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Nous souhaitons la bienvenue - Cynthia Hazelton qui a bien voulu analysaattori Reading Law, Tulkkaus lakitekstit, ei aikomus. Ce livre a t' 'crit par Antonio Scalia, juge a la cour supr'me des 'tats-Unis, et Bryan A. Garner, avocat, auteur (Garnerin moderni amerikkalainen käyttö), lexicographer et r'dacteur de nombreux ouvrages juridiques (don's Black's Legal
Cynthia Garner et a assist' plusieurs de ses conf'rences riipus ses'minaires de r'daction juridique). est n'e et a grandi aux 'tats-unis. elle est-diplime de la faculty de droit de l'Universit'd Akron et me estmbre du l'baro de l'oth mast're en France du Middlebury College ainsi qu'un mast're en traduction de l' Institute of Applied Linguistics de Kent State University.
Elle enseigne la traduction juridique, mainonta ja diplomatia . Voir aussi la pr'face de cette analyysi, intitul'e la Common Law (Anglo-amurican-canadienne) et le droit civil (Francois-bek) et publi e sur ce blog la semaine pass. Muuttavatko oikeudelliset asiakirjat merkitystään ajan myötä? Tämä kysymys on lukulain johdantorivi: Oikeudellisten tekstien tulkinta,
joka on kirjoitettu yhdessä korkeimman oikeuden vanhemman tuomarin Antonin Scalian ja Brian Garnerin kanssa, Blackin oikeussanaston päätoimittaja ja yli 20 kirjan kirjoittaja laillisesta kirjoittamisesta. Westin julkaisema Reading Law ei ole satunnaista lukijaa varten. Mutta se on korvaamaton viitekirja asianajajille, lakikirjailijoille, oikeustieteen professoreille,
lakikääntäjille ja sananörteille, kuten Garner puhuu oikeuskirjoitusseminaareissaan. Lakisääteinen tulkinta on prosessi, jolla tuomioistuimet tulkitsevat ja soveltavat lainsäädäntöä. 567 sivulla painavat Scalia ja Garner listaavat ja selittävät laillisen rakentamisen 57 kinonia, jotka on järjestetty seuraaviin luokkiin: semanttinen, syntaksi, kontekstuaalinen, odotettu
merkitys, hallituksen jäsentäminen, yksityiset oikeudet ja vakauttaminen. Jokaisen otsikon jälkeen kirjoittajat selittävät ja keskustelevat tietystä säännöstä käyttäen esimerkkeinä 630 mielenkiintoista ja usein viihdyttävää oikeustapausta koko kirjassa. Niin vaikealta kuin se tuntuukin, kirja on myös täynnä yllättävän hauskoja huomautuksia, kuten viittaus
presidentti William Henry Harrisonin kuolemaan keuhkokuumeesta kaksituntisen virkaanastujaispuheen jälkeen oppitunnina kaikille bloviaattoreita. Laillisten kinonien jälkeen kirjoittajat paljastavat 13 väärennöstä oikeudellisesta tulkinnasta. Kaikki tapausten nimet näkyvät case-taulukossa. Kirja päättyy 41-sivuisen lähdeluettelon ja tyhjentävän Index-osion
kanssa. Alla lyhyt katsaus lain lukemiseen: Kirjoittajat aloittavat ottamalla käyttöön järkevät tulkintaperiaatteet ja korostamalla viittä perusperiaatetta, joita sovelletaan kaikkiin teksteihin. Sitten he siirtyvät tiettyihin laillisiin kaanoniin. Semanttisia tykejä. Tekijät 11 jenonia tämän otsikon alla. Useimmat niistä näyttävät ilmeisiltä: ilmeinen: Yleensä tarkoittaen
kinonia: Yleisille termeille olisi annettava niiden yleinen merkitys; Olettamus ei-yksinomainen Canon Inclusion: verbi sisältää esimerkkejä, ei tyhjentävä luettelo; ja siveettömyydestä: käsittämätön teksti ei toimi. Mutta toiset, kuten Pois jätettyjen tapausten kaanon: Mitään ei pitäisi lisätä siihen, mitä tekstissä sanotaan tai kohtuudella tarkoittaa, erityisesti
oikeudellisten kääntäjien kannalta. Syntaksitykeksejä. Tässä luokassa on lueteltu seitsemän kinonia, joista suurin osa koskee myös kääntäjiä. Esimerkiksi edellinen käännos tarkoittaa, että prooun, suhteellinen proness tai demonstratiivinen adjektiivi viittaa yleensä lähimpään kohtuulliseen edeltävään adjektiiviin. Kirjoittajat viittaavat Yhdysvaltain korkeimman
oikeuden vuonna 2003 päätökseen, joka havainnollistaa tätä kaanonia: Vanhemmat varoittavat teini-ikäistä: Sinua rangaistaan, jos lopetat puolueen tai osallistut muuhun toimintaan, joka vahingoittaa kotia. Oikeus päätti, että jos poika kuitenkin lopettaa juhlat ja jää kiinni, hän ei todennäköisesti pakene rangaistusta väittämällä, että talo ei vahingoittunut.
