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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل،وبعد:
فلقد مّثل �سدور نظام الإجراءات اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية))) نقلة مهمة 
ومنعطفاً اإيجابياً يف العدالة اجلنائية القائمة على اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. واإذا كان 
هذا النظام قد تاأثر بالأنظمة الأخرى يف الوطن العربي وخ�سو�ساً قانون الإجراءات 
اجلنائية امل�رشي، فاإنه ظل حمتفظاً ب�سمات النظام يف اململكة العربية ال�سعودية القائم 

على ال�رشيعة الإ�سالمية.
التا�سع  الف�سل  البطالن، حيث خ�س�ص لذلك  النظام  له هذا  تعّر�ص  ما  اأهم  ومن 
من الباب ال�ساد�ص، والذي مل يكن نظام مديرية الأمن العام ين�ص على البطالن ومل 

تتعر�ص ن�سو�سه لذلك.
واإذا كان نظام الإجراءات اجلزائية – كما اأ�رشنا �سابقاً- قد تاأثر باأنظمة اأخرى، فاإن 
اأي درا�سة لهذا النظام ت�ستدعي الطالع على تلك الأنظمة ومراجعة اأحكام الق�ساء 

فيها، بحثاً عن احلكمة التي هي �ساآلة املوؤمن.
املنظم  التي و�سعها  القواعد  الإجراءات اجلزائية هو جمموعة من  واإذا كان نظام 
لتحكم �سري الدعوى اجلزائية، فاإن هذه القواعد لي�ست جمرد ن�سو�ص مكتوبة، بل هي 

يف   )3867( العدد  القرى  اأم  جريدة  يف  واملن�شور  1422/7/28هــــ  يف  )م/39(  رقم  امللكي  باملر�شوم   )1(
1422/8/17هـ.
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الطريق الأمثل الذي ر�سمه املنظم ويتعني �سلوكه يف الدعوى اجلزائية واخلروج عن هذا 
الطريق هو خمالفة ت�ستدعي ما يعرف اإجرائياً بالبطالن.

والبطالن هو جزاء على الإجراء نف�سه، اأما القائم بالإجراء فقد يكون حماًل مل�ساءلة 
اجلزاء  بني  اخللط  يتعني  املخالفة وظروفها، ول  لنوع  تبعاً  مدنية،  اأو  اإدارية  اأو  جنائية 

الإجرائي )البطالن) واجلزاءات الأخرى امل�سار اإليها.
و�سوف تكون خطة البحث على النحو التايل:

املبحث الأول: ماهية البطالن، وفيه اأربعة مطالب:
املطلب الأول: تعريف البطالن

املطلب الثاين: الفرق بني البطالن والنعدام
املطلب الثالث: اأحوال البطالن

املطلب الرابع: معيار البطالن
املبحث الثاين: البطالن يف الأنظمة املقارنة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: البطالن يف نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي
املطلب الثاين: البطالن يف الأنظمة الإجرائية اجلزائية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربي
املطلب الثالث: البطالن يف قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي

املبحث الثالث: الدفع بالبطالن، وفيه مطلبان:
املطلب الأول: �رشوط الدفع

املطلب الثاين: اأثر الر�سا يف زوال البطالن
املبحث الرابع: اآثار البطالن
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املبحث الأول
ماهية البطالن

املطلب الأول: تعريف البطالن

دم  بطل  يقال:  �سياعاً.  ذهب   – وبطالناً  وبطوًل،  -بطاًل،  ال�سيء  بطل  اللغة  يف 
القتيل، وذهب دمه بطاًل.

وبطل ف�سد و�سقط حكمه يقال: بطل البيع وبطل الدليل، فهو باطل.
)اأبطل): جاء بالباطل يقال: اأبطل البيع واحلكم والدليل والعمل))).

قال تعالى: چۅ ۉ ۉ ې ې ېچ البقرة: ٦٤).
الفا�سد  اأ�سله، بخالف  ما وقع غري �سحيح من  الفقهاء–  –يف ا�سطالح  والباطل 

الذي يقع �صحيحاً يف جملته ويعوزه بع�ض ال�رشط))).
اجلزاء  هو  الأنظمة-  �ششرشاح  ا�سطالح  -يف  اجلزائية  الإجشششراءات  يف  والبطالن 
اأن  مما يحول دون  بع�صها،  اأو  اجلنائي  الإجراء  املرتتب على تخلف كل �رشوط �صحة 

ينتج الإجراء اأثره النظامي)٤).

