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مقدمة:

ً
في مجال العمل القانوني ،وقطاع املحاماة خصوصا يغلب العمل على القضايا والنزاعات بشكل عام،
والعمل على القضايا يكسب القانوني مهارة وخبرة متراكمة طوال فترة عمله.
ومن أهم املهارات التي تصقل خبرة القانوني وتعينه على اإلملام بقضيته وتحسين أداءه فيها ،وتحديد
إمكانية كسب هذه القضية من عدمه هو إعداد الدراسة القانونية لهذه القضية.
وتكمن أهمية الدراسة القانونية للقضية في عدة نقاط أهمها:
 .1وضع خطة استراتيجية ملسار القضية ،تكون مرجع في أي مرحلة من مراحلها.
 .0زيادة االطالع وتراكم الخبرة الشخصية لدى القانوني في موضوع القضية.
 .3استظهار املعلومات الناقصة واملخفية وتحديد أهمية كل مستند في القضية.
ً
ويتطرق هذا البحث على الجانب العملي وآلية إعداد الدراسة القانونية بالشكل األمثل عمليا أكثر من
كونه بحث علمي يطرح مشكلة ويضع الحلول حيالها.

ونستعين باهلل ونتوكل عليه،،،
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تعريف:

ّ
مفصل خاص بالقضية التي أمام القانوني ،يوضح فيها كامل
الدراسة القانونية للقضية :هي بحث
تفاصيل القضية والرأي القانوني والحلول الناجعة ونقاط القوة والضعف في القضية.
آلةة إعداد الدراسة القانونةة:
أوال :أطراف القضةة:

أطراف القضية أو الخصوم في الدعوى هم الركن الرئيس ي في القضية ،وتوضيح األطراف وتحديدهم
أمر بالغ األهمية وال يمكن البدء بدراسة القضية قبل تحديد األطراف.
ولتحديد األطراف بالشكل األمثل يجب أن يشمل عدة معلومات هي:
 .1اسم طرفي النزاع.
 .0تحديد الطرف العميل والطرف الخصم.
 .3تحديد الطرف املدعي والطرف املدعى عليه.
 .4تحديد أرقام السجالت املدنية وجواز السفر والسجالت التجارية لألطراف.
 .5تحديد عنوان كل طرف (الدولة – املدينة – الحي – الشارع – رقم املبنى)
 .6تحديد أرقام التواصل والبريد االلكتروني لألطراف.
 .7تحديد املمثل الشرعي والقانوني لألطراف.
ويجدر التنويه في هذا الشأن إلى ضرورة التحقق التام من جميع بيانات أطراف الدعوى وأنها سارية
ومعمول بها من قبل األطراف وال يوجد تعديالت محدثة.
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ً
ثانةا :حصر املستندات:

الخطوة التالية تكون بحصر وتنسيق مستندات القضية واالطالع عليها وفرزها ،فيتم حصر املستندات
الثبوتية ألطراف النزاع ثم فرز املستندات ذات العالفة بين األطراف من تعاقدات أو مخاطبات أو فواتير
وخالف ذلك من مستندات تنش ئ وتنظم العالقة بين الطرفين .
وهنا يجدر بن ا التأكد من حصر جميع املستندات الخاصة بالقضية وطلب املستند الغير متوفر من
العميل أو محاولة إيجاده عبر الجهات األخرى.
ّ
وتمكنا هذه الخطوة من الوصول الى جميع املستندات وقت الحاجة والتصور الصحيح ألحداث
القضية.
ً
ثاليثا :سرد الوقائع

بداية يجب االنتباه ألمرين:
 .1عند سرد الوقائع ال يتم ذكر أي آراء أو أحكام قانونية.
 .0هذه الوقائع يتم سردها حسب الرواية واملستندات التي قدمها العميل ،ويؤخذ بالحسبان أن تكون
ً
رواية الخصم مختلفة تماما.
عند سرد الوقائع يتوجب أن يكون السرد حسب األحداث التاريخية باألقدمية ،وتبدأ منذ بدء العالقة
بين الطرفين وحتى نشوء النزاع ،على أن يكون السرد على هيئة نقاط متسلسلة تمكن املطلع على
الدراسة من االستيعاب وعدم التشتيت.
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ً
رابعا :القوانني واملراجع القضائةة

في الخطوات السابقة كانت جميعها تحضيرية لعمل الدراسة ،أما في هذه الخطوة فيبدأ العمل البحثي
في القضية فيجب حصر جميع القوانين واللوائح والتعاميم واألحكام القضائية السابقة واملبادئ
القضائية واألدلة الشرعية والقواعد الفقهية فيما يخص القضية.
فيكون بذلك قد اجتمع لديك جميع املراجع التي بحاجة اليها في الدراسة القانونية ،وال يقتصر هذا
املبحث على إيجاد اسم القانون أو اللوائح فحسب بل يجب استخراج املواد القانونية واألدلة والقواعد
الشرعية ذات العالقة.
ً
خامسا :حتديد اجلهة القضائةة املختصة

ً
ً
املزاول ملهنة املحاماة يعي تماما أهمية تحديد جهة االختصاص ،وأحيانا تستشكل في بعض القضايا
الجهة القضائية املختصة ،ملا لتحديد االختصاص أثر بالغ في سير القضية.
ويتم تحديد جهة االختصاص بعد توصيف موضوع القضية التوصيف الصحيح وبعد االطالع على
القوانين املختصة واملحددة الختصاص املحكمة وذكر املستند القانوني لذلك.

ً
سادسا :الرأي القانوني

هذه الخطوة الجوهرية في الدراسة القانونية ،وهي لب وصميم عمل الدراسة.
فبعد معرفة األطراف واالطالع على املستندات وسرد الوقائع وتحديد املراجع القانونية وتحديد الجهة
القضائية املختصة ،نصل الى مضمون الدراسة واالستنتاج من املحصلة التي جمعناها من الخطوات
السابقة ،باإلضافة الى ما يتم طرحه من خطط إلقامة الدفوع واإلثباتات والربط بين أحداث القضية
لصالح العميل وتحديد الطلبات التي يطالبها العميل في قضيته.
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فيكون قد ّ
تكون الرأي القانوني للقضية وعلمنا املداخل واملخارج لها التي يتمكن منها املحامي الظفر
بهذه القضية ،وتكوين دفوعاته واألدلة التي يستند عليها والتخطيط للرد على ما سيستند عليه الخصم
وكيفية الرد عليه ،وتقوية الحجج والبراهين لصالح العميل ،وتفنيد حجج الخصم ووضع آلية للدفاع
عليها.
ً
سابعا :نقاط القوة واخلالف

هذه الخطوة األخيرة في الدراسة وتكون موجزة وتعطي ملخص ألبرز نقاط القوة لصالح العميل سواء
كانت نقاط شكلية أو موضوعية ،وأبرز نقاط الضعف على العميل ،وذلك ملحاولة التركيز على التمكين
من نقاط القوة ،وتقوية الدفاع عن نقاط الضعف.
ً
ختاما نأمل أن نكون قد وفقنا يف تقديم هذه الورقة البحيثةة ،وتكون بذرة خري يف طريق مجةع
العاملني يف اجملال القانوني.

واهلل ويل التوفةق،،

املستشار القانوني
أمحد بن ولةد بن شرهان
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