Suhteellinen proness, joka kiinnittyy vain toiseen toimintaan, ei myöskään puolueeseen. Kontekstuaalisia kinoneja. Tässä luetellut 14 kaanonia kiinnostavat myös oikeudellista tulkkia: Surplusage Canon määrää, että jokainen sana ja jokainen säännös on annettava voimaan. Ketään niistä ei pidä jättää huomiotta. Mitään niistä ei pitäisi turhaan tulkita toista
säännöstä tai sillä ei saa olla seurauksia. Ja olettamus Canonin johdonmukaisesta käytöstä muistuttaa meitä siitä, että sanalla tai lauseella pitäisi olla sama merkitys koko tekstissä; olennaiset erot termein tarkoittavat merkityksen muutosta. Terminologinen johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää kaikissa käännöksissä, mutta erityisesti oikeudellisessa
asiakirjassa. Neljä viimeksi mainittua luokkaa koskevat erityisesti hallituksen määräyksiä. Odotettua tarkoitut kinonit. Tämän luokan seitsemään kaanoniin kuuluu perustuslakia epäilevä kaanon: Perusoikeuskirjaa olisi tulkittava siten, että vältetään sen perustuslainmukaisuuden kyseenalaistaminen ja Canonin ekstraterritoriaalisuus: Perusoikeuskirjassa ei
oletettavasti ole ekstraterritoriaalista hakemusta. Nämä käsitteet voivat tuntua ilmeisiltä, mutta ne ovat kriittisiä teorioita lakisääteiselle tulkinnalle. Valtion jäsentävät ja yksityiset oikeistotykikot. Näissä kategorioissa käsiteltyjä seitsemää kinonia kuvaa mielenkiintoinen oikeus. Kaksi päätykkiä ovat Mens Rea Canon: Rikoksen syntysäännön, jonka elementit
ovat samankaltaisia kuin common law -rikkomukset, oletetaan edellyttävän syyllistä mielentilata (Mens Rea) sen komissiossa ja Lenitin säännössä: Rikoksen tai rangaistuksen määräämistä koskevan lain epäselvyys on ratkaistava vastaajan eduksi. Jos mietit, mitä laiskuus on, se on yhteisen opin oppi. tarkoituksena on välttää vastaajan oikeuksien
rikkominen asianmukaiseen rikosasiaan vaatimalla tuomioistuimia tulkitsemaan monitulkintaisia lakeja vastaajan hyväksi. Se on synonyymi hemmottelulle. Tykistöjen stabilointi: Lopullinen luokka aseiden kanssa, joiden tarkoituksena on estää perussäännön tulkinta yleislainsäädännön muutoksena, jos tällaisia muutoksia ei ole määritelty selkeästi. Esimerkiksi
Canon 52:ssa esitetään olettama, joka vastustaa common law -lain muutoksia ja edellyttää, että kaikki muutokset on ilmoitettava selkeästi ohjesäännössä. Tervejärkinen common law tarkoittaa, että ohjesäännössä olevia epämääräisiä sanoja on tulkittava ja sovellettava niiden yhteisten merkitysten mukaisesti. Kirjan viimeisessä osassa kirjoittajat
hahmottelevat kolmeatoista oikeudelliseen tulkintaan liittyviä väärennöksiä. Ne päättelevät, että tekstilähestymistapaa olisi käytettävä tulkittaessa sääntöjä ja muita oikeudellisia välineitä, jotka keskittyvät tekstin alun perin suunniteltuun merkitykseen. Jälkikirjoituksessa Justice Scalia ja Garner selittävät, että heidän oikeusjuttunsa on käyttää parasta
käytettävissä olevaa lähestymistapaa tekstitulkinnassa eli kielellistä ja historiallista. Lukijoille, jotka ovat kiinnostuneita ja/tai työskentelevät laillisen kääntämisen alalla, tämä on kiehtova ja erittäin hyödyllinen taustatyö. Cynthia Hazelton, J.D. Page 2 Tuoreessa mainoksessa (The Right Word Is Out of The Speech!) me (vaatimattomasti) sallimme itsemme
imarrella itseämme siitä, että omaksuimme Ranskalais-eteläafrikkalaisen coelacanth-etsintäretken Intian valtameren syvyyksissä ja etenimme siten le Figaron ja New York Timesin edelle viikon ajan. Pohjimmiltaan blogimme kielellinen ja kulttuurinen kutsumus ei estä meitä kiristämään uutisia mahdollisimman lähelle! Etusivulla on kaksi englanninkielistä
ilmaisua, jotka vastaavat ranskankielistä lausetta: uutiset ja lehdistön kuumat uutiset. Molemmat kuvaannollisissa mielessä. Ensimmäinen olettaa, että kyseinen uutinen tulee esiin, eli se on tällä hetkellä hauskaa, mikä luo metaforan tapahtumalle, joka lähetetään lähes samaan aikaan kuin se tapahtuu. Toinen, lehdistön kuuma kausi juontaa juurensa aikaan,
jolloin sanomalehdet ja radio olivat ainoat tietolähteet ja sanomalehtien myyjät jakoivat niitä (ainakin anglosaksisissa maissa) kadunkulmista. He huusivat ohikulkijoille: Lukekaa kaikki siitä, viitaten niitä myyvän sanomalehden sensaatiomaisimman raportin mukaan. Mitä lehdistön kuumaan lauseeseen tulee, se ei tarkoita sitä huumorinjyvää, että sanomalehdet
ovat juuri jättäneet lehdistön, ja ovat edelleen kuumia, kun pullat tulevat uunista. Journalismissa on kolmas termi, joka ei ole synonyymi kahdelle seuraavalle edellä käsitellylle, vaan käyttää myös metaforaa välittääkseen merkityksellisyyttä ja vaivaa, jolla uutisia seurataan, kun tiedotusvälineiden välillä on kovaa kilpailua. Se on sana kauha, jota käytetään
nostan ja verbinä. American Heritage® English Dictionary antaa useita määritelmiä nostanista, mukaan lukien lapio yleensä syvä kaarevalla ruokalajilla ja lyhyellä kahvalla, mutta merkitys, josta olemme kiinnostuneita tässä yhteydessä (ja jota sanakirja kutsuu epäviralliseksi), on: Yksinomainen uutinen, jonka onni tai aloite ennen kilpailijaa on hankkinut.
