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         تقنية الكتابة القانونية

  
  بقلم          

  مكربل الدكتور فيكتور           
دكتور دولة يف احلقوق                              

             ات احلقوق                                                                                      ـأستاذ يف كلي
  ستئنافالحمام با            

   
  

                                                                                            
فكانـت مهمـة المحـامي    . منذ حوالي نصف قرن، كانت المرافعة هي السائدة

  . األساسية أن يتكلَّم، وأن يتكلَّم جيداً
  

لكن ر الذي حصل إن في التكنولوجيا، أو في العادات، والذي كـان مـن   التطو
ضيق وقت المحامي وضيق وقت القاضـي،   إلى ضافةإشيء،  لِّته السرعة في كُنتيج

  .هذه األمور جعلت الغلبة للكتابة ّلكُ
  

تبيـان القواعـد    إلىبهام وتفتقر الغير أن الكثير من الكتابات القانونية يشوبها ا
  . طالة والتكرارالالقانونية الواجب تطبيقها وتشكو من ا
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 الهـدف مـن الكتابـة   ، ثم نبين ثانياً مبدأ كتابية المحاكمةأوالً  لذا سنستعرض
  .ها لتحقيق هذا الهدفاعتمادالوسائل الواجب على أن نحدد ثالثاً القانونية 

 ًمبدأ كتابية احملاكمة  :أوال  

أعمـال المحاكمـة    يقضي بأن تتمProcédure écrite  إن مبدأ كتابية المحاكمة 
 دأ الشفويةـعلى مب اللُّبنانييتغلب في القانون المبدأ  وهذا اتها بالصورة الكتابية،اجراءو

 L’oralité ما القانون الفرنسي، وخالفاً للقوانينوذلك أسوةً بالقوانين الالتينية، وال سي ،
  . األنكلوسكسونية التي يسود فيها مبدأ الشفوية

  

   بالطابع الكتابي، فافالمحاكمات المدنية ملوائح والمذكرات ستحضار والالتَتَّس
لكن هذا ال يعني غيـاب  . الجلسات ومذكرات التبليغ واألحكام تَتم كلّها كتابةً ومحاضر

 . الشهود إلى االستماعاألعمال الشفوية كالمرافعات واستجواب الخصوم و

 

من قانون  /462/حال فإن ضبط اإلفادات يجري كتابة، كما أن المادة  لِّوعلى كُ
موا تصريحاً مشـتركاً يعلنـون فيـه    ت المدنية تجيز للخصوم أن يقدأصول المحاكما

ا رأت المحكمـة أن ال ضـرورة   إذف. اكتفاءهم بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم
لسماع المرافعات الشفوية أو ألي تحقيق، وأن القضية جاهزة للحكم، جاز لها الفصـل  

الحكم فـي   صداري هذه الحالة تعيين موعد الويجب ف. فيها دون تعيين جلسة للمرافعة
  . خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح الخطي
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محكمة التمييز فتطغـى   أماما أم ستئنافالامحاكم الدرجة األولى ومحاكم  أمامهذا 
  .الكتابية اتجراءاال

، 2003ية، منشورات صـادر، ط  مروان كركبي، أصول المحاكمات المدن. د -
  .412ص 

أنJacques Héron et Thierry Le Bars  ، يرى البروفسـوران  لٍّوعلى كُ
المرافعة ستقتصر في المستقبل على القضايا األكثر دقةً وتعقيداً وذلك توفيراً ألوقـات  

  . المتقاضين وتأميناً لمصالحهم

«On peut penser que, dans l’avenir, toutes les affaires ne seront 
plus systématiquement plaidées, mais seulement les plus délicates 
ou les plus embrouillées. Le gain de temps qui en résulterait pour 
tous les partenaires de la vie judiciaire leur permettrait aussi de 
consacrer davantage de temps à l’étude du dossier, pour le plus 
grand bénéfice de tous les justiciables».   
 

- Jacques Héron & Thierry Le Bars, Droit judiciaire privé, 
2ème édition, 2002, Mont Chrestien, p. 342,  no 452. 

