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المعهد العالي للقضاء
المادة :طرق البحث القانوني
الفصل :الثاني
المحاضر :د .عيـاد دربال
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المحاضرة الثالثة
قواعد الكتابة القانونية
1

نعلم اآلن أن اتباع منهج البحث العلمي في الدراسة يعني استخدام األدوات
واملواد والوسائل املناسبة لدراسة مشكلة البحث بأسلوب لغوي سليم .كما ندرك أن
لهذا املنهج ،عالوة على الضوابط الفنية ،ضوابط أخالقية تتعلق بالتزام الباحث
بالنزاهة واألمانة العلمية والتجرد من امليول الشخصية.
وإذا كانت الضوابط األخالقية متوافقة ،في عمومها ،بين مناهج البحث العلمي
في كل امليادين ،فإن نظيرتها الفنية تطبعها بعض خصوصيات فرع العلم موضوع
البحث .ومن هنا ،ستتناول دراستنا بتفصيل القواعد الفنية لكتابة البحث القانوني،
مع التركيز على ما يهم منها رجل القضاء في إعداد مذكراته القضائية على اختالف
أنماطها.
تتعلق هذه القواعد باألسلوب القانوني ،وبأدوات الربط بين الجمل ،وبعالمات
الترقيم.
املطلب األول :األسلوب القانوني
جودة األسلوب القانوني عنصر أساس ي في البحث القانوني ،وتحقيقها يتوقف
على اإلملام بفنون الصياغة القانونية .وإذا كان للباحث في هذا الفرع من العلوم هامش
من املرونة في اختيار األلفاظ وفي نظم العبارات ،إال أنه غالبا ما يظل حبيس مفردات
قانونية ودالالت اصطالحية .فللقانونيين لغتهم املميزة عن لغة غيرهم في العلوم
اإلنسانية األخرى .يصل التغاير إلى حد يستصعب معه هؤالء إدراك بعض دالالتها.
وال يقتصر دور الصياغة القانونية السليمة على الجانب الشكلي فقط؛ فقيمة
ما يقدمه الباحث من إنتاج علمي تتجاوز مجرد حسن حبك الجمل وفن إخراجها،
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لترتبط بعمق األفكار والتحليالت وغزارة املضمون .ال يفهم من ذلك تفضيل هذا على
ذاك .فاللغة وعاء األفكار ،واالهتمام بجمال الوعاء مع إهمال ما يحويه ينتج مضمونا
مبتذال ،هزيال ،سطحيا .لكن األفكار تبقى مفاهيم مجردة ال يمكن ملسها أو رؤيتها ما
لم يقولبها الباحث في جسم لغوي سليم .فبدون هذا ،يمتنع إدراكها ،وتظل حبيسة
صاحبها.
ال تقف أهمية الثراء اللغوي ،وسالمة نسج الكالم ،واستعمال األلفاظ
املناسبة ،عند هذا الحد من القيد اللفظي واستعصاء التواصل مع الغير ،بل تتعداه
إلى تكون قيد في الخيال والتفكير أيضا .وهذا ،وال ريب ،فقر فكري لسبب بسيط هو
أنه ال مجال لتكون األفكار والتصورات خارج اللغة .وإذن ،فلتفكر وتتحدث بعمق
وبدقة وبمهارة ،تحتاج أن يكون تحت تصرفك لغة ثرية ومنوعة ،أي أن جودة تعبير
الباحث ،وكذلك جودة تفكيره ،تتوقفان بشكل كبير على سالمة لغته وثراء قاموس
جمله ومفرداته .فكلما تطورت لغته ،تعاظمت مقدرته على التفكير والتحليل املنطقي
وعلى عرض أفكاره2 .
لكتابة بحث قانوني بأسلوب سليم ،يجب أن يصاغ بلغة صحيحة وفي تراكيب
مناسبة ،وعلى الخصوص ،يلزم أن يتقيد بالقواعد التالية:
ً
أوال :حسن استخدام املصطلحات القانونية
على الباحث أن يحسن انتقاء املفردات ذات املدلول القانوني املراد.
