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 مفهوم الاستشارة القانونية

 طلب الرأي القانوني بخصوص مسألة معينة

 لنزاع، 
ً
 قد تكون وقد ال تكون موضوعا

 حيث يسعى من خاللها طالب الاستشارة

 إلى إبراز موقف القانون بخصوص املوضوع املطروح،

 بالخبرة القانونية والعملية للمستشار
ً
 مستعينا

 الذي يعمل على بيان الحل القانوني والتصرف السليم 

 الذي يتعين إتباعه لتحقيق الغاية من الاستشارة القانونية



الاستشارة القانونية أسباب طلب  

 السبب ألاو ل 

 طلب الاستشارة ملعرفة حكم القانون 

 لنزاع أو يحتمل أن تكون محله في املستقبل،
ً
 بخصوص مسألة تكون محال

ءالقضاوما يحتمله ذلك من عرض ألامر على   

 السبب الثاني

على بصيرة عند تصرفه،طالبها الاستشارة حتى يكون  طلب  

 فال يعرض نفسه للمساءلة أو الخسارة،

 أو لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها، من يتعاقد أو يتعامل معه

 



الاستشارة القانونية ميزاتم  

 الاستشارة تقوم على التحليل القانوني

 الاستشارة القانونية تقوم على معرفة موضوعها، 

 أي طبيعة النزاع، 

 بهدف تحديد مجالها ضمن القواعد القانونية، 

التجاري، أو املدني أو الجنائي،  هاهل مجال  

 وإعطائها التكييف القانوني املالئم 

اوفق القواعد القانونية التي تنظمه  



الاستشارة القانونية ميزاتم  

 القائم باالستشارة رجل مختص

 الاستشارة القانونية تقتض ي طرحها على مختص في القانون، 

 كأستاذ جامعي، 

 أو محامي له تجربة عملية لعدة سنوات أمام املحاكم، 

 ،
ً
 مختصا

ً
 قانونيا

ً
 أو موثق، أو مستشارا

 بالقواعد القانونية 
ً
 باعتبارهم أكثر دراية وإملاما

 إلعطاء الحل والحكم املالئم، لكل واقعة قانونية، 

 بناًء على مقتضيات القانون 



الاستشارة القانونية ميزاتم  

 الاستشارة تتطلب دراسة قانونية

 الاستشارة القانونية تقتض ي إيجاد مجال لها في البحث بتأني وتبصر، 

 عن السند الصائب لحل املشاكل املطروحة،

 ملا قد يترتب عنه من
ً
احتماالت غير متوقعة؛ تفاديا  

 فهي دراسة لكل جوانب الواقعة والرد على كل الاحتماالت 

 للمقتضيات القانونية،
ً
 استنادا

 والاجتهادات القضائية والاتجاه ألاحدث وألارجح بينها



الاستشارة القانونية ميزاتم  

 الاستشارة تفرض إعطاء رأي موضوعي متجرد

 الاستشارة القانونية تفترض الابتعاد عن العواطف وامليول الذاتية،

 ولو كان طالب الاستشارة من أفراد أسرة املختص بإعطائها،

 ألن ألامر يستلزم إعطاء الرأي السليم 

 لكل واقعة قانونية 

 تعرض على رجل مختص في القانون 



 مجال الاستشارة القانونية

 ،
ً
 ينبغي عدم الاعتقاد بأن الاستشارة القانونية تشمل مجاال محددا

.حصرهابل قد تتعلق بعدة مجاالت ال يمكن   



الاستشارة القانونية املستلزمات ألاولية  

 بالنسبة لطالب الاستشارة القانونية 

 يتعين عليه تقديم كافة العناصر الواقعية للمستشار القانوني، 

 حتى يتأتى بيان الوصف أي حكم القانون 

 لواقع الحالة املعروضة، 
ً
 موافقا

 كما يتعين عليه تقديم أسانيده أو حججه

 إذ على ضوئها 

 يمكن للمستشار تقديم رأيه القانوني السليم بوضوح ودقة



الاستشارة القانونية املستلزمات ألاولية  

 بالنسبة ملقدم الاستشارة

 يجب عليه أن يحدد بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها، 

 
ً
 ولذلك يتعين عليه أن يبدأ بفحص الطلب جيدا

 لتحديد العناصر الواقعية التي يرتب القانون عليها نتائج محددة

 وقد تكون العناصر الواقعية بسيطة ال تعقيد فيها، 

 ويكون الحكم القانوني بشأنها واضحا ال يثير لبسا



الاستشارة القانونية الشروط املتطلبة في  

 الحياد

 يتعين على املستشار تقديم رأيه بدون ميول ألي طرف في النزاع؛ 

 إذ ال تتالءم العواطف واملشاعر مع إعطاء الحل للمشاكل القانونية

 الصراحة

 يتعين أن يتحلى املستشار بالجرأة في التعبير عن رأيه 

 بصورة واضحة ال ضبابية وال غموض فيه وال تناقص

 للوقائع املعروضة عليه،
ً
 دقيقا

ً
 يجب عليه أن يعطي تفسيرا

 وفق ما تقتضيه أحكام القانون بلغة سليمة وواضحة ال إبهام فيها



الاستشارة القانونية الشروط املتطلبة في  

 التعليل القانوني
املستشار برأيه في الواقعة املعروضة عليه بالشرح والتفسير،  أن يدلييقتض ي 

