الدليل املر�شد
لتحليل القانون و ن�صو�صه
للم�ست�شار  /علي مو�سى
امل�ست�شار الفني لأمانة املجل�س الوطني االحتادي

�أو ًال:
املبادئ و الأ�س�س العامة

�إعلم �أنه من ال�ضروري
 1.1قراءة القانون ثالث قراءات.
القراءة ال�سريعة الكا�شفة
الأولى
القراءة العادية
الثانية
القراءة املت�أنية املتعمقة
الثالثة

هدف
القراءة ال�سريعة
للقانون

هدف
القراءة العادية
للقانون

هدف
القراءة املت�أنية
املتعمقة

قراءة العناوين
قراءة الأفكار الأ�سا�سية
التعرف على �أهداف القانون
التعرف �إلى املبادئ الأ�سا�سية التي حتكم القانون
قراءة ن�صو�ص القانون
العالقات بني هذه الن�صو�ص وبع�ضها البع�ض
الدالالت والأفكار الفرعية التي يحملها كل ن�ص
مراجعة �أهداف القانون و�أفكاره الأ�سا�سية
ت�سجيل الأفكار الفرعية والعالقة بينها وبني الفكرة
الكلية �أو املعنى الكلي للقانون
درا�سة االن�سجام والرتابط بني املعاين الفرعية للقانون
الواردة يف ن�صو�صه وبني املعنى العام
حتليل الن�صو�ص القانونية
حتديد العام واخلا�ص يف القانون
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�2.2أهداف القانون وعالقته بامل�شروعية القانونية ( الد�ستورية ) والت�أكد من �أن الأهداف
م�صاغة ب�أهداف قريبة املدى �أي �ألفاظ حمددة حتديد ًا قطعي ًا .وعدم و�ضع �أهداف
بعيدة املدى يعجز القانون عن حتقيقها.
3.3الن�صو�ص الالحقة لأهداف القانون هي برامج تنفيذية خلطة عمل القانون ،والحظ
�أن كل برنامج ( مادة �أو جمموعة مواد ) حتقق معن ـ ـ ًا جديد ًا وم�ضاف ـ ـ ًا للقانــون
وحتقيق �أهدافه.
4.4ركز على معرفة معاين الألفاظ واجلمل الواردة يف الن�صو�ص بحيث تكون معانيها
حمددة ،ووا�ضحة ،وخالية من الإبهام والغمو�ض.
5.5ا�ستخراج الكلمات املفاتيح يف الن�صو�ص القانونية ( املعاين الأ�سا�سية ) وحدد املعاين
الفرعية املرتبطة بهذه املعاين الأ�سا�سية.
 6.6ق�سم ن�صو�ص القانون �إلى جمموعات حمددة :
• جمموعة الأهداف واملبادئ العامة.
• جمموعة معاين ن�شاط الفاعل ،والفعل ( جمموعة التدابري واال�شرتاطات).
•جمموعة معاين الأحكام واجلزاءات.
7.7عالقة الن�صو�ص بع�ضها بالبع�ض من خالل معياري الرتابط ،والتكامل �سواء كان
ترابط الإحاالت� ،أو الإبدال� ،أو الرتابط الداليل الذي يقوم على :
 هل ن�شاط الفاعل ما زال م�ستمراً يف الن�ص الالحق؟ هل وقائع الفعل ما زالت م�ستمرة يف الن�صو�ص الالحق؟ املفعول به ما زال قائماً ب�آثاره يف الن�صو�ص الالحقة. وت�أكد من الإجابة على هذه الأ�سئلة الثالثة من خالل البحث يف عالقةالق�ضايا (�أ�سباب– نتائج – �أنواع – مظاهر – �شروط – موانع – وظائف).
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8.8ا�ستدل على وقائع القانون من خالل الكلمات املفاتيح ( املعاين الرئي�سية ) والكلمات
الفرعية ( املعاين الفرعية ) .
9.9املبادئ القانونية التي حتكم وقائع الن�صو�ص ت�ستمد من الد�ستور – القوانني ال�سابقة–
القوانني املقارنة– والنظام القانوين العام يف الدولة.
 1010البحث االجتماعي الذي يحدد ماهية امل�شكلة يف وقائع القانون ،وبحث العالقات بني
عنا�صر هذه الظواهر من خالل جدول البحث االجتماعي.
�1111إعمل جاهد ًا على �أن تكون نتائج البحث اال�ستداليل االجتماعي ،جدول حتليل املعاين
وجدول القيا�س القانوين �أدوات بحث �أ�سا�سية ومهمة للم�صفوفتني االجتماعية والقانونية.
1212امل�صفوفة االجتماعية ،والقانونية ما هي �إال �أدوات لتنظيم فكرك يف القانون.