ا�شطنبول،  الثانية، 1392هـ،  الطبعة  العربية،  اللغة  الو�شيط، جممع  املعجم  اأني�س وزمالوؤه،  اإبراهيم  د.   )2(
املكتبة الإ�شالمية، اجلزء الأول �س )3(

)3(  الباطل والفا�شد عند اجلمهور مرتادفان ولي�شا كذلك عند الأحناف، فالفا�شد والباطل عندهم من باب 
الأخ�س والأعم، انظر: جنم الدين اأبي الربيع �شليمان ال�شويف، �شرح خمت�شر الر�شة، حتقيق د. عبداهلل 

الرتكي، اجلزء الأول، الطبعة الثانية، 1419هـ بريوت: لبنان. موؤ�ش�شة الر�شالة، �س445.
د. حممود جنيب ح�شني، �شرح قانون الإجراءات اجلنائية، الطبعة الثالثة 1988، القاهرة، دار النه�شة   )4(

العربية، �س358.
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املطلب الثاين: الفرق بني البطالن والنعدام

البطالن هو جزاء اإجرائي، ينتج ب�صبب تخّلف اأحد ال�رشوط املتعلقة ب�صحة الإجراء 
اجلنائي، ويرتتب على ذلك عدم حتقق اآثار الإجراء النظامي.

وانعدام العمل النظامي يعني عدم وجوده))) وهو يتفق مع البطالن يف اأن الإجراء 
اإلى  يتعدى ذلك  بل هو  بال�صحة،  املتعلقة  ال�رشوط  يتعلق ب�رشط من  معيب ولكنه ل 
زوال ركن من اأركان هذا الإجراء)٦)، فالعيب يف حال النعدام هو عيب ج�سيم اإلى 
درجة اأخل بالإجراء فاأ�سبح منعدماً م�سوهاً ل �سكل له ول قيمة يف حني اأن البطالن مي�ص 

�رشطاً من ال�رشوط يرتب عيباً اأقل ج�صامة.
غري  ُيعدُّ  منعدم  اإجششراء  هو  �سخ�ص  منزل  يف  العامة  اأحد  يجريه  الذي  فالتفتي�ص 

موجود نظاماً ل اأثر له على الإطالق.
فكل اإجراء مل يتخذ هو اإجراء منعدم بال�رشورة، اإذ هو مل يتخذ اأ�ساًل وكل اإجراء 

فقد اأحد اأركانه الأ�سا�سية الالزمة لقيامه هو اإجراء منعدم اأي�ساً.
فله  الباطل  الإجراء  اأما  نظامي،  وجود  ول  فعلي  وجود  له  لي�ص  املنعدم  فالإجراء 

وجود فعلي ولي�ص له وجود نظامي))).
الإجراء  اأن  حني  يف  اأ�ساًل  يكن  مل  كاأنه  مواجهته  يف  ُيت�رشف  املنعدم  والإجششراء 

الباطل يلزم له حكم ق�سائي يثبت بطالنه.
ولقد ثار خالف لدى �رّشاح الأنظمة حيال الأخذ بنظرية النعدام بجانب البطالن 

النه�شة  دار  القاهرة،  1985م،  اجلزائية،  الإجــراءات  قانون  يف  الو�شيط  �شرور،  فتحي  اأحمد  د.   )5(
العربية، �س432.

د. حممود جنيب ح�شني، مرجع �شابق، �س356.  )6(
القاهرة، دار  املقارنة والنظام الإجرائي يف اململكة، 1992،  اأحمد عو�س بالل، الإجراءات اجلنائية  د.   )7(

النه�شة العربية، �س145.
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كاأحد اجلزاءات الإجرائية اأم يكتفي بالبطالن))).
فهناك من يرى اأن نظرية النعدام تكامل نظرية البطالن، فالنعدام عند هوؤلء هو 

اأ�سد �سور البطالن، اأي هو العيب اجل�سيم لالإجراء، اأو عدم اتخاذه اأ�ساًل.
العالقة  انعدام  اأي  بالإجراء؛  عالقة  له  لي�ص  �سخ�ص  من  الإجششراء  اتخذ  لو  كما 
الإجرائية بني متخذ الإجراء ومن اتخذ الإجراء يف مواجهته، اأو يكون الإجراء يف ذاته 

جرمية، كدخول موظٍف منزَل �سخ�ص لتفتي�سه على غري مقت�سى نظامي))).
يف حني اأن الراأي الآخر يرى اأن تقدير �سحة اإجراءات التحقيق راجع اإلى املحكمة، 