فاملصطلحات القانونية ألفاظ دقيقة املعاني ،وقد يتبادر إلى الذهن أن كثيرا منها
مترادفات يحل بعضها محل بعض ،إال أنها في الحقيقة ليست كذلك .لذا ،يجدر الحذر
في استعمالها؛ إذ كثيرا ما ينشأ عن إقحامها في غير موضعها انحراف عن املعنى
املقصود ،أو غموض في تبيانه ،أو إرباك في الفهم .فعلى سبيل املثال ،ليس الفسخ
كاالنفساخ ،وال البطالن املطلق كالنسبي ،وال الطعن بالنقض كنظيره باالستئناف،
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وليس املتهم بجان وال مشتبه به ،وال القرار بالئحة ،وال القانون بدستور ،وال األمر
بحفظ األوراق كعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ،وال الجنحة كالجناية.
ً
ثانيا :استعمال الجمل القصيرة
من سمات العمل القانوني نظمه وسرد أفكاره في جمل قصيرة يتصل بعضها
ببعض اتصاال موضوعيا .فهذا يحفظ نفس القارئ من االنقطاع ،ويساعد في انسياب
األفكار في ذهنه قبل احتمال تالشيها في الذاكرة ،ويفض ي ،من ثم ،إلى استساغتها
واستيعابها.
ومن املعلوم أن الجملة ،وإن قصرت ،يجب أن تكون تامة املعنى .والجملة
القصيرة املقصودة في مقام البحث القانوني هي تلك املعبرة عن معنى محدد في مفردات
قليلة ،بحيث يصعب إفشاء هذا املعنى بدقة في جملة أقصر أو مفردات أقل .وفي
املقابل ،تكون الجملة طويلة إذا ضمت كلمات زائدة ال يؤثر في وضوح املعنى حذفها
ولو تطلب األمر إعادة الصياغة .كما تكون طويلة ،وإن خلت من الزوائد ،وذلك إذا
أمكن تفكيكها إلى جمل قصيرة تحقق املعنى املقصود.
يرتبط بهذه السمة أن تكون الجملة معتدلة في مدلولها أيضا .فعلى الباحث أن
يلزم الحذر في استعمال ألفاظ املبالغة وفي عبارات التعميم ،وأن يتجنب إطالق
األحكام بال سند؛ فهذه جميعها تطيل الجملة ،فال يصح استعمالها إال عند لزومها.
ً
ثالثا :تسلسل األفكار
ويقصد بتسلسل األفكار ورودها في سياق جمل مسترسلة ال يعترضها عائق.
يقتض ي هذا ،بوجه عام ،أن تكون كل جملة مترتبة على ما قبلها ،مقدمة ملا بعدها .كما
ينبغي أن يرتبط التمهيد لكل فقرة بالعنوان.
ومن املناسب أن تكون الجملة االستهاللية ،السيما في الفقرة األولى ،اقتباسا
يكون تمهيدا ملشكلة البحث .من قبيل هذا ،أن يورد الباحث قبسا من مبدأ قضائي في
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الفقرة االفتتاحية يصلح أن يكون مقدمة تعرض مشكلة البحث ،ليليها عرض
لخطوات تحليلها.
وكثيرا ما يحتاج الباحث في عرض أفكاره لقوالب لغوية تظهر ترابطها .من ذلك
استعمال العبارات :بتعبير آخر؛ من ناحية ثانية؛ فضال عن ذلك؛ عالوة عليه؛ أضف
إليه .وقد تظهر ابتنائها على بعضها مثل :وعليه؛ وإذن؛ ترتيبا عليه؛ تأسيسا عليه؛
بالتالي؛ ينبني على ذلك؛ يلزم عن هذا؛ بحكم اللزوم العقلي؛ ملا كان ذلك؛ ومن ثم.