كيفية ا�ستخراج �إ�شكاليات الن�صو�ص القانونية
َجزء الن�ص ولتكن قاعدتك �س�أحترك من الكل �إلى اجلزء� ،أي من املعنى الرئي�سي �إلى
املعنى الفرعي من حيث بحث عالقات االرتباط ،وداللة اجلزء يف الكل �أي الوظيفة التي
ي�ؤديها اجلزء �إلى الكل ،والوظيف ــة التي ي�ؤديها الكل لأهـ ـ ـ ـ ــداف القان ـ ـ ــون .وميكن �أن
تطرح ت�سا�ؤالت:
 ما هي وظيفة املعنى �أو املعاين الفرعية بالن�سبة لعالقتها باملعاين الرئي�سية؟ ما هي وظيفة املعاين الرئي�سية يف حتقيق �أهداف القانون؟ -ما هي الأبعاد االجتماعية لهذه املعاين؟

7

جدول وظائف املعاين
وظيفة املعاين
وظيفة املعاين الأبعاد االجتماعية
الرئي�سية يف
الفرعية يف عالقتها للمعاين الرئي�سية
عالقتها بالأهداف باملعاين الرئي�سي
والفرعية
هل حتقق املفاهيم
الرئي�سية يف
القانون دور ًا �أو
�أدوار ًا يف حتقيق
�أهداف القانون.

هل حتقق املعاين
الفرعية دور ًا �أو
�أدوار ًا يف املعاين
الأ�سا�سية.

النتائج النهائية

و�ضع الن�صو�ص
يف ظروفها
االجتماعية،
والثقافية،
والتاريخية.

بعد �أن تنجز التعرف �إلى �إ�شكالية الن�ص وفق جدول وظائف املعاين

�أجنز خطوة التف�سري التحليلي للن�صو�ص
منخاللالآت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي:

جدول التف�سري التحليلي للن�صو�ص
مربرات املعاين
الرئي�سية يف الن�ص
(الكلمات املفاتيح)
ملاذا هذه املعاين
الرئي�سية بالذات؟
( انظر جدول
وظائف املعاين )

8

مربرات املعاين
الفرعية
ملاذا هذه املعاين
الفرعية؟
( انظر جدول
وظائف املعاين )

الت�أويل الن�صي

املقابلة الن�صية

�أي مقابلة �أفكار
الك�شف عن
الن�ص ،ب�أفكار
امل�سكوت عنه يف
الن�صو�ص وفق الن�صو�ص الأخرى
مع قوانني �أخرى
مبادئ الكم ،
والكيف والأ�سلوب مع مراعاة االعتبار
االجتماعي
واملنا�سبية.

اخلطوة التالية :
اخترب متا�سك الن�صو�ص من خالل الإجابة على الت�سا�ؤالت التالية :
1.1هل الن�ص له �أدوات وا�ضحة يف الت�أثري؟
2.2هل الن�ص يحقق الهدف املتوخى منه باعتباره برنامج تنفيذي يف خطة عمل
القانون؟
3.3هل الن�ص من�سجم مع البيئة القانونية ؟
4.4هل الن�ص من�سجم مع البيئة االجتماعية؟
وهنا ميكن لدار�س القانون �أن ي�ضيف التعديالت الالزمة التي تعد �ضرورية لتحقيق التما�سك
املطلوب يف الن�صو�ص .
وحتى جتيب على الأ�سئلة الأربعة بو�ضوح وبنجاح ف�أحر�ص
 على القراءة املت�أنية لن�صو�ص القانون. �أجب على كل �س�ؤال على حدة. الحظ �أن ال�س�ؤالني الثاين والثالث يقومان الن�ص القانوين من الداخل ،و�أن الإجابةعلى ال�س�ؤالني الأول والرابع يقومان الن�ص من اخلارج �أي واقع بيئته االجتماعية.
 الحظ �أن �إجاباتك على الأ�سئلة الأربع �ستك�شف لك عن :WWجوانب القوة وال�صالحية يف الن�صو�ص القانونية.
�WWأو جوانب ال�ضعف وعدم ال�صالحية يف هذه الن�صو�ص.
WWت�أكد من عالمات الوقف ،والرتقيم يف الن�صو�ص (راجع الدليل الت�شريعي ).

للمزيد من التو�ضيح:
عندما تبحث يف �إ�شكالية الن�ص� ،أو جمموعة الن�صو�ص ف�أ�س�أل
•  ما هي العالقة القائمة بني �أهداف القانون وبني املعاين الرئي�سية؟
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ثم �ضع هذا ال�س�ؤال بطريقة عك�سية ف�أ�س�أل
•  ما هي العالقة القائمة بني املعاين الرئي�سية وبني �أهداف القانون ؟
ففي ال�س�ؤال الأول تتحرك من الكل �إلى اجلزء ويف ال�س�ؤال الثاين تتحرك من اجلزء �إلى
الكل وبالتايل �ستحظى ب�إجابات �أكرث دقة وو�ضوح.
وبعد �أن تتعرف �إلى �إ�شكاليات الن�ص �أو الن�صو�ص ف�إن اخلطوات التالية (التف�سري التحليلي
للن�ص� ،أو التما�سك الن�صي) �أحر�ص دائماً على �أن تقارن بني الزاوية القانونية للن�ص،
والزاوية االجتماعية له ،و�إبراز التداخل القائم بينهما.