 

  عادةً بالطابع الشفوي، فلقد أخذت  ا في المحاكمات الجزائيةأم مالتي تَتَّس
زاً كبيراًالكتابة تحتل فيها حي : 

مقابالت  ،إفادات: عمل من أعمال التحقيق لَّق كُفقاضي التحقيق ملزم بأن يوثَّ
  ... الخ
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من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن ت /87/المادة  كما أنن إفادة دو
ما ال  شاهد في محضر يتَضمن نَص األسئلة الموجهة إليه وأجوبته عنها، ذلك أن ّلكُ

  . يذكر خطياً يضيع في سياق الدعوى
  

«Tout ce qui n’a pas été noté par écrit, est perdu par la suite 
du procès». 

- Pierre Chambon, le juge d’instruction, Dalloz, 3ème édition 
1995, p. 48 no49.   

 

 اكتفتا إذمن القانون نفسه على أنَّه  /223/كذلك تنص الفقرة األخيرة من المادة 
بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمـة وتصـدر    ستئنافالامحكمة 

  . هصدارالحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعداً آخر ال

ما لـم   ستئنافالمحكمة ا أمامالشفوية  عدةي عن قالمشترع التخلِّا ررلقد قَ " نإذ
أصبح بوسعها أن تختم المحاكمة  إذر هذه المحكمة التوسع بالتحقيق ودعوة الشهود، تقر

الشـهود أو   إلى االستماعها أو أماموتصدر الحكم دونما حاجة الستجواب المدعى عليه 
  " ...الخبراء الخ

، بيـروت،  2 ط ،أصول المحاكمات الجزائية، صـادر حاتم ماضي، قانون . د -
  .381، ص 200
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 25/2/97تاريخ  ،35دت ذلك محكمة التمييز الجزائية في قرارها رقم ولقد أكَّ
  : حيث أوردت

تـين ترعيـان أصـول    من األصول الجزائيـة اللَّ  /225/و /223/إن المادتين"
ـ     استئنافالمحاكمة لدى محكمة  الوة كافـة األوراق  الجـنح ال تقضـيان بوجـوب ت

ووضعها قيد المناقشة كما هي الحال فـي   يةستئنافالاوالمستندات في مستهل المحاكمة 
   ."المحاكمة الجنائية

ف السنوي للقضايا ، المصن25/2/1997َّتاريخ  ،35محكمة التمييز الجزائية، رقم  -
   .318و 317 ، ص1997الجزائية، 

أن حتَّضحتل حيزاً كبيراً حتى في المحاكمات الجزائية الكتابة أخذت ت من هنا ي
  .التي تَتَّسم عادةً بالطابع الشفوي

  

  فما هو الهدف من الكتابة القانونية؟
  

 ًهدف الكتابة القانونية: ثانيا  

ها اتباعفما هي الوسائل الواجب هدف الكتابة القانونية هو إقناع القاضي،  إن
  لتحقيق هذا الهدف؟ 

يتوجعلى كل نقطة فيه، طالعاال، وبالتالي أوالً درس الملف حاميعلى الم ب 
  ٍل جيد، ـــهذه الحميمية التي تربط المحامي بملفه هي الشرط المسبق لتحقيق أي عم
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  . كتابياً كان هذا العمل أم شفوياً

ليست الحصول على رضى  الغاية من الكتابة أنثانياً  أن يدرك على المحامي
لذا يجب أن تكون الكتابة واضحة، سهلة، . عمل القاضي ومساعدته ما تحضيرالموكل إنَّ

  .مقتضبة، بعيدة عن الثرثرة

لدى القاضي الرغبة في تأييد وجهة من أجل ذلك،  ثالثاً أن يثير وعلى المحامي
  .نظره

وكيف يجب أن يكون سرد  فكيف يجب أن تكون الكتابة لتحقيق هذه األهداف؟
الوقائع؟ وكيف يجب أن يتم على الخصم لدحض  تقديم البراهين؟ وكيف يكون الرد

  وجهة نظره؟

أم نبـدأ   جتهـاد االموقف العلم و إلىهل نبدأ بإيراد النصوص القانونية لننتهي 
  النص القانوني؟  إلىلنصل من ثم  جتهاداالبتبيان موقف العلم و

إن افعـة  ا كانـت المر إذه القاضي ليتخذ قراره، فأوراق الدعوى هي التي توج
  . قراره صدارمرحلة مهمة من مراحل الدعوى، فإنَّه يبقى أن القاضي يختلي بملفه ال

