
 

 

 Kuwait Legal Training Manual: أصول الكتابة القانونيه

 صحيفة دعوى 

 صحيفة اإلستئناف 

 التميزب الطعن 

 مذآرات الدفاع 

 الرد على إستشاره قانونيه 

 العقود 

 الرد على إستشارة قانونية

 .تحديد الموضوع  .1
أحوال -جنائي-مدني-تجاري(تحديد القانون المتعلق بالموضوع  .2

 )إلخ..........شخصية

 الدراسة األولية إلعداد أي قضية 

   تجميع اآبر قدر ممكن من الوقائع ذلك  : دراسة الوقائع 
 إحصاء مصادر المعلومات  .1
 ددة محاولة اإلجابه على األسئلة المح .2

 
  فهم الوقائع التي تم جمعها: 

 آتابة الوقائع بتسلسل زمني .1
ي واقعة ال تضيف اي بعاد أربط الوقائع باألحداث وأخذ الوقائع ذات العالقة بالقضية وإ .2

 رصيد إيجابي 

 
 شرح الوقائع وذلك بترتيب المواضيع حسب أهميتها  

 
 تحليل الوقائع التي تم جمعها 

 
 تحديد األشخاص ودورهم  - أ
 تحليل العالقة في ما بينهم للتعرف على الخصائص - ب
 تحديد طبيعة المكان - ت



 

 

   )ضوعها نوع القضية ، ومو( وضع قائمة بالمفاهيم القانونية من حيث  - ث

 
 

 تحديد األسئلة القانونية. 
  ماهي النقاط التي تثير الجدل وتجهيو الرد في البحث فيها 
  وضع قائمة بالدفوع وذلك بتجزئة القضية 

  ذ آانت تستقيم بالدعوة  أم ال’وضع الئحة بالطلبات ومطابقتها 
 

 

 
 ة الدعوىالتحضرات األولية إلعداد صحيف

 لتسلسل الزمني و تحليلها حسب افهم الوقائع .1

 كيف الصحيحيالت .2

 اإلختصاصالمحكمه تحديد  .3

  الصحيفةمراعاة المواعيد .4

 أدلة اإلثبات .5

 

 المقصود بالصحيفة
صحيفة و تودع لدى المحكمة من قبل هي المستند الذي تبدأبه إجراءات مباشرة ال

 .المحامي ،التي تكتب من قبل المحامي فإن لم يكتبها فيشترط توقيعه عليها
 

 طات الموضوعية لصحيفة الدعوىاإلشترا
 

.. المسلسلة.. المنطقية .. التنسيق المحكمة .. المذآرة الموجزة "صحيفة الدعوى هي 
التي تعالج النواحي .. البعيدة عن اإلختالق .. المحتوية على سرد الواقعات الصحيحة 

.. اع التي تكشف حقيقة النز..القانونية في القضية وصوًال إلى مقطع النزاع فيها 
 ."وتوصل إلى نتيجة سليمة في جانب الحق

 
 



 

 

 

 مبادئ آتابة صحيفة الدعوى

  التي تنظر بها الدعوى .........تحديد المحكمة المختصة و الدائره .1

 و مهنته أو وظيفته و موطن عمله، و  والرقم المدني إسم المدعي بالكامل .2
 .إسم من يمثله و مهنته و أو وظيفته و موطنه و محل إقامته

 مهنته أو وظيفته و موطن  الرقم المدني وبالكامل و إسم المدعى عليه .3
عمله، و إسم من يمثله و مهنته و أو وظيفته و موطنه و محل إقامتة فإن  

لم يكن له أي موطن أومحل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو 
 . آان لهمحل عمل

 .ن فيهاتعين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موط .4
 تاريخ تقديم الصحيفة  إلدارة الكتاب . .5

 موضوع الدعوى  . .6

  سرد الوقائع بإيجاز .7
 .تحديد الطلبات و تأسيسها قانونيا .8
 .التكليف  .9

 تقديم صحف محررة بإسلوب أنيق و متين و مراجعتها بدقه لتفادي األخطاء اللغوية و تصحيحها 

  عليهايتم إيداع الصحيفة لدى إدارة آتاب المحكمة و يؤشر

 تاريخ اإليداع 

 موعد الجلسة 

 نوع الدائره 

و منتجة آلثار رفعها من تاريخ إيداع الصحيفه  تعتبر الدعوى مرفوعة
 .كتاب ولو آانت المحكمه غير محتصة بإدارة ال