عليك �أن تتفح�ص:
 1.1قبل مبا�شرة عملية حتليل الن�ص �أ�س�أل نف�سك �إلى �أي فئة ينتمي هذا الن�ص؟
•فئة الأهداف واملبادئ العامة.
•فئة التدابري واال�شرتاطات.
•فئة الأحكام واجلزاءات.
•فئة الأحكام االنتقالية.
 2.2بعد ذلك تبد�أ مرحلة تفكيك الن�ص
•حتديد معاين جمل الن�ص.
•العالقات الرتكيبية والداللية بني هذه اجلمل وبع�ضها.
•�إعلم �أن معرفتك ملعاين اجلملة القانونية الأولى �سيقودك �إلى العالقة مع اجلملة
الثانية �سواء تركيبية �أو داللية ،واجلملة الثانية �ستقودك �إلى اجلملة الثالثة وهكذا.
3.3احر�ص على رابطة التعليل يف مرحلة تقييم الن�ص القانوين وال تغفل عن اجلانب
االجتماعي يف التعليل لأنه ميثل اجلانب اخلارجي للن�ص بالإ�ضافة �إلى اجلانب
الداخلي املتعلق باملبادئ القانونية والد�ستورية.
4.4احر�ص على مفهوم جتاور املعاين �أي قرب املعاين من بع�ضها البع�ض يف الن�صو�ص
القانونية حتى ال ي�ؤدي ذلك �إلى االرتباك يف فهم القانون.
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5.5التفح�ص بطريقة الأ�سئلة وي�صل بك �سريعاً �إلى النتائج مثل :
 ماذا يريد �أن يثبت الن�ص �أو جمموع الن�صو�ص؟ ماذا تطرح؟ ما هي الفكرة �أو الأفكار التي يريد الن�ص �أو جمموعة الن�صو�ص تو�صيلها �إلينا؟ ما هي الفكرة الأكرث �أهمية وح�ضور ًا يف الن�ص �أو جمموعة الن�صو�ص؟ هل هناك معاين و�أفكار �أخرى ميكن �أن ن�ضمها للن�ص؟ -ما هو اجلديد الذي �أ�ضافته لنا اخلربة املقارنة للقانون (املقارنة مع قوانني �أخرى)؟

�إعلم
�أن ن�صو�ص الأهداف العامة �أو املبادئ العامة هي ت�صور جمرد خلطة عمل القانون ،و�أن
الن�صو�ص الأخرى هي الت�صور الفعلي والتنفيذي للقانون .وهي التي حتدد دالالت تنفيذ
القانون .و�أن جمل و�ألفاظ الن�صو�ص هي �أفعال لالجناز والتحقق من قبل املخاطب ب�أحكام
القانون وهي �أفعال للتوا�صل االجتماعي.

ف�إذا ما علمت ذلك
ف�إعلم �أن كل الألفاظ واجلمل لها وظيفة ودور يف داخل الن�صو�ص والدور والوظيفة يعني
بحثك عن معنى اجلمل والألفاظ ،واملعاين منها ما هو رئي�سي ،والآخر فرعي ،والثالث متمم.

وحتى يتي�سر عليك الأمر يف علمك ملعاين الن�صو�ص
ف�أ�س�أل
 ما هو املعنى املتحكم يف الن�ص� ،أو جمموعة الن�صو�ص؟ ما هي الواجبات� ،أو احلقوق التي يفرزها هذا املعنى املتحكم.-هل هذه الواجبات واحلقوق مفهومة ومقدرة من املخاطب ب�أحكام القانون.
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ومقدرة تعني �أن املخاطب ب�إمكانه تنفيذها� ،أو التمتع باحلقوق بدون �ضجر �أو �أعباء
اجتماعية؟ �أو بنوع من االرتياح �إذا كانت حقوق.

�إعلم
�أن معنى الألفاظ واجلمل ترتبط ببع�ضها البع�ض فاللفظ الواحد ال ي�ؤدي معنى �إال �إذا
ارتبط بالألفاظ الأخرى .واجلملة الواحدة لن يكون معناها تام ًا �إال �إذا ارتبط باجلمل
الالحقة يف الن�صو�ص القانونية .وهذا هو املق�صود بداللة املعنى يف الن�صو�ص القانونية.
و�إعلم �أن لكل معنى يف الن�صو�ص ( الألفاظ واجلمل ) لها بداية وعليك �أن تتبع يف
الن�صو�ص نهاية هذه املعاين حتى تتكون لديك �صورة وا�ضحة عند حتليل معاين الن�ص �أو
الن�صو�ص ودائم ًا يف رحلتك للبحث عن بداية ونهاية املعاين يف الن�صو�ص.

�أن ت�س�أل
• ما هو التكامل بني املعاين الفرعية �أثناء �إبحارها من البداية �إلى نهاية املعاين؟
• ما هو التنافر بني املعاين الفرعية �أثناء �إبحارها من البداية �إلى نهاية املعاين؟
• ما هي العمليات التي ت�ؤديها هذه املعاين من بداياتها �إلى نهايتها؟
معنى الن�ص �أو الن�صو�ص
بداية املعني

عمليات املعنى
الأفكار
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نهاية املعنى
امل�ضامني

�إعلم
�أن بحثك يف عمليات املعنى يتطلب �أمرين:
• البحث يف بنية الن�ص الداخلية التي تت�ألف من املفردات اللفظية ،واجلمل ،والعالقات
الرتكيبية والداللية ما بني الألفاظ واجلمل.
•البحث يف �سياق الن�ص �أي الظروف اخلارجية ،وامل�ؤثرات االجتماعية املبا�شرة
للن�ص.
حيث �أن دمج الأمرين مع ًا هو �سبيلك ملعرفة الر�سالة التي يريد الن�ص �أو الن�صو�ص
تو�صيلها للمخاطب ب�أحكام القانون ،كما �أن ذلك هو �سبيلك ملعرفة ما خفي من معاين يف
الن�ص �أو الن�صو�ص.