قُ القاضي وتحملـه علـى اإلسـراع     إنهد الجلسات قد تُركثرة الدعاوى وتعد
فبعـد الجلسـات   . ما الطويلـة منهـا  للمرافعات ال سي االستماعنه من وتحول دون تمكُّ

  . في ضوء الملف الحكم، وهذا العمل يتم صدارإأ مرحلة المتكررة والمتعبة، تبد
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 إن. دةيصادفُ المحامي، خالل مزاولة مهنته، قضايا بسيطة ويواجه قضايا معقَّ
القضايا البسيطة هي القضايا العادية التي تحدث غالباً، وتكون فيها األدوات القانونية 

كل مهارة . دة فهي القضايا الدقيقةلمعقَّأما القضايا ا. ها معروفة وواضحةاعتمادالواجب 
  . دة، قضايا بسيطة وواضحةالمحامي تكمن في جعله القضايا المعقَّ

  ها لتحقيق هذه األهداف؟اعتمادفما هي الوسائل الواجب 
  

 ًلـــالوسائ: ثالثا 
  

 على امللف طالعاال - 1

 .أوالً بقراءته معلى الملف يت طالعاال بديهي إن  - أ
  

 . ما حجج الخصمذ تنظيم الئحة بالحجج األساسية ال سيمن المفيد بعدئ
 

  ثم يجري فرز المستندات الالزمة، األمر الذي يمكن المحامي من قراءتها  -ج
  ه يقتضي أنَّ إلىما رأى ذلك ضرورياً، هذا مع اإلشارة كلَّ ،وإعادة قراءتها    
  .التباس قتصار على المستندات المفيدة أي التي ال تثير أيالا    

  

   وأخيراً، يجب قراءة المراسالت التي تبادلهـا الخصـوم وترتيبهـا وفقـاً      -د
  لتسلسلها الزمني، وهذه القراءة تتيح معرفة كيفية تطور القضـية وتحديـد           
  . النقاط التي يرغب الموكل بالتركيز عليها        

  
  ائع، األمـر الـذي   ه من األنسب وضع جدول زمني بالوقأنَّ إلى اضافةهـ هذا 

  وهذا . يسمح بمعرفة سبب مرور مدة طويلة بين واقعتين لهما صلة بالنزاع       
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  ا كانت هنالك مهلة إسقاط أو مهلة مرور إذالجدول يفسح بالمجال لمعرفة ما        
  التدابير الالزمـة   اتخاذا يوجب مم نقضاءزمن قد انقضت أو في طريق اال       
  . أو إيقافها  لقطعها       

  

المستندات الالزمة، جدول : هأمامأصبح  إذيمكن للمحامي عندئذ إغالق الملف 
  . زمني بالوقائع والئحة بالحجج

  
 مرحلة التفكري   - 2

 إذوهنا تبدأ مرحلة التفكير، وعلى المحامي أن يتصرف خاللها كقاضٍ عـادل،         
له بالمخاطر التـي  ن الملف، إبالغ موكِّن فكرة موضوعية ععليه، بعد أن يكون قد كو

  . تواجهه والصعوبات التي تعترضه
الحكم بل الدفاع أو الهجوم، فعليه في سبيل ذلك  اصدارإن مهمة المحامي ليست 

  : أن يكون طرفاً، وطرفاً ماهراً
 . الوقائع إال من وجهة نظر موكله إلىعليه أن يكون طرفاً ال ينظر  -

نـه مـن   معرفة المحامي بالقواعد القانونية تمكِّ ماهراً ألنأن يكون طرفاً  وعليه -
ر موقف موكلهالتمييز بين الوقائع واستخالص تلك التي تبر . 

 
ب على وللمباشرة بالكتابة وعرض الوقائع والمسائل القانونية، يتوج

المحامي القيام باألبحاث الالزمة فكيف يتذلك؟ م  
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 كيفية البحث  - 3

  . ثانياً جتهاداالالقانون أوالً، والعلم و: ن يجري البحث وفقاً للترتيب اآلتييمكن أ 
  

  القانون –أ 

كمـا أن  . يتوجب قراءة النصوص القانونية أوالً وذلك في ضوء وقائع القضية 
إعادة قراءة أية مادة من المواد القانونية حتى ولو كانت معروفة يمكن أن تنبئ بشيء 