ً
رابعا :عرض اآلراء الفقهية واملبادئ القضائية
يفرض مبدأ تراكمية املعرفة على الباحث أن يتناول آراء من سبقوه في دراسة
املشكلة القانونية في تفرعاتها ،سواء كان ذلك عرضا لها أو ردا ،أو استدالال بها .ثم إنه
ال يتصور في الباحث املوسوعية لإلحاطة بكل جزئيات املوضوع .وعليه ،فال غنى له
عن االستعانة بأفكار من سبقوه ودراساتهم ،مع مراعاة أن األمانة العلمية تفرض
اإلشارة إليهم ،اللهم إال فيما صار بدهيا في علم القانون .ومن ناحية أخرى ،فإن
استشهاد الباحث بآراء تؤيد اتجاهه في املوضوع يزيد في قوة حجته ،وعرضه آلراء
معارضيه يشهد ملوضوعيته.
وعلى الباحث في عرض تلك اآلراء نقل مضمونها ملخصا ال اقتباس كلماتها
حرفيا .فاالقتباس مقصور على الحاالت التي يكون فيها لبسطها على حالتها مغزى
سائغ .وال يصح للباحث في الحالتين أن يسترسل متجاوزا حدود الفكرة املرتبطة
باملوضوع إلى ما ال صلة له به.
ً
خامسا :تجنب القفزفي األفكاروفي التقسيمات
القفز في األفكار هو انتقال الباحث بعد انتهاء عرضه للفكرة املطروحة إلى
عرض فكرة جديدة ،أو فرعية ،أو منفصلة دون توطئة .قد يكون ذلك في إطار الفقرة
الواحدة ،أو بين فقرات العنوان الواحد ،أو عند التحول من تقسيم إلى آخر.
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يحسن بالباحث أن يوطئ للفكرة بما يناسب التمهيد لها .له في هذا أن يستعمل
أدوات الربط املنطقي ،أو خالصة قصيرة للفكرة السابقة يربطها بخالصة أقصر ملا
سينتقل إليه.
مثال لالنتقال الهادئ من فقرة إلى أخرى( :تحتاج مراجعة)
"حيث إن تكييف الدعوى من تصريف املحكمة ،تصريفا تتقص ي فيه حقيقة طلبات
املدعي وتستظهر مراميها ،انتهاء إلى إعطاء الدعوى وصفها وتكييفها الصحيحين دون تقيد
بتكييف أحد وال بما يستند إليه في تأييد طلبه أو بالنص القانوني الذي يعتمد عليه .وحيث
إن املدعي يطلب تصفية التركة لتحديد أعيانها ومن بعد بيان نصيب كل وارث فيها ،فإن طلبه
هذا ينطوي في ظاهره على دعويين :دعوى تصفية تركة؛ ودعوى قسمة أعيانها بين الخصوم
بحسب الفريضة الشريعة .ولهذا ،فاملحكمة توطئة للتكييف السليم ،تستهل باختبار هذا
التكييف".
وحيث إنه عن تكييف الدعوى بأنها دعوى تصفية تركة ،فاملحكمة في اختباره
تتعقب املفهوم اللغوي لعبارة "تصفية التركة" ،ثم مدلولها االصطالحي في التشريع
والقضاء"....

مثال لالنتقال الهادئ من تقسيم إلى آخر:
"والخالصة هي أنه  ....على أن ذلك يثير تساؤال مهما يتعلق بـ  ....عرض أبعاد هذا
التساؤل ومحاولة اإلجابة عنه هو ما سيكون موضوع املطلب التالي".

ً
سادسا :تجنب التكرار
التكرار هو ترديد الكلمة أو الجملة أكثر من مرة في سياق واحد .وهو ،في اللغة
العربية ،ليس عيبا بمجرده ،بل إنه في بعض املواضع عالمة جمال بارزة تزيد الكالم
حسنا .وقد تكون له فوائد بالغية مهمة تقوي الداللة ،وتنبه القارئ إلى ما يوليه الكاتب
من أهمية للجمل أو الكلمات املتكررة .ولهذا نجده مبررا في حاالت التوكيد أو التنبيه،
أو التهويل أو التعظيم.