13

مدونة التفكري و التذكر
لتحليل القانون و ن�صو�صه

( القاعدة الأولــى )
تذكر �أن عملية حتليل القانون ون�صو�صه هي عملية ممتعة للتفكري وا�ستنباط النتائج� ،أو
اال�ستدالل �أي التو�صل �إلى نتائج جديدة .و�أن جوهر عملية التحليل تقوم على:
• تفكيك الن�ص �أو القانون �إلى �أجزاء.
•تركيب هذه الأجزاء والعنا�صر.
• حتديد امل�شكلة القانونية واالجتماعية للن�ص.
•قارن بني احللول القائمة يف الن�ص �أو القانون ،وبني احللول الأخرى خا�صة من الزاوية
االجتماعية.
( القاعدة الثانية )
تذكر �أن حتليل الن�ص والقانون يختلف عن التعليق على الن�ص لأن الأول يتطلب �أن
تتبع اخلطوات ال�سابقة امل�شار �إليها يف عملية التحليل� .أما التعليق على الن�ص فجوهره
يقوم على:
�أ) ا�ستذكار املبادئ القانونية العامة مثل قواعد الد�ستور ،و�أحكام املحاكم الد�ستورية،
وقواعد القوانني الأخرى ذات ال�صلة ،ومبادئ و�أ�س�س االتفاقيات واملعاهدات الدولية �أو
النماذج الإر�شادية للقوانني ذات ال�صبغة العاملية مثل قوانني حماية امللكية الفكرية� ،أو
الإرهاب� ،أو القوانني االلكرتونية.
ب) تنزيل هذه املبادئ على وقائع الن�ص� ،أو القانون الذي �أمامك لتتعرف على �أوجه
االختالف واالتفاق.
ت) ثم �صغ النتائج القانونية يف �ضوء ذلك دون �أن تغفل النظر يف اجلانب االجتماعي.
( القاعدة الثالثة )
تذكر �أن م�صفوفة الت�صميم الت�شريعي ما هي �إال �أداة لتنظيم فكرك يف حتليل القانون،
وهي تعرب عن خال�صة النتائج التي تو�صلت �إليها بعد مرحلة بحوثك القانونية واالجتماعية.
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( القاعدة الرابعة )
تذكر يف قراءتك الثالثة للن�ص �أو القانون �أنك مطالب بالإجابة على ثالثة �أ�سئلة رئي�سية:
 1.1ما هي العوامل االجتماعية امل�ؤثرة على الن�ص �أو القانون؟
2.2ما هو ارتباط الن�ص� ،أو القانون بغريه من الن�صو�ص القانونية الأخرى �سواء
د�ستورية� ،أو يف القانون ذاته� ،أو القوانني الأخرى؟
3.3ما هي حدود االتفاق واالختالف بني الن�ص القائم وغريه من الن�صو�ص
القانونية يف ذات القانون؟
( القاعدة اخلام�سة )
تذكر �أن الكلمة يف الن�ص ما هي �إال رمز �أو مفهوم �أو مدلول.
و�أن اجلملة يف الن�ص ما هي �إال فـكـرة.
و�أن الن�ص هو وحـدة جزئية للـفـكـرة.
( القاعدة ال�ساد�سة )
�ضع عينيك دائم ًا ،وتفكريك على �أهداف القانون ،و�أغرا�ضه عند �إجراء �أي تعديل على
الن�صو�ص ف�أ�س�أل
•ما هو الهدف من التعديل املقرتح �سواء بالإلغاء �أو بالإ�ضافة� ،أوبالتعديل؟
•ما هي فائدة و�أثر هذا التعديل املقرتح من الزاوية االجتماعية؟
•ما هو التعار�ض �أو االتفاق للتعديالت مع الن�صو�ص الأخرى يف القانون�،أو
القوانني الأخرى التي ت�شكل النظام القانوين يف الدولة؟
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وتذكر �أن م�صفوفة التعديالت على القوانني ما هي �إال �أداة تنظيم للإجابة على الت�سا�ؤالت
ال�سابقة .
( القاعدة ال�سابعة )
�أ�سعى دائم ًا لأن تعرف �أثناء عملية التحليل حدود املبد�أ املرفوع �أي املنطقة ال�ضبابية بني
حكم الن�ص و نقي�ضه

فالقاتل يعدم

املبد�أ

غري القاتل اليعدم

املرفوع

حد نهائي

حد ابتدائي

وما بينهما الكثري من الأمور والتف�صيالت
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( القاعدة الثامنة )
تذكر �أنك مطالب �أثناء حتليل الن�صو�ص ببذل العناية الالزمة لتحقيق :
جودة الن�ص

فعالية الن�ص

مالئمة الن�ص

�أي حتقيق القدرة على
االت�صال باملخاطبني ب�أقل
جهد ممكن من خالل
الألفاظ املحددة باملعاين
الأ�سا�سية و الفرعية.
و قلل ا�ستخدامك من
الألفاظ لأن لكل لفظ
وظيفة.