 إعالن الصحيفة 

 في موطن،عمله،موطنه المحتار،مسؤل المخفر،النيابة العامه-إعالن الشخص الطبيعي . 
 إدارة الفتوى و التشريع–عتباري العام إعالن الشخص اإل 

                                   



 

 

 )عدا الدعاوي اإلداريه ،فتعلن إلى إدارة الفتوى و التشريع(اإلداره العامه لبلدية الكويت 
 إعالن الشرآات و الؤسسات-إعالن حاص  

 
 

 )الناإلع-القيد-الرسوم( آتابة الصحيفة  تأتي مرحلة اإلجرآت ما بعد 
 
 
 
 
 

  صحيفة الدعوى اآلثار القانونية لتقديم
 

 :اآلثار اإلجرائية  .1
و إال آان منكرا (تحريك سلطة القاضي بالنسبة للمطالبة الققضائية و إلزامه بالفصل فيها  - أ

 )للعدالة
 التزام إدارة الكتاب بإعالن صحيفة الدعوى - ب
 )المدعي عليه مرآزي المدعي و(يكتسب األطراف المراآز القانونية المترتبة  - ت
 تحديد المحكمة المختصة - ث
 )واألشخاص, السبب, المحل( تحديد نطاق الخصومة  - ج

 
 :اآلثار الموضوعية  .2

 )انقطاع التقادم (انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى  - ح
 سريان الفوائد  - خ
 زوال افتراض حسن نية الحائز وتحوله إلى سيء النية في نظر القانون - د
و لو آان حسن (لمستحق برج الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى التزام من تسليم غير ا - ذ

 )النية
لك بالميراث أو الحوالة 1و, ثبوت قابلية انتقال بعض الحقوق التي تعبر غير قابلة لإلنتقال أصًال - ر

 )الحق األدبي للمؤلف, آالحق في التعويض عن الضرر المعنوي(
يمتنع على القضاة و معاونيهم شراؤة (فيه يكتسب الحق موضوع الدعوى صفة الحق المتنازع  - ز

 )تحت طائلة البطالن



 

 

 
 صحيفة اإلستئناف

 
يرفع اإلستئناف بصحيفة تودع بإدارة آتاب المحكمه المرفوع إليها 

 وفق اإلجراءات المقرره لرفع الدعوى على ألن يكون بالموعد اإلستئناف
 : يوم من تاريخ صدور الحكم و تشمل األتي 30المنصوص عليه القانون 

 .بيان الحكم المستأنف و أسباب اإلستئناف و الطلبات غير ذلك تكون باطله  .1
جزئيه و دينار على سبيل الكفاله إذا آان الحكم المستأنف صادر من محكمة 20إيداع  .2

 .دينارإذا آان صادر من محكمة آلية 50

فالة و يكفي لكتاب صحيفة اإلستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكاال تقبل إدارة 
إيداع آفالة واحدة في حال تعدد المستئنفين بصحيفة واحدة و لو احتلفت أسباب الطعن ، 

ناف أو بعدم جوازه أو بسقوطه و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول اإلستئ
 .أو بطالنه 

  
 آتابة اإلستئناف 

 
 .سرد الوقائع مرةا أحرى بإيجاز  .1
 .ذآر الدفوع المقدمة من آال الطرفين المتنازعين  .2
 .التعليق على الحكم بإيضاح الخطأ في تطبيق القانون و تفسيرة  .3
 .الطلبات  .4

 بناء الحجة أو الموقف القانوني 

 )إلخ........فقه -إجتهادات(  الموقف فانونا إقناع المحكمة بصحة

 .إقناع المحكمة بمنطقية الموقف القانوني و مدى إنطباقه مع الوقائع المثبتة

إقناع المحكمة بأن الحل المقترح هي النتيجة الوحيدة المنطقية والعادله للقضية أن نربح المحكمة 
 إلى جانبنا آحليف ليس خصمًا 

 

  عناصر الحجة: 



 

 

 لفقة القانوني تفسير ا 
  إجتهادات 
 إنطباق القانون على وقائع الدعوة  والحجج المضادة وتقيمها 

 

 المرافعه

 .قضاء  هي المعرآه في ساحة ال:تعريف المرافعه 

 إثبات الحضور 
 تأسيس الطلبات على مواد و نصوص قانونية 

 

 :فن المرافعه 

  القانون التي تنطبق في و نصوص السيطرة و اإللمام الكامل  بالقضية بفهم الوقائع 
 .الدعوى و أحذ الوقت الكافي للتحضير  