فالنتائج التي �صوف ترتتب على النعدام �صوف يرتبها البطالن)1)).
وحمدودة  �سيقة  حدود  يف  كانت  واإن  بها  الأخذ  ميكن  النعدام  نظرية  اأن  واأرى 

للغاية، اإل اأن ا�ستبعادها بالكلية اأمر فيه نظر.
ثبت  ثم  نتائج،  التفتي�ص، ورتبت عليه  اإجراء  بالأوراق  التحقيق  �سلطة  فاإذا �سمت 

لحقاً اأن الإجراء مل يتخذ اأ�ساًل على الإطالق، فماذا ن�سمي احلال هنا؟
ال�سبط اجلنائي لأحد  اأوكل رجل  به، ولو  القيام  لعدم  اإجراء منعدم  اإنه ول �سك 

العامة القيام باملعاينة، ماذا ن�سمي هذا الإجراء يف هذه احلالة؟
اإنه اإجراء منعدم ل حمالة وهو اأقل ما ميكن اأن نقول فيه.

ونخل�ض اإلى اأنه ميكننا اإيجاز الفرق بني البطالن والنعدام يف هذه النقاط:
)- الإجراء املنعدم لي�ص له وجود فعلي اأو نظامي، اأما الإجراء الباطل فله وجود 

فعلي ولي�ص له وجود نظامي.
د. حامد را�شد، اأحكام تفتي�س امل�شكن يف الت�شريعات الإجرائية العربية الطبعة الأولى، 1998، القاهرة،   )8(

دار النه�شة العربية، �س221.
رم�شي�س بهنام، الإجراءات اجلنائية تاأ�شياًل وحتلياًل، من�شاأة املعارف الإ�شكندرية، 1984، �س98، م�شار   )9(

اإليه يف د. حامد را�شد مرجع �شابق، 221.
فتحي وايل، الو�شيط يف قانون الق�شاء املدين، دار النه�شة العربية القاهرة، �س1987، م�شار اإليه يف د.   )11(

حامد را�شد، مرجع �شابق، 223.



121
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

اأن  الإجششراء، يف حني  اأركان  اأحد  يقو�ص  املنعدم ج�سيم  الإجششراء  العيب يف   -(
الإجراء الباطل اأقل ج�صامة يتعلق عادة ب�رشوط �صحة الإجراء.

)- النعدام ل ين�ص عليه يف النظام، اإذ ل حاجة لذلك، يف حني اأن البطالن قد 
ين�ص عليه نظاماً.

٤- النعدام ل يحتاج اإلى حكم ق�سائي يقرره، اإذ النظام يرتبه، يف حني اأن البطالن 
ل يتقرر اإل بحكم ق�سائي.

البطالن على خالف  اأن  تالفيه، يف حني  اأو  للت�سحيح  فيه  النعدام ل جمال   -(
ذلك.

٦- النعدام على درجة واحدة من القوة، يف حني اأن البطالن على درجتني فاإما 
يكون متعلقاً بالنظام العام اأو متعلقاً مب�سلحة اخل�سوم وهو يف احلالة الأولى مطلق ويف 

الثانية ن�سبي.

املطلب الثالث: اأحوال البطالن

البطالن وجهتي نظر))))، لكل وجهة حيثياتها وما يدعمها  تتنازع ت�رشيعات تنظيم 
من حجج.

الراأي الأول:
يذهب اأن�سار هذا الراأي اإلى تقرير البطالن كجزاء اإجرائي عند خمالفة اأية قاعدة 

اإجرائية.
ويرى اأن�صار هذه الوجهة اأن ذلك كفيل باحرتام اأحكام نظام الإجراءات اجلزائية، 
واأن تنتج هذه القواعد اأهدافها التي من اأجلها قد قررت، ورغم اأن هذا الراأي فيه �سحة 

د. حممود جنيب ح�شني، مرجع �شابق، �س359.  )11(
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اإل اأنه يوؤدي اإلى »�سكلية مفرطة وبطء معيب يف �سري الدعوى«)))).
الراأي الثاين:

املهمة،  الإجرائية  القواعد  خمالفة  فيها  تتم  التي  احلالت  يف  هنا  البطالن  يتقرر 
ويغ�ص الطرف عند خمالفة القواعد الإجرائية الأقل اأهمية.

ول �سك اأن هذه الوجهة حتقق نوعاً من املرونة يف الدعوى اجلزائية وتتفادى اجلمود 
الذي قد يرتتب على الأخذ بالراأي الأول.