 وإلاقناع باألدلة الدامغة مع مراعاة أحكام القانون، 
 ،

ً
 ومنطقيا

ً
 قانونيا

ً
 تحليال

ً
 محلال

ً
 سليما

ً
 حتى يتوصل في إلى تقديم رأيا

ومن الطبيعي أن يرتكز في رأيه إلى آلاراء الفقهية وألاحكام القضائية للوقائع 
.املماثلة  

 إلا فادة لطالب الاستشارة
تقدم له الحل الناجع للواقعة  يلزم أن  

وإلافادة ال تتحقق إال بتقديم البراهين من خالل تفحص املواقف الفقهية 
 والاجتهادات القضائية التي تعرضت لنوازل مماثلة، 

والفرضيات املحتملةأن تعتمد على مجرد عرض املشاكل ال   



 أنواع الاستشارة القانونية

 الاستشارة الحيادية

لمسائل والقضايا القانونية املطروحة،لفي توجيه طالب الاستشارة  تهاتكمن غاي  

 يقوم فيها املستشار بتحليل عام للعناصر املتعلقة بهذه املسألة أو القضية،

 وتهدف الاستشارة الحيادية 

 إلى تنوير املستشير بجميع النقاط إلايجابية والسلبية 

 الخاصة باملسألة أو القضية القانونية،

 أي تبيان جميع النقاط التي من املمكن أن تعود على املستشير باملنفعة أو باملضرة



 أنواع الاستشارة القانونية

 الاستشارة املوجهة

 تثور الاستشارة املوجهة 

 في حالة قيام نزاع بين طرفين أو أكثر أو نزاع يحتمل وقوعه مستقبال، 

 ،
ً
 في هذه الحالة تكون الاستشارة أكثر عمقا

 ال يكتفي فيها املستشار بتنوير املستشير فحسب، 

، التحكيمبل يبين رأي القانون بدقة لترجيح كفة طالب الاستشارة أمام القضاء أو   

 يبرز فيها املستشار النتائج وآلاثار القانونية بخصوص املسألة املطروحة، 

 .وإيضاح ما يتعين فعله من قبل طالب الاستشارة لحصر آثار ذلك في أضيق نطاق



 أنواع الاستشارة القانونية

 الاستشارة الوقائية

ظاهرة ما، أو وهي الاستشارة التي تطلب بمناسبة وقائع معينة،   

 قد تفض ي إلى ظهور نزاع أو مشكلة ما، 

 فيتم عرض تلك الوقائع للوقوف على صحيح القانون بشأنها، 

 واتخاذ إلاجراءات التي تحول دون قيام هذا النزاع



 املهارات الواجب توافرها في املستشار القانوني

 مهـــــارة إلانصـــات

 ،
ً
 جيدا

ً
 حتى تصبح متحدثا

ً
 جيدا

ً
 يجب أن تكون مستمعا

وألن أفضل مزايا املستشار الجيد أن يستمع للمشكلة التي يطرح استشارته 
 فيها بشكل جيـــد

 أمور هامة

 ماهية الانصات

 الاستماع بتفهم وتعاطف

(التوضيح)إعادة صياغة املضمون   

 



 املهارات الواجب توافرها في املستشار القانوني

 مهـــارة التحدث.

 

 هناك عدة نصائح 

:يجب أن توضع في الاعتبار إذا أردت أن تكون متحدثا كفءً   



 املهارات الواجب توافرها في املستشار القانوني

 مهارة طرح ألاسئلة

 

 هناك عدة نصائح 

 يجب أن توضع في الاعتبار 

:وأنت تطرح ألاسئلة  

 



 املهارات الواجب توافرها في املستشار القانوني

 مهـــارة الكتابة

 

 وهي املهارة الرئيسة 

 التي تقتض ي توضيحها بصورة تفصيلية



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 تحديد الوقائع
 عندما تتوافر للمستشار القانوني وقائع كافية ومنتجة وصحيحة 
 نكون قد حصلنا على املادة ألاساسية التي تعتبر حجر ألاساس 

 في تكوين الرأي القانوني الصحيح 
 فيبدأ بالتعامل مع هذه الوقائع ويقوم بتحليلها إلى عناصرها، 

 وتحليل الواقعة يكون بالعودة بها إلى عناصرها املختلفة؛
ذلك أن الرأي القانوني السليم هو الذي يعطى بناء على ثبوت هذه العناصر    