  الء حول الحجة و الدفةع التمرين على المرافعه قبل الجلسه و قتح باب النقاش مع الزم
 دراسة القضية من جميع جوانبها عدة مرات المقدمة و

 من السوؤال عن القاضي و ذللك أجل معرفة طبيعته 

 مل مع خشبة المنصه و آأنها تسمعآيفة جذب المنصه و التعا 

 بحيث إبعاد القاضي عن  إثارة نقاط قوية تثير الجدل إلنتباة القاضي لك و ترآيزه معك
 .أي جزئيه تثير تساؤل أو لسية من صالح الموآل 

  عدم اإلطالة و التكرار و عدم التطرق باحداث لن تجدي نفعا ما هي إال هدارا للوقت و
 الملل حتى يطلب منك السكوتتوصيل القاضي بالشعور ب

  عدم فقد الثقة و اإلرتباك و تشتيت المراد و النظر بعين القاضي و مراقبة تعابير وجهه
 .قوله و إثباته أثناء تشاوره مع المستشارين الجالسين بجانبة 

 باأللفاظ التحكم بدرجة نبرة الصوت و التشدشد 

 اإلستعداد لألسئله الموجه من قبل القاضي 

 ن الكالم إذا تمت مقاطعتكتوقفي  ع 



 

 

 .  إستمعي بإنتباة إلى األسئله المطروحة و أجيبي على السؤال و ال تحاولي الإللتفاف
 .ألحذ إشارات 

  نسأل بتهذيب  بتوضيح السؤال–حال عدم فهم السؤال 

  عدم اإلعتقاد أن األسئلة من قبل القاضي انه معارض أو أنه سيكون فخا.. 
 عن التقدم في المرافعةال تدعي قاض معارض يوقفك . 
 إتحاذ الوقت لجمع األفكار ل يعتبر عالمة ضعف.. 
 عدم إغراق المحكمة بالوقائع 

 آيفية التصرف في حال إثارت نقطه ال علم لك فيها ؟؟ 

  اإللمام من بعيد آقواعد عامه و هذا يتطلب المواآبة بالقراءه المستمره في القانون. 
 با ما يحدث أن يطلب المحامي أجل للد على أن يثبت قانونا للمحامي حق الرد فهنا غال

طلب األجل بمحضر الجلسه وذللك لتفادي حلة صدور الحكم أن تستطيع الطعن بما هو 
 .ثابت بمحضر الجلسة 

  فن الرد 

 معرفة المحامي الحصم 

 اإلستماع جيدا إلى الخصم 

 الترآيز على بداية الكالم و هو الذي يكون عادةا األهم 

 ى نقاط الضعف فورا للفت إنتباه المحكمة على أي خطأ الترآيز عل. 
  ذآر الحاالت المعاآسه و آتابته على مدونة صغيرة. 
 فن اإلقناع 

  تسليط الضوؤ على ظروف القضيه 

 إثارة العواطف 

 اإلقناع بالمنطق و إستعمال آافة الحجج و األحكام التخفيفة 

 

 

 نصائح و إرشادات

 ل على إحترام المحامي أو المحاميه للمهنه و درجة اإللتزام بلبس روب المحاماة يد
 .تقديره لنفسه 

  آثرة المكياج و التبرج مفاده إستفزاز الهيئه و عدم إحترامهم للحاميه. 



 

 

  وجهان لعمله واحده :  آثرة اإلنابات. 
  وجود المحامين في القاعه يعطي حصانه للمحامي و ذلك في حال تطاول أحد القضاة

الك يؤثر على سلوك القاضي بإلتزامه بموعد الجلسات خشية من على محامي ، و آذ
 .إثارت المحامين أي إضطراب في القاعه ،قلق ،شوشرة 

  اإللتزام بالحضور و مواعيد الجلسات. 
  إجتناب األحاديث الجانبيه مع الزمالء المحامين داخل القاعه. 
 ن تكون مخارج الحديث مع القاضي بصوت غير عالي و ال منخفض بصوت معتدل و ا

 .الحروف واضحه و سليمه 

  أن يكون الملف المحمول آامل و ليس به أي نواقص و ذللك في حال طلب القاضي أي
ورقه إثبات أو مستندات تكون موجده ألن األمر ال يستدعي التأجيل لتقديم المستند ، و 

 .هذا يثبت مدى إهتمام المحاميه و حرصها بالقضية بسرعة إجراءات التقاضي 
 

 

 

 

 

 
 

 


	الدراسة الأولية لإعداد أي قضية 