لذلك فإن أهمية التذكير بـنص قـانوني   . في أول األمر القانونجديد، فالمحاكم تطبق 
  .جتهاداالموقف  إلىتفوق اإلشارة 

 جتهاداالالعلم و -ب 

ل إليه ستشهاد بما توصالعلى القرارات الصادرة حديثاً وا طالعاالعلى المحامي 
مع التركيز بصورة خاصة على التفاسير المعطاة مـن   la jurisprudence جتهاداال
  .بل محكمة التمييزق

ضـوع المثـار واالسترشـاد    كما عليه دراسة موقف علماء القانون حول المو    
لشرح النص وتفسيره وتوضيحه وتبيان أوجه وشروط تطبيقه،  doctrine la مبآرائه

  .بصور عن اآلراء والقرارات المهمة االحتفاظثم 
  

القانون قـد طبـق    ليس هنالك ما يمنع المحامي من محاولة إقناع القاضي بأن 
  . حتى تاريخه بشكل خاطئ أو أن تطبيقه على موكله وفقاً للتفسير المعتمد ليس عادالً
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إن غنى العائلة القضائية يكمن في تعدآراء  احتـرام عها وفـي  دية اآلراء وتنو
السائد، فعلى المحـامي   جتهاداالا كان نجاح قضية الموكل، يمر عبر مناقشة إذف. الغير
ـ . ي وجهة نظرههذه المناقشة لحمل القاضي على تبنِّ جراءإد في يترد أن ال ، لٍّوعلى كُ

خِّلَعلى المحامي أن يص على ورقة يضإلىها م جتهاداالل إليه العلم والملف، ما توص.  
  

 األسلوب  - 4
من البحث والتنقيب وتحضير األجوبة عن األسئلة المثارة، وفرز  نتهاءبعد اال

الكتابة التي يجب أن تجمع بين أناقة األسلوب وفاعليته،  إلى نتقالت يمكن االالمستندا
ففي أناقة األسلوب متعة ولذّة للقارئ، لذا يتوجب تالفي العبارات الطويلة، فحتى تكون 
الكتابة جيدة، يجب أن تكون العبارات مقتضبة، والنعوت منتقاة والعرض واضحاً 

  . يستثير الخيال ويستجلب الموافقة
  

فكرة يجب أن تنبثق عما  لَّبتسلسل األفكار، إن كُ قُأمر مهم يتعلَّ إلى ضافةإهذا 
 ّلسبق، وذلك ضمن تصميم يحدد النقاط الواجب معالجتها، األمر الذي يستدعي عنونة كُ

  . نقطة، وترقيم كل فقرة، مما يجعل العرض واضحاً والقراءة ممتعة وسهلة
  

من أن ينتهي من قراءة أوراق الدعوى دون أن ليس هنالك أقسى على القاضي 
يكون قد كوفكرة واضحة عن وسائل الدفاع المتبادلة والمطاليب ن.  

  
من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص  /74/المادة  أن إلىوهنا ال بد من اإلشارة  

تَعلى أن حق الدفاع مقدس، فال يسأل المحامي، وال يتَّرب بالذم والقدح  ة دعوىعليه أي
اء المرافعات الخطية أو الشفوية التي تصدرعنه، ما لم يتجاوز  أو التحقير من جر

  .حدود الدفاع
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من قانون أصول المحاكمات المدنية، أن  /495/ويبقى للمحكمة، بموجب المادة 
على طلب أحد الخصوم بشطب العبارات الجارحة أو  تأمر من تلقاء نفسها أو بناء

ف من ة ورقة من أوراق المحاكمة، أو أن تكلِّآلداب أو النظام العام من أيالمخلة با
خالية من تلك العبارات  ا بورقةهاستبدالصدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها و

  . تحت طائلة إخراجها من الملف
  

الوقـائع  : هذا ومن البديهي أنَّه يتوجب على المحامي أن يتناول فـي عرضـه  
  . ونيةوالحجج القان
  

 كتابة الوقائع -أ 

وهذه . يقتضي االقتصار على الوقائع المفيدة التي لها مفعول قانوني   
الوقائع يجب أن تكون محددة بشكل يوفر للقاضي العناصر التي تتيح له استنباط 