 ال على افتراضات، أو وجهات نظر لطالب الاستشارة، 
 كما أن الاستشارة القانونية 

ال يجوز أن تعتمد على ظروف نفسية واقعة على طالب الاستشارة أو من هم 
 حوله



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 تحديد املطلوب

 يشترط فيما هو مطلوب 

 بها حتى يمكن إلاجابة عليه، 
ً
 بالوقائع املعروضة مرتبطا

ً
 أن يكون متعلقا

 ال يستطيع طالب الاستشارة
ً
تحديد السؤال  وغالبا  

 فيكون من مهمة املستشار القانوني افتراض السؤال 

 في ضوء الوقائع املنتجة والكافية والصحيحة، 

  أي أن املستشار يفترض نفسه مكان طالب الاستشارة

 ويطرح على نفسه السؤال الذي كان على طالب الاستشارة طرحه



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 تحديد فرع القانون 

 
ً
 أم خاصا

ً
 إن مسألة تحديد فرع القانون للوقائع سواء أكان عاما

 تحتاج إلى دراية ومعرفة من قبل املستشار القانوني، 

 بالنظام القانوني بكامله 
ً
 وتتطلب إملاما

 وفي نفس الوقت مواكبة التشريعات املنظمة ملختلف العالقات 

 والتعديالت التي تطرأ عليها بين الحين وآلاخر 

 كما تتطلب منه الانتباه إلى موقع القانون هل هو قانون عام أم قانون خاص



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 تحديد النص القانوني الواجب التطبيق

  بعد تحديد الوقائع وفرع القانون 

( النص)نصل إلى كيفية الوصول إلى القاعدة القانونية   

 التي تطبق على الواقعة والذي أحد فروع القانون العام أو الخاص، 

 وحتى يمكن تصوير عملية الرجوع إلى القواعد القانونية 

( النص)لتحديد القاعدة القانونية   

 الذي يحكم املسألة موضوع طلب الرأي القانوني



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 تحليل النص القانوني وتفسيره

 مهمة املستشار القانوني في التعامل مع النص 

 كمهمة القاض ي في التعامل مع النص 
ً
 هي تماما

 حيث يحاول املستشار فهم النص وتفسيره 

. ليخرج بعد تطبيق الوقائع على النص برأي قانوني  

 ويقوم القاض ي بفهم النص وتفسيره 

 ليطبقه على وقائع الدعوى املعروضة أمامه 

 وهو بذلك إنما يحكم في الدعوى بناء على ما يراه



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 تطبيق النص على الوقائع
 إن القواعد القانونية أشبه ما تكون بالقوالب، 

 والرأي القانوني ما هو إال إفراغ للوقائع في قوالب القواعد القانونية، 
 وعليه يمكن أن نعتمد عند تطبيق القواعد القانونية على الوقائع 

 باعتبارها مبادئ رياضية إلى حد ما، 
 ما إذا كانت هذه القاعدة أو تلك إإال أن هذا ال يعني 

ً
نه يجب أن نحدد سلفا  

 هي الواجبة التطبيق، 
 بل إن ما نقول به يستلزم على ألاقل أن نرشح قاعدة قانونية 

 باعتبارها هي التي تنطبق على الوقائع 
 وبعدها يأتي دورنا في إعمال القواعد الرياضية 

مدى انطباق القاعدة على املسألة املطروحة من عدمه: لنصل إلى نتيجة مؤداها  



منهجية إعداد مذكرات الفحص والبحث القانوني    

 صياغة الرأي القانوني.

 إذا خلص املستشار القانوني 

 من تطبيق النصوص على الوقائع 

 عن طريق إفراغ الوقائع في قوالب النصوص 

 كان عليه أن يبلغ رأيه القانوني إلى طالب الاستشارة



يجب أن تتضمن الاستشارة الخطية ما   

•  إلاشارة إلى تاريخ طلب الاستشارة ومقدمها

•  للوقائع التي وردت والتي طلب الرأي القانوني على أساسها
ً
 سرد ملخصا

•  إعادة طرح السؤال الذي انتهى به طلب الرأي القانوني

•  سرد النصوص التي تم الرجوع إليها في إبداء الرأي القانوني

•  تحديد الحيثيات التي تم الاستناد إليها في إبداء الرأي القانوني

•  على السؤال أو الطلب
ً
 تحديد خالصة الرأي القانوني باعتباره جوابا

 



 يجب أن تكون صياغة الرأي القانوني

•  بعبارات بسيطة تتجنب الاصطالحات القانونية املعقدة

• بعبارات تتيح الرأي القانوني لطالب الرأي بدائل ما أمكن إذا كانت الوقائع تحتمل 
 ذلك وإال فإن الجزم والقطع هو ما يريده طالب الرأي ويرتاح إليه

•  أال يتضمن وضع قواعد عامة لكل الحاالت، بل يقتصر على الحالة موضوع البحث

• أن يتجه مباشرة إلى املوضوع دون مواربة، فال يكون الرأي القانوني متاهة يدخل فيها 
 طالب الرأي ويخرج منها بدون أية نتيجة

• أن يشير إلى الاجتهادات الفقهية التي استند إليها، فقد وقد يتغير الرأي في الاجتهاد ما 
 بين وقت إعطاء الرأي القانوني وبين وقت آخر

• ألامر ... ال نرى ما يمنع قانونا، أو ال مانع لدينا من»أال يتضمن إلاشارة إلى عبارات 
 لرأي قانوني« .........مفوض 

ً
لكونها عبارات عامة ال يجوز أن تكون أساسا  