وأما التكرار الذي نعنيه في هذا املقام ،فذلك الذي تردد فيه الجمل أو الكلمات
دون موجب .وعادة ما يظهر إما في شكل التعبير عن الفكرة نفسها ألكثر من مرة ،سواء
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بصيغة مماثلة أو مختلفة ،وإما في شكل استعمال الكلمة الواحدة أو مرادفها بإفراط
ال مبرر له .مثل هذا التكرار ال يثمر إال عن نص مشوه الصياغة ،ضعيف الداللة،
يؤذي الحس األدبي ،ويحمل القارئ على امللل والشعور بالخيبة ،وكثيرا ما يدفعه إلى
ترك النص.
وال يقتصر التكرار على اللفظ؛ إذ يطال املعنى أيضا؛ كالقول" :قضت املحكمة
برفض الدعوى ،ولم تجب املدعي إلى طلبه"؛ "واملحكمة تقبل دفع املدعي ،وال ترده".
فرفض الدعوى هو ذاته عدم إجابة املدعي لطلبه ،وقبول دفعه هو ذاته عدم رده.
وترجع ظاهرة التكرار املذموم في الكتابة إلى ثالثة عيوب رئيسة:
األول ،عدم التقسيم الجيد ألجزاء املوضوع ،ما يجد معه الباحث نفسه
مضطرا إلى تكرار بعض ما تناوله في جزء آخر من بحثه؛
الثاني ،تقصد الكاتب اإلطالة تركيزا على العنصر الكمي؛
الثالث ،ضعف لغة الباحث .فالباحث الذي ال يجيد اللغة يواجه معاناة في
إيصال فكرته .لهذا ،يجد نفسه مضطرا إلكثار الكالم بسبب قلة داللته.
وإذا لم يكن تفادي العيبين األول والثاني باألمر العسير ،إال أن الحال ليس
كذلك مع العيب الثالث .صحيح أن من العيوب اللغوية املشينة للبحث ما يتيسر
تجنبه .من ذلك أن عالج مشكلة تكرار الكلمة الواحدة في الجملة ذاتها أو في جمل
مترابطة باختيار الضمائر التي تعود على الكلمة املعنية .وفي املثال التالي توضيح لذلك:
"قضت املحكمة العليا في حكمها الصادر مؤخرا بأن املحكمة العليا وحدها هي صاحبة
االختصاص األصيل بنظر الدعوى املاثلة .فلئن كانت املحكمة العليا محكمة قانون من حيث
األصل ،إال أن هذا ال يعني بالضرورة امتناع تعرض املحكمة العليا ملوضوع الدعوى .فاملحكمة
العليا هي املحكمة التي تعتلى هرم السلطة القضائية ،وهذا يجعل من هذه املحكمة صاحبة
الكلمة الفصل في هذه الدعوى".
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لن يستسيغ القارئ هذه الفقرة وقد كدست في ذهنه كلمة "املحكمة العليا"
دون حاجة .هذا مثير للملل ومشتت للتركيز ودافع للتوقف عن مواصلة القراءة .ولو
صيغت الفقرة على النحو التالي ،لجاءت سليمة سلسلة:
"قضت املحكمة العليا في حكمها الصادر مؤخرا بأنها وحدها صاحبة االختصاص
األصيل بنظر الدعوى املاثلة .فلئن كانت ،من حيث األصل ،محكمة قانون ،إال أن هذا ال يعني
بالضرورة امتناع تعرضها ملوضوع الدعوى .فهي املحكمة التي تعتلى هرم السلطة القضائية،
وهذا يجعل منها صاحبة الكلمة الفصل في هذه الدعوى".