�أي القدرة على �أن يلم
الن�ص مبختلف الوقائع
والأحداث التي ميكن �أن
ينطبق عليها ،بالإ�ضافة
�إلى �إ�سهامه امل�ؤثر يف
حتقيق الهدف الذي
يتوخاه القانون.

�أي تنا�سب مفاهيم الن�ص
مع مقت�ضيات املوقف
االجتماعي ،و�أ�س�أل دائم ًا
عن الأثر االجتماعي
للن�ص.

( القاعدة التا�سعة )
�إذا مل يحقق الن�ص ال�شروط الثالثة ال�سابقة ف�إعلم �أنك �ستكون �أمام واحد من االحتماالت
الثالثة الآتية:
فجوات
الن�ص
القانوين

االنقطاعات
يف الن�ص
القانوين

عدم وجود
رابطة بني
مفاهيم الن�ص و بني
الن�ص و غريه من
الن�صو�ص الأخرى.

فعلى الرغم
من وجود رابطة بني
مفهومني �أو �أكرث لكنها
حتتوي على موقع خايل
ال ي�شغله حمتوى مهم
�سقط من الن�ص.
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مفارقات
يف الن�ص
القانوين

اختالف
املعرفة التي
يقررها الن�ص القانوين
عن الواقع �أو البيئة التي
�سيطبق فيها.

( القاعدة العا�شرة )
تذكر �أثناء التحليل وال�صياغة �أن بنية الن�ص القانوين ما هي �إال
كلمة تعرب عن املفتاح �أو املعنى الأ�سا�سي
+
كلمات تو�صف ،وحتدد ،وت�شرتط ،وتدبر ،ومتنع ،وحتكم على املعنى الأ�سا�سي �أو الكلمة
املفتاح
+
كلمات جديدة قد تعرب عن معاين فرعية
( القاعدة احلادية ع�شرة )
�إذا �أردت �أن تتخل�ص من عيب الغمو�ض يف �أي ن�ص قانوين ف�أبحث عن �أربعة �أ�شياء:
معرفة قدر املعاين التي يريد الن�ص تو�صيلها.
معرفة قدر املعاين الأخرى املرتبطة به يف القانون.
معرفة قدر املعاين املعربة عن املخاطبني ب�أحكام القانون و حتديد حقوقهم و
واجباتهم.
معرفة قدر البيئة االجتماعية التي �سيطبق فيها القانون.
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( القاعدة الثانية ع�شرة )
تذكر يف قراءتك الثالثة للقانون �أن �أدوات العطف ت�ؤدي �أربعة وظائف :
-

�أما الو�صل بني املعاين.
�أو الف�صل بني املعاين.
�أو الإ�ضافة للمعاين.
�أو االعتماد املتبادل �أي املعنى للفظ ي�ستند �إلى معنى لفظ جماور.
( القاعدة الثالثة ع�شرة )

�ضع عينيك على الغر�ض �أو الهدف من الأفعال الواردة يف ن�صو�ص القانون
ت�شكل احلدث واملوقف

هل هي �أفعال �أ�سا�سية ؟

�أم
هل هي �أفعال �أحكام؟

ت�شكل الأثر ،واحلكم علىالأفعال الأ�سا�سية

�أم
		
هل هي �أفعال الت�أثري؟
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�أي التزامات للمخاطب

) القاعدة الرابعة ع�شرة (
ابحث عن عالقة احتواء املعاين يف داخل الن�صو�ص القانونية مبعنى
�أن اجلملة
يف الن�ص

اللفظ

و
كل من
اللفظ و
اجلملة

و
الن�ص كله

ت�ؤدي وظيفة
حمددة

ي�ؤدي وظيفة
للجملة

ي�ؤديان دور
تكاملي للمعاين

يحتوي هذه
املعاين ب�أريحية
و دون تنافر �أو
تعار�ض

( القاعدة اخلام�سة ع�شرة )
تذكر �أن الفاعل يف الن�صو�ص القانونية له ثالثة معاين �أ�سا�سية:
معنى من الألفاظ واجلمل