اإن هناك نظريتني رئي�ستني يف البطالن)))) نتناولهما على النحو  وميكننا القول: 
التايل:

اأوًل: نظرية البطالن بن�ص النظام:
يحدد  »القانون«  فالنظام  ن�ص«)٤))،  بغري  بطالن  »ل  مبداأ  على  النظرية  هذه  فتقوم 
ول  املنظم،  يقّدرها  النظام  يف  حمددة  حالت  وهي  البطالن  فيها  يكون  التي  احلالت 
جمال لالجتهاد من القا�سي مطلقاً، اإذ متى توفرت اإحدى هذه احلالت حكم بالبطالن، 
بهذه  تاأخذ  ت�رشيعات  وهناك  تقريره،  اإل  ميلك  ول  النظام  يف  عليه  من�سو�ص  فهو 
النظرية، ومن ذلك قانون الإجراءات اجلنائية الإيطايل »املادة ٤))/ ) اإجراءات«، ومن 
الت�رشيعات العربية التي تاأثرت بذلك قانون الإجراءات اجلنائية ال�سومايل، حيث تن�ص 
املادة )1)) على اأنه : »ل يجوز تقرير البطالن ما مل ين�ص القانون على ذلك �رشاحة«)))).
ولهذه النظرية مزاياها وعيوبها. فمن مزاياها اأن الن�ص على حالت البطالن يجعل 
من ال�سهولة والو�سوح تطبيقه، وتتوحد بذلك الأحكام الق�سائية يف هذا ال�ساأن، اإذ ل 

جمال لالجتهاد.
امل�شدر ال�شابق نف�شه.  )12(

د. اأحمد عو�س بالل، مرجع �شابق، �س149.  )13(
د. اأحمد فتحي �شرور، مرجع �شابق، �س421.  )14(

م�شار اإلى ذلك يف د. حامد را�شد، مرجع �شابق، �س231.  )15(
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ومن عيوبها اأن الن�ص على حالت البطالن يعني نوعاً من اجلمود يف تطبيق البطالن، 
وقد تتعر�ص بع�ص قواعد نظام الإجراءات اجلزائية للم�سا�ص عند التطبيق، ومع هذا ل 
ميلك القا�سي تقرير البطالن بحجة اأن حالته مقررة يف النظام ل ميكن الزيادة عليها يف 
حني اأن دائرة احلالت التي ين�ص عليها قد تخفق يف الوفاء بكل احلالت التي يتوجب 

فيها تقرير البطالن.
ثانياً: نظرية البطالن الذاتي:

�سلطة  تعطيه  النظرية  فاإن هذه  القا�سي  �سلطة  من  الأولى حتجم  النظرية  كانت  اإذا 
اأو�صع يف حتديد القواعد التي يرتتب البطالن على خمالفتها. ويعطي النظام القا�صي 

اأداة ي�ستخدمها عند تقرير البطالن.
تتمثل هذه الأداة يف املعيار املجرد الذي يعطيه النظام للقا�سي للتمييز بني القواعد 

التي يرتتب البطالن على خمالفتها، وتلك التي ل يبطل الإجراء املخالف لها)٦)).
البطالن،  تقرر  اأ�سا�سية  املخالفة قد م�ست قاعدة جوهرية حتمي م�سالح  فمتى كانت 
ومتى كانت املخالفة قد م�ست قاعدة غري جوهرية اأقل اأهمية من الأولى مل يتقرر البطالن.
وما من �سك اأن هذه النظرية هي اأكرث عملية من الأولى من ناحية التطبيق العملي، 

واإعطاء القا�سي �سلطة تقديرية يف ذلك فيه مرونة يف ح�سن �سري الدعوى.
اأن  تتمّثل يف  عيوباً  بها  فاإن  هذا  القا�سي، ومع  الثقة يف  من  تنطلق  ال�سلطة  وهذه 
القاعدة  باأن  القطع  معه  ميكن  الذي  الو�سوح  بذلك  دائماً  لي�ست  اجلوهرية  القواعد 
اإن هناك قواعد قد تختلف يف مدى جوهريتها الآراء، وبالتايل تختلف  جوهرية، اإذ 

الأحكام ويرتب ذلك خالفات كثرية يف الفقه الق�ساء.
ومع هذا تظل هذه النظرية الأكرث �سيوعاً وا�ستخداماً)))).