لكن األمر مختلف فيما يتعلق بعيب تكرار الجمل بدافع توضيح املعنى؛ إذ كثيرا
ما ينشأ هذا عن افتقار الباحث قدرا من الرصيد اللغوي يسعفه في التعبير عن فكرته
بمفردات وجمل مبينة ،ظاهرة الداللة على املقصود منها .فمعاناة الباحث ههنا ال
تتعلق بقواعد لغوية بسيطة يسهل اإلملام بها ،وإنما بإفالس لغوي ال تنفع معه الحلول
الجزئية ،وال سبيل لعالجه إال بجهد وكفاح .ولعل أهم سبيل إلى ذلك ،إن لم يكن
الوحيد ،هو اإلقبال على القراءة الواسعة .إن "الشخص الذي ال يقرأ ،أو يقرأ قليال،
أو يقرأ كتبا سيئة ،سيتكون لديه عائق مع الوقت :ستجده يتحدث كثيرا ،ولكن
املفهوم قليل ،ألن مفرداته ضعيفة في التعبير عن الذات 3".وكما سبق القول ،من
يملك لغة ثرية ومنوعة ،يكون بالضرورة جاهزا للتفكير ،حاضر التعبير املالئم لكل
فكرة بوضوح ال يحتاج محاوالت متكررة سعيا إلى ضمان فهم املقصود 4.كذلك ،فإن
كثرة الكتابة ،ومحاكاة أساليب الكتاب واألدباء ورجال القانون األكفاء يقوي أسلوب
الباحث ،ويسلس سطر أفكاره وصبها في وعاء جميل الشكل دقيق الفحوى.
ً
سابعا :تحاش ى اإليجازاملخل
ويقصد باإليجاز املخل ،افتقار النص لعناصر مفيدة في فهم الفكرة ،واالكتفاء
بعموميات تحتاج تفصيال يعصمها من احتمالها أكثر من معنى .من ذلك االقتصار
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على عرض النص القانوني املستدل به بالرغم من غموض داللته .كما يعد إيجازا مخال
تناول اإلشكالية وعرض النتائج والحلول مع إهمال الشروح الفقهية ،أو األحكام
القضائية التي تصدت لها بالتحليل.
ويدخل في اإليجاز املخل أيضا بتر الجمل بترا يعطل فهم فحواها أو يبهمه؛ كأن
يسيئ الكاتب استخدام ضمير الغائب في الجملة الواحدة ،أو يبالغ في استعماله إلى
حد يثير االلتباس بشأن املقصود بكل ضمير.
ً
ثامنا :تفادي تتابع النكرات أو مشتقات الجذرالواحد
ويقصد بتتابع النكرات توالي نكرات عدة في الجملة الواحدة؛ كأن يكتب
الباحث" :نشر إعالن قرار فوز عرض خدمة مشروع منظومة محكمة استئناف
طرابلس رقم  3يعد قبوال من الوزارة للعرض".
وأما تتابع مشتقات الجذر الواحد ،فيكون باستعمال كلمات متجانسة في
اللفظ في الجملة الواحدة؛ مثل:
 شرع املشرع تشريعا جديدا؛ تتميز النصوص القانونية بمزايا خاصة تميزها عن غيرها؛ ولنا هنا أن نسأل السؤال التالي؛وإن لم يكن هذا التتابع بعيب شائن في الكتابة ،إال أنه مثلب يصيب النص
ببعض الركاكة فيفقده جودة من امليسور تحقيقها .إن مجرد إعادة صياغة الجملة
باستعمال مترادفات ،أو بتقسيمها إلى عدة جمل ،كفيل بالتغلب على هذه املشكلة
واملحافظة على دقة التعبير في نص متناغم متيسر القراءة واإلدراك.

