجيو العدالة عمى الوجو الذي يتفق مع مكانة  القضاء وقدسيتو 
ن حجز ىذه الدراسات عن القضاء يعني المحافظة عمى               وا 

والحرص عمى اإلدارات الفاشمة األمر الذي يؤدي إلى ترك   (الجمود والعجز)
آثار مدمرة عمى العدالة ويرغميا عمى البقاء داخل القرون الوسطي في عالم 

 0يتقدم تقدمًا مذىبًل إلى األمام
إن الدراسات المغوية في القضاء يجب أن تكون قرينة الدراسات القانونية 

. من أجل صنع القرار الصحيح ومن أجل تحقيق العدالة
 
 
 

 