يدل على املطلوب منه

معنى من الألفاظ واجلمل

يدل على و�صف املطلوب منه

معنى من الألفاظ واجلمل

يدل على �أحكام �ضابطة �إذا مل
ينفذ الفاعل ما هو مطلوب منه

(القاعدة ال�ساد�سة ع�شرة )
�إذا �أردت �أن حتلل الن�ص بنظرية التحليل التوزيعي لعالمات الن�ص القانوين
ف�إعلم �أنك مطالب بالآت ــي :
W Wاختبار قابلية الن�ص للتحقيق �أي هل ميكن تطبيق القانون بدون �أعباء اجتماعية،
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�أو �أعباء اجتماعية مقبولة من املواطنني.
W Wاختبار ال�صحة الداللية للن�ص �أي هل الفعل �أو الن�شاط القائم يف داخل الن�صو�ص
هو من اخت�صا�ص الفاعل و�أن الفاعل له القدرة على الإتيان به.
W Wاختبار معيار التكاف�ؤ �أي ال يجوز حتميل الن�ص مبعاين �أكرث من القدرة على �أن
يتحملها �أو �أنها تبدو �أكرب من غر�ض الن�ص� ،أو الن�صو�ص �أو �أنها �أكرب من �أهداف
القانون.
و�إعلم �أن ك�شفك عن معايري االختبار الثالثة ال�سابقة �ستجعلك ت�صل �إلى نتائج
مهمة هي :
W Wعالقات االرتباط يف الن�ص الواحد� ،أو يف الن�ص وعالقته بالن�صو�ص الأخرى.
W Wعالقات التكامل بني املعاين يف داخل الن�ص ،والتكامل بني معاين الن�ص،
والن�صو�ص الأخرى.
W Wعالقات ال�ضد �أو املخالفة يف داخل الن�ص� ،أو يف العالقة بني الن�ص والن�صو�ص
الأخرى.
( القاعدة ال�سابعة ع�شرة)
تذكر �أن كل قانون يف ن�صو�صه و�ألفاظه وجمله له ثالثة �أنواع من املعاين:
معاين
عامة
�أهداف القانون
+
عالقة الأهداف
بالنظام القانوين يف
الدولة
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معاين
�أ�سا�سية
الأفكار الأ�سا�سية
+
دور و وظيفة هذه
الأفكار الأ�سا�سية يف
حتقيق املعنى العام
للقانون

معاين
فرعية
الأفكار امل�شتقة من
الأفكار الأ�سا�سية
+
التكامل و الرتابط
بني الأفكار الفرعية
و الأ�سا�سية

( القاعدة الثامنة ع�شرة )
تذكر �أن بناء �أي تربير �أو تعليل يف القانون� ،أو يف جداوله املرفقة يقوم على كتابة
خم�سة �أ�شياء:
 -بيان العلة

ال�سبب �أي الفعل �أو املعنى امل�ضاف �أو املحذوف �أو املعدل.

 -بيان املعلول

القائم يف داخل الن�ص.

� -إ�سناد العلة �إلى املعلول

�أي ملاذا هذا ال�سبب بالذات ،وماذا يحدث لو مل ن�أخذ به ؟

 الأ�سا�س القانوين للإ�سناد ما هو املبد�أ القانوين لهذا الإ�سناد؟ -بيان مغزى الن�ص

هو ال�شيء الكامن �أو امل�سترت وراء املعنى الظاهريف الن�ص�،أو
الداللة القريبة ملعاين الن�ص.