(Yksinomainen uutinen, joka on saatu vahingossa tai aloitteesta ennen kilpailua). Tässä verbi, joka vetää, tarkoittaa, että kilpaileva media voittaa uutisten hankinnassa ja levittämisessä. Esimerkiksi: The New York Times nappasi Los Angeles Timesin tapahtumasta. Mitä lukijoisiimme, palvelijoidenne ei enää tarvitse seistä katujen kulmilla ja huutaa viimeisintä
uutiskantonia. Bloggaajan arvostettu otsikko vapauttaa meidät tästä tehtävästä. Tässä suhteessa on syytä huomata englanninkielisen sanan blogger etymologia, josta ranskankielinen vastine on peräisin. Englanniksi bloggaaja tarkoittaa henkilöä, joka ylläpitää blogia, joka on verkkolehden lyhennetty muoto (nyt vanhentunut). Kirjaimellisesti verkkolehti viittaa
verkkotoiminnan historiaan. Tämän uutisten levittämistä koskevan artikkelin päätteeksi haluamme lainata hyvin viisaita ja jopa profeetallisia A.J. -sanoja. Labeling (1904-1963), kuuluisan The New Yorker -sanomalehden entinen erinomainen toimittaja. (Liebling opiskeli keskiaikaista kirjallisuutta Sorbonnessa). ... Ja asiantuntija, joka sanoo ajattelevansa, että
se on jotain, mitä hän ei ole nähnyt. Tämä luokka ei koskaan lakkaa kasvamasta. Olemme nyt asiantuntijoiden kansakunta, jossa miljoonat ihmiset tietävät kaiken, mitä he eivät ole kokeneet. -------------------- Lexicon Journalism: Uutiset ilmoitukset pieni mainos kirjeenvaihtaja pysyvä henkilöstö toimittaja jakelu johtaja kaksinkertainen (kauhalla) kauhoa
digitaalinen painos sarjapuolueissa, sarjoitettu säikeitä johtaa, johtaa joukko toimittajia joukko toimittajia journalistinen tutkiva journalismi tutkiva tasapainoinen journalismi tasapainoinen journalismi, keltainen lehdistö journalismi toimittaja toimittaja toimittaja freelancer, stringer, freelancer mainonta, pubi mainonta neljäs teho kiinteistötoimittaja (päätoimittaja)
toimittaja ( , raportointiraportti, raportointi, kattavuus sarake 1 Englannin verbi purkautua on lisä merkitys, nimittäin paeta, esimerkiksi: vanki pakeni vankilasta. Lieblingin kommentit julkaisee The New Yorkerissa 19. huhtikuuta toinen johtava yhdysvaltalainen toimittaja Adam, entinen pariisilainen kirjeenvaihtaja ja useiden kirjojen kirjoittaja, mukaan lukien
Pariisi kuuhun ja Pöytä ensin: Perhe, Ranska ja ruoan merkitys (Vintage, 21. elokuuta 2012). Ensi silmäyksellä englanninkielinen termi uutiset (joka tulee ranskan sanasta uutiset) vastaa Uutiset, mutta itse asiassa sen käyttö on hieman monimutkaisempaa. Ensinnäkin, vaikka sana uutiset kantaa monikkoa, sitä on käytetty yksikössä ainakin vuodesta 1923,
jolloin sitä käytettiin mediassa. Sitä ennen sana tarkoitti uutisia. Erityiskäyttö näkyy seuraavissa lauseissa: Tämän päivän uutiset ovat lupaavia, Lontoo on paikka, jossa uutiset tehdään. Toiseksi englanniksi ei ole sanaakaan, joka tarkoittaisi uutisia tai uutisia. Lähimpänä voi olla uutinen. Termi ei uutisia, hyvät uutiset ovat 1640-luvulta. Jonathan J. - Gene L.L.
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