10

تدريب :الحظ مدى سالمة هذه الفقرات في ضوء القواعد السابقة
 ال تالزم بين إخفاق المدعية في إثبات الوراثة وعدمها .ولهذا ،فليس الحكم بالرفض،بسبب خلو اوراق الدعوى من السند القانوني لإلرث ،بحكم حاسم ال وجه للرجوع فيه،
وليس من شانه ان يمنع المدعية من معاودة إقامة دعواها امام هذه المحكمة إذا ما
تفادت اسباب عدم إجابتها وتغيرت حالة االوراق التي انتهت بهذا الحكم .فهذا الحكم ال
يعدو في جوهره ان يكون ً
قضاء في الدعوى بحالتها الراهنة التي ال تك في لوضع حد لها.
فال تكون له إال حجية موقوتة تقتصر على هذه الحالة مادامت لم تتغير.
 في إدارتها لمرفق التسجيل العقاري ،تمارس المصلحة ا ًعماال قانونية واخرى مادية.
ُيقصد باالعمال القانونية التصرفات التي ترتب مراكز قانونية كالقرارات اإلدارية والعقود.
اما ما عدا ذلك ،فيدخل ضمن طائ فة االعمال المادية .ولقصور ما يصدر عنها من شهادات
إدارية عن التاثير على المراكز القانونية لالفراد ،فإنها تعد من قبيل االعمال المادية.
 من المعلوم في القانون ان توزيع االختصاص بين سلطات الدولة موكول للمشرعوحده ،وان القراءة العامة لقواعد االختصاص النوعي تكشف عن مراعاة المشرع في هذا
َ
الصالح العام الذي يفرض تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف وكل هيئة لما
التوز ِيع
انيط به؛ إذ هذا يساعد على اداء المهام على احسن وجه .وعليه ،ال تختص اي جهة بعمل
إال إذا اعطاها المشرع سلطة ممارسته .ولهذا كانت القواعد التشريعية في االختصاص
قواعد متعلقة بالنظام العام ،فال يجوز االتفاق على خالفها ،وال تشفع حالة االستعجال
لمخالفتها.
يترتب على مخالفة قواعد توزيع االختصاص بين سلطات الدولة ان يولد عمل
غير المختص ً
معيبا بعيب عدم االختصاص .وتبلغ هذه المخالفة مداها في حالة اغتصاب
السلطة التي من صورها مصادرة هيئة َ
عمل هيئة اخرى ال رابطة تبعية بينهما .ومن اهم
نتائج هذا االغتصاب ،انحدار عمل المغتصب إلى العدم ،بحيث ال يعد اك ثر من عمل
مادي عديم االثر القانوني.
 يقصد بتفسير النص تحديد معناه واستنباط الحكم القانوني الذي يتضمنه ،وذلكتطبيقا ً
ً
سليما .وفي العموم ،فإن النص ذا العبارات الصريحة في اإلنباء
من اجل تطبيقه
ً
ً
عن المقصود ،البالغة من الوضوح حدا ال يبعث على االنحراف عنها ،ال يحتاج تفسيرا،وال
يجوز تاويله إلى غير مدلول الفاظه ظاهرة البيان .فمناط التفسير هو ُ
إيضاح ما قد يعتري
تكملته ،او إز ُ
النص من غموض ،او ُ
الة تعارضه مع غيره ،او استنباط حكم لحالة ال
يشملها بعباراته ،حتى يمكن تطبيقه على نحو عادل.
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 َّفصلت المادة الثالثة صنوف اعمال مصلحة التسجيل العقاري المرادة بالتعليق .وقد
ً
طافحا بالداللة على ان المقصود هو اعمال نقل الملكية وتسجيلها وتوثيقها
جاء نصها
ً
وتحقيقها فحسب .وال يدخل في ذلك ،ال لفظا وال معنى ،منح شهادة حالة العقار .فهي
ا ً
وال مجرد إفادة إدارية بحالته في واقع سجالت المصلحة ،ثم إنه ليس في وسعها القانوني
ان تتسبب في ما َّ
تغيا المشرع الحؤول دونه اثناء الفترة االنتقالية.
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