( القاعدة التا�سعة ع�شرة )
تذكر �أن �إلغاء القانون �أو الن�ص قد يكون �صريح ًا �أي الن�ص ال�صريح على الإلغاء �أو �ضمني ًا
�أي ا�ستنتاج يتم التو�صل �إليه با�ستحالة اجلمع بني قواعد قانونني لتعار�ضهما �أو عندما ي�صدر
قانون جديد متكامل ي�شمل املو�ضوع الذي حكمه قانون �سابق .والإلغاء يكون له حالتني:
• الإلغاء للتعار�ض بني الن�صو�ص.
• الإلغاء عن طريق �إعادة التنظيم.
و�إعلم �أن القانون الالحق هو اخلا�ص والقانون القدمي هو العام والقاعدة القانونية تقول
�أن اخلا�ص يقيد العام.
( القاعدة الع�شرون )
�إعلم �أن اال�ستثناء على عدم رجعية القوانني ال يكون �إال بن�ص �صريح يف القانون:
• العتبارات تتعلق بامل�صلحة العامة للمجتمع.
• العتبارات تتعلق مبا هو �أ�صلح للمتهم يف القوانني اجلزائية.
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( القاعدة الواحدة والع�شرون )
تذكر �أنه �إذا �أردت �أن حتلل الن�ص �أو الن�صو�ص باال�ستناد �إلى مفهوم داللة الن�ص
�أي ا�ستنتاج ما خفي يف الن�ص.
 ف�إنك �أما تتبع قاعدة ا�ستنتاج القيا�س �أي �إعطاء احلكم الذي تقرره قاعدة قانونيةحلكم حالة �أخرى مل يرد ب�ش�أنها قاعدة �أو ن�ص الحتادهما مع ًا يف العلة �أي �إحلاق حكم
الأ�صل للفرع الحتاد العلة.
 �أو تتبع قاعدة اال�ستنتاج من باب �أولى �أي �إعطاء حالة غري من�صو�ص عليها حكم حالةمن�صو�ص عليها لو�ضوح علة احلكم يف احلالة الأولى� ،أو �أن هذه احلالة مت�ضمنة كجزء
من حالة احلكم املن�صو�ص عليها.
 �أو تتبع قاعدة اال�ستنتاج مبفهوم املخالفة ويطلق عليه القيا�س العك�سي �أي �إعطاء حالةغري من�صو�ص عليهـ ــا يف القانـ ـ ــون حكم ًا عك�س حكـ ــم احلالة املن�ص ـ ــو�ص عليها يف
القانون �أو الن�صو�ص.
( القاعدة الثانية والع�شرون )
تذكر يف ن�صو�ص العقوبات واجلزاءات :
◄◄�ضرورة حتديد الفعل املجرم بظروفه ،و�صفاته وخ�صائ�صه.
◄◄الألفاظ واجلمل حمددة حتديد ًا قطعي ًا.
◄◄اجلزاءات حمددة وحاول �أن تعطي القا�ضي �سلطة تقديرية يف و�ضع اجلزاء بني حدين
�أدنى و�أق�صى وفق مفاهيم النظرية احلديثة للعقاب.
◄◄�إعلم �أن القيا�س حمظور على القا�ضي يف الن�صو�ص اجلزائية ،ف�ساعده على �أن تكون
وا�ضح ًا ،وحمدد ًا يف �صياغة الن�صو�ص اجلزائية.
( القاعدة الثالثة والع�شرون )
تذكر �أن نهاية اجلملة القانونية يف �أي ن�ص يتوقف على �أربعة معاين:
• الوقف التام ملعنى اجلملة القانونية ،وانقطاع هذا املعنى عن املعنى الالحق يجربك
على �أن ت�ضع نهاية للجملة القانونية.
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•الوقف الكايف ملعنى اجلملة القانونية �أي وقف املعنى الفرعي يف جملة� ،إال �أن معن ًا
فرعي ًا �آخر �سيبد�أ يف جملة جديدة .وهذا ما يجبـ ــرك �أي�ض ـ ـ ًا على �أن ت�ضــع نهاية
للجملةالقانونية.
•�أو الوقف احل�سن �أي املعنى مل يتم يف اجلملة الأولى ،وا�ستمر يف الثانية فعليك
با�ستخدام �أدوات العطف .ويجوز لك �أن تقف� ،أو ت�ستمر.
• �أو الوقف املرتوك يعني �أن معنى اجلملة غري مكتمل فال يجوز �إنهاء اجلملة.
( القاعدة الرابعة والع�شرون )
تذكر �أن ما هو زائد �أو ناق�ص يف معاين الن�ص �أو الن�صو�ص يتوقف على �إتباعك �أربعة
مبادئ �أ�سا�سية:
مـبـد�أ ال ـكـم

�أي ما هو �ضروري للن�ص ،وما هو غري �ضروري.

مـبـد�أ الـكـيـف

ما هو املعنى الذي يق�صده الن�ص؟

مـبـد�أ الأ�سلوب

هل املعنى معرب عنه ب�ألفاظ وظيفية ،وجمل
وظيفية حمددة؟

مـبـد�أ املنا�سبية

هل املعنى متالئم مع الظروف واالعتبارات
االجتماعية؟

27

( القاعدة اخلام�سة والع�شرون )
�إذا �أردت �أن تخترب نف�سك يف قدرتك على فهم القانون الذي تدر�سه ف�أجب على
الأ�سئلة الآتية:
 ماذا يقول هذا القانون ،وما هو غر�ضه؟ ملن يوجه هذا القانون ن�صو�صه وهل ميكن القبول ب�أحكامه من قبل املخاطب به؟ هل ن�صو�ص القانون وا�ضحة يف التعبري عن معانيها �أم �أن هناك معاين ال لزوم لها،وهناك معاين كان من املفرت�ض �أن يت�ضمنها القانون؟
 ما هي املعايري واملبادئ القانونية واالجتماعية التي اعتمد عليها هذا القانون؟( القاعدة ال�ساد�سة والع�شرون )
تذكر �أن الأحكام ،واحللول التي �سي�أتي بها �أي قانون :
 �إما �أن تكون حلو ًال مف�ضلة �أي متنا�سبة متام ًا مع ال�سياق االجتماعي. �أو حلو ًال م�ستح�سنة تتنا�سب بدرجة �أقل مع ال�سياق االجتماعي. �أو حلو ًال مرتوكة �أي تعرب عن حكم �أو حل قانوين دون �أن ت�أخذ يف االعتبار عنا�صرال�سياق االجتماعي.
( القاعدة ال�سابعة والع�شرون )
تذكر �أنه �إذا �أردت �أن تخترب الكفاءة اللغوية يف الن�صو�ص القانونية �أي مدى قدرة
الألفاظ واجلمل القانونية يف التعبري عن معانيها املق�صودة فعليك �أن تتفح�ص �أربعة
معايري �أ�سا�سية:
القدرة اللغوية
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�أي �ألفاظ وجمل معربة عن املعاين تعبري ًا وا�ضحا،
ودقيق ًا ،وحمدد ًا.

القدرة املعرفية

�أي �أن هذه الألفاظ واجلمل والعبارات الواردة يف الن�ص
�ست�صل �إلى املخاطب ب�أحكام الن�ص بذات ق�صد وغر�ض
ومعاين وا�ضعها.

القدرة الإدراكية

�أي �أن الألفاظ واجلمل والعبارات يف الن�ص كانت مدركة
لواقعها و�سياقها االجتماعي.