القواعد القانونية الواجب تطبيقها، ذلك أن مهمة المحامي تكمن في إقناع القاضي بأن 
ما لى حق، لذا عليه أن يتوقع ما سيقوله الخصم ليسبقه ويفند حججه، ال سيموكله هو ع

  .وإن عرضاً أوضح من عرض الخصم يسهم في إقناع القاضي بعدالة القضية
  

 الحجج القانونية -ب 

إن ةهنالك قا أي نزاع، يفترض أنأو قواعد قانونية تعطي حالً لـه  عد .
أو تلك القواعد، كالً منها على حـده، دون المـزج    ةعدفعلى المحامي أن يبين هذه القا

ها، وتحديد النصوص القانونية لذا عليه أن يبذل جهداً لتبيان المسائل الواجب حلَّ. بينها
القانونية الواجب تطبيقها واضحة ومعروفـة، فـال    عدةا كانت القاإذف. الواجب تطبيقها

القاضي هو رجل  ي أن ال ينسى أنوعلى كٍل، على المحام. داعي لإلسهاب في الشرح
ةس وأحياناً متخصص يعرف في معظم الحاالت أكثر منه القاقانون متمرالقانونيـة   عد
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معروفة من شأنه أن يتـرك لـدى    عدةاإلسهاب في شرح قا ذلك أن. الواجبة التطبيق
القاضي شعوراً بأن ف جيداً القواعـد  هذا المحامي ال يعر المحامي يعتبره مبتدئاً أو أن

ذلك، يتوجب أن يكون النقاش واضحاً إن مـن حيـث عـرض     إلى ضافةإ. القانونية
  .النصوص القانونية أو من حيث تطبيقها على الوقائع

  
  تَمن هنا يبيأنَّ نالتصميم اآلتي باعاتَِّيمكن  ه :  

  
التذكير بالوقائع بشكل يظهر معه بوضوح أن طلبات  :فيما خص الوقائع  - أ

 . احب العالقة تندرج في إطار القانونص
 

الدليل على أن وجهة نظر الخصم ال تأتلف  اقامة: بالنسبة لوسائل الدفاع -ب     
  .إطالقاً مع القانون

  
العرض يجب أن يكون واضحاً، أنيقاً وجميالً، فعلى المحامي  اً أنإذمن البديهي      

إن معرفة تقنية الكتابة القانونية تهدف . عأن يحاول أن يأتي بعبارات متناغمة، حلوة الوق
الكتابة معانـاة، وألـم    ذلك أن. جعل الكتابة متعةً، لكن هذا الهدف صعب التحقيق إلى

  .كثير من المطالعة والممارسة إلىوقلق، تحتاج اإلجادة فيها 
  
الكثيـر مـن التـدريب     إلىأن اتقان الكتابة القانونية يحتاج  إلىيبقى أن نشير     
من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لتسجيل  /11/الممارسة، لذا اشترط المشترع في المادة و

المحامي المتدرج في جدول المحامين، إخضاعه للتدرج مدة ثالث سنوات فـي مكتـب   
  .ستئنافالامحامٍ في 

  
  



                                               الدراسات باللُّغة العربية
 

 
امسالعدد اخل 2011/ةالسنة الرابع   مجلَّة احملامون 

 

  

تقنية الكتابـة   إلىلقد اقتصرت على معالجة تقنية الكتابة القضائية، ولم أتطرق   
ية في المجاالت األخرى، في مجال التأليف مثالً، تأليف الكتب أو القيام باألبحاث القانون

  . وذلك لعدم اإلطالة... أو كتابة المقاالت
  

تزايد الكتب القانونية الصادرة حـديثاً والتـي يـزعم     إلىلكني أكتفي بأن أشير   
 ه بالتـأليف، ألن أصحابها تأليفها، على الرغم من أنها بعيدة كل البعد عما يمكن تسـميت 

  .ات وأقوال أهل العلمجتهاداالعمل واضعيها قد اقتصر على تجميع بعض 
  

يتبيإذ ناإلقناع إلى الكتابة القانونية تمتاز بالفاعلية، فهي تهدفُ اً أن .  
ـ وحتى تقنع، يتوج ي بـالحس  ب على المحامي ليس فقط ترتيب األفكار والتحلِّ

  . رئ بنوعية األسلوبالقانوني بل أيضاً جذب القا
  
  

  
  

                                                                     
    

     

 


