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 قواعد إنشاء الجملة القانونية

 أهداف الحقيبة التدريبية

 
 إعداد الدكتور محمد أديب الحسيني                                                

 الهدف الرئيس:
لصك ابناء تدريب الصائغ على في  ،الهدف الرئيس لهذه الحقيبة التدريبية يتجلى

ً  التشريعي ً سليما شخص الُمسند إليه تطبيق هذا يحول دون قيام ال، بناًء موضوعيا

تطبيقه من ثمَّ و ،، بإعمال البعد الشخصي عند قراءة النص القانوني الوارد فيهالصك

 ً إنتهاًء إلى  لويوص  ، الحقوق إلى غير أصحابها يؤدي ابتداًء إلى إمكانية وصول تطبيقا

  .واالجتماعيةالمساس بقواعد العدالة القانونية 

 تحقيق الهدف:آلية 
إنشاء ب المتعلقة قواعدالمن خالل اإلحاطة بكافة إن الوصول إلى الهدف الرئيس يتم 

بنيان الصك في  هامة   تشكله هذه الجملة من مكانة  لما  نظراً  ،الجملة القانونية

التركيبية والوظيفية في الكائنات كما أن الخلية هي الوحدة األساسية ف .التشريعي

اللبنة األساسية التي يقوم عليها بنيان الصك هي فلجملة القانونية اكذلك ف الحية،

كلما كان التشريع  والصياغة وكلما كانت هذه اللبنة سليمةً من حيث التكوين التشريعي.

 واضحاً ومنسجماً ومحققاً لألهداف المرجوة منه.

 :اآلتيةيجب على الصائغ التقيد بالمعايير ، وحتى تكون الجملة القانونية سليمةً 

 في بناء الجملة القانونية. الموضوعية أوالً: 

ً ثاني  الوضوح في الكلمة والمصطلح.: ا

ً ثالث  الوضوح في التعبير القانوني.: ا

ولكل معيار  من هذه المعايير مجموعةٌ من القواعد التي يجب على الصائغ مراعاتها 

 ، والتي يمكن إجمالها باآلتي:عند صياغته للصك التشريعي

  في بناء الجملة القانونية الموضوعيةالمعايير: 
تفضيل التعبير ، استخدام الفعل المبني للمعلوم كلما أمكن ذلك، قصيرةالجمل الاستخدام 

استخدام ، استخدام الجملة الفعلية بصيغة المضارع، التعبير المنفي علىاإليجابي 

 .اإلحالة إلى نص قانوني كيفية استخدام، والجملة الشرطية عند اللزوموالصيغ اآلمرة 

 معايير الوضوح في الكلمة والمصطلح: 
يجب على الصائغ باإلضافة إلى اتباعه المعايير الموضوعية في بناء الجملة القانونية، 

ن القارئ من فهم المعنى  إستخدام معايير الوضوح في الكلمة والمصطلح التي تمك  

 المراد من النص القانوني.
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، توظيف المصطلحاتومعرفة كيفية  استخدام الكلمة المناسبة معايير:هذه الأهم و

لمصطلحات الصحيح لستخدام ، االتجنب األخطاء الشائعة في المصطلحات والكلمات

للربط بين الجمل في النص  الغامضة مصطلحاتالتجنب استخدام ، وغير العربية

 .التشريعي

  الوضوح في التعبير القانونيمعايير:  
القواعد مجموعة ً من يتحقق الوضوح في التعبير القانوني من خالل إتباع الصائغ 

  :أهمها

استخدام لغة محايدة ، استخدام اللغة البسيطة والسليمة، ترتيب مواد الصك التشريعي

، تشمل المخاطب رجالً أو امرأة، وضرورة اإلشارة إلى جنس المخاطب عند الضرورة

، التزام عالمات الترقيمالمناسب لستخدام ، االللضمائراالستخدام الصحيح والحذر 

 . الوضوح عند التعبير عن المدد
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