القدرة االجتماعية

�أي �أن املعاين يف القانون ،والن�صو�ص مرتبة فكل لفظ
ي�ؤدي �إلى اللفظ الآخر ،وكل جملة ت�ؤدي �إلى اجلملة
الأخرى ،وكل ن�ص ي�ؤدي �إلى الن�ص الآخر ،و�أن هذا
التكامل يف بيان القانون م�ؤه ًال لأن يحقق �أثر ًا اجتماعي ًا
ما يف احلدث.

( القاعدة الثامنة والع�شرون )
تذكر �أنه �إذا �أردت �أن تخترب �أثر القانون على املخاطب ب�أحكامه ف�أ�س�أل الآتـي:
-

ماذا �أريد من هذا املخاطب؟
ما هو الهدف الذي �أ�سعى �إلى حتقيقه �إذا نفذ املخاطب ما �أريده؟
متى ينفذ املخاطب ما �أريده؟
�أين ينفذ املخاطب االلتزامات؟
كيف ينفذ املخاطب االلتزامات؟
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( القاعدة التا�سعة والع�شرون )
تذكر �أن الفعل يف الن�ص القانوين هو فعل اجنازي �أي فعل يوعز للأفراد واملخاطبني
القيام ب�أفعال معينة ف�أعمل على �أن تكون هناك مزايا �أو منافع للأفعال الإيعازية �أو االجنازية
حتى يقتنع الأفراد بقبول القانون ون�صو�صه.
( القاعدة الثالثون )
تذكر �أن الن�ص� ،أو الن�صو�ص القانونية التي �أمامك يف اللجنة� ،أو اجلل�سة العامة قد
مرت مبرحلتي �إعداد ،و�صناعة .و�أن هذا الن�ص على هيئته قبل درا�ستك له هو مكون لغوي
يتكون من �ألفاظ وجمل ،فعليك �أن حتولـ ـ ــه �إلى مك ــون داليل تبحث عن معانـ ــيه الظاهـ ـ ــرة
ومعانيه املخفية.
( القاعدة الواحدة وثالثون )
�إذا �أردت �أن تتبع منهاجية التحليل الداليل للن�ص ف�إعلم �أنك �ستتبع اخلطوات التالية:
 حتديد املعاين الرئي�سية يف الن�ص� ،أو الن�صو�ص. حتديد املعاين الفرعية يف الن�ص� ،أو الن�صو�ص. حتديد معيار العالئقية �أو العالقات بني املعاين الرئي�سية واملعاين الفرعية. حتديد الهدف �أو الغر�ض من هذه املعاين وعالقتها ب�أهداف القانون. حتديد منا�سبية العالقات بني املعاين الرئي�سي ـ ــة واملعــاين الفرعية من خاللال�سياق االجتماعي.
( القاعدة الثانية وثالثون )
�إذا �أردت �أن تخترب مدى قدرة الن�صو�ص على حتقيق �أهداف القانون ف�إعلم �أنك
مطالب بالإجابة على الأ�سئلة الآتية:
 ما هي داللة الن�صو�ص يف �ضوء عالقتها بالأغرا�ض للقانون؟ -ما هو القدر الذي �سي�سهم به هذا الن�ص� ،أو الن�صو�ص يف حتقيق �أغرا�ض القانون؟
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ما هي الزاوية االجتماعية للن�ص� ،أو الن�صو�ص وا�ستنتج يف �ضوء هذه العالقةالقدرة على حتقيق �أهداف القانون من حيث االتفاق �أو االختالف؟
ماذا لو تعطل هذا الن�ص� ،أو الن�صو�ص فهل ميكن �أن تتحقق �أغرا�ض القانونبالن�صو�ص الأخرى؟
( القاعدة الثالثة وثالثون )
تذكر �أن �شروط الفعل الآمر يف القانون يجب �أن يكون :
•حمدد املعامل واحلدود.
• دقيق يف الو�صف.
• وا�ضح يف ال�شروط.
• حمدد للمالب�سات والظروف.
• يتعدد العقاب عليه باختالف الظروف وال�شروط وال�صفات.
ومعنى الفعل الآمر هو الوجوب املطلق �أي التنفيذ بدون تراخي.
( القاعدة الرابعة وثالثون )
تذكر �أن �شروط الفعل الناهي يف الن�صو�ص القانونية يجب �أن يكون:
•ال�شمول حلدود معنى الفعل املنهي عنه.
•اال�ستغراق يف معنى الفعل املنهي عنه.
•ح�صر احلاالت – بقدر الإمكان – التي ميكن �أن تتفرع عن معنى الفعل املنهي.
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�إذا كانت هناك �أية مالحظات �أو ا�ستف�سارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة � -أبوظبي

هاتف 00971 2 6812000 :فاك�س00971 2 6812846 :
�ص.ب � 836 :أبوظبي
الربيد االلكرتوينmembers_affairs@almajles.gov.ae :

الأمانة العامة  -دبي

هاتف  00971 4 3244400 :فاك�س :
�ص.ب  47 :دبي

00971 4 3242332

املجل�س الوطني االحتادي