د. حممود جنيب ح�شني، مرجع �شابق، �س361.  )16(
د. اأحمد عو�س بالل، مرجع �شابق، �س153.  )17(
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املطلب الرابع: معيار البطالن

اإن القواعد الإجرائية املن�سو�ص عليها يف نظام الإجراءات اجلزائية، تتفاوت بني ما 
هو جوهري وما هو غري جوهري اأو ما يعرف بالقواعد الإر�سادية.

ونظام الإجراءات اجلزائية يف اأ�سله هو ل�سمان ح�سن �سري العدالة اجلزائية وللحفاظ 
على حقوق الأفراد وللموازنة بني حق الأفراد وحق املجتمع عندما تقع اجلرمية، ووفقاً 

لهذه العتبارات وامل�سالح تتفاوت قواعده بني جوهري اأو غري جوهري.
وحيث اإن البطالن هو جزاء اإجرائي لختالل اأحد �رشوط القيام بالإجراء، فاإن هذا 
البطالن يختلف باختالف القاعدة الإجرائية التي اأ�سابها اخللل فيكون مطلقاً اإذا كانت 

القاعدة الإجرائية جوهرية، ثم هو ن�سبي اإذا كانت القاعدة الإجرائية غري جوهرية.
اإلى هنا والأمر وا�سح جلي، اإل اأن ما يثري اجلدل هو: كيف منيز بني القواعد اجلوهرية 
كانت  فاإذا  القاعدة،  تلك  ترعاها  التي  امل�سلحة  هي  الإجششراءات  يف  اجلوهرية  وغري 
باأطراف الدعوى اجلزائية فاإن القاعدة هنا جوهرية ل يجوز  اأو متعلقة  امل�سلحة عامة 
التفاق على خمالفتها، يف حني اأن امل�سلحة اإذا كانت تتعلق بالأ�سلوب الأمثل للقيام 

بالإجراء وتر�سيد اأطراف الدعوى اجلزائية، فاإن القاعدة بذلك تكون غري جوهرية.
الفرق بني البطالن املطلق والبطالن الن�سبي:

البطالن املطلق هو جزاء اإجرائي على خمالفة قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام 
من قواعد نظام الإجراءات اجلزائية، وقد تعر�ست املادة ))))) من نظام الإجراءات 
اجلزائية ال�سعودي لبع�ص حالته يف حالة خمالفة الأنظمة املتعلقة بولية املحكمة من 
حيث ت�صكيلها اأو اخت�صا�صها بنظر الدعوى وهذه ال�صور على �صبيل املثال، ويرتتب 
على كونه بطالناً مطلقاً اأنه ميكن التم�سك به يف اأي حالة كانت عليها الدعوى، كما اإن 
املحكمة تق�سي به ولو بغري طلب اخل�سوم، وذلك لكونه متعلقاً بالنظام العام، وكاأن 
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امل�سا�ص بهذه القواعد م�سا�ٌص بالنظام العام خلطورة هذه امل�سالح واأهميتها.
اأما البطالن الن�سبي فهو جزاء اإجرائي على خمالفة قاعدة غري جوهرية من قواعد 
نظام الإجراءات اجلزائية، وهو درجة اأدنى من البطالن املطلق ويتعلق مب�سلحة اخل�سوم 

باملفهوم ال�سيق.
ويرتتب على التفرقة بني البطالن املطلق والبطالن الن�صبي ما يلي:

)- البطالن املطلق ل يجوز التنازل عنه �رشاحة اأو �سمناً يف حني اأن البطالن الن�سبي 
ميكن التنازل عنه.

)- البطالن املطلق تق�سي املحكمة من تلقاء نف�سها دون حاجة لطلب اخل�سوم، يف 
حني اأن البطالن الن�سبي يلزم اأن يطالب به ذو م�سلحة.

)- البطالن املطلق ميكن اإثارته اأمام حمكمة التمييز )النق�ص) يف حني اأن البطالن 
الن�سبي ل يجوز اإثارته لأول مرة اأمام حمكمة التمييز )النق�ص).

اجلزائية  الإجشششراءات  نظام  عليهما  ن�ص  قاعدتني  على  مثاًل  يلي  فيما  و�سنورد 
ال�صعودي، لنمّيز بني اجلوهري منها وعدم اجلوهري وما يرتتب على ذلك من فرق بني 

بطالن مطلق وبطالن ن�سبي.
ت املادة )٤1) على حرمة امل�ساكن، وحددت املادة ))٤) اأن يكون تفتي�سها  فلقد ن�سّ
ما يجب  تبني  املادة ))٤)  اأن  العام، يف حني  والدعششاء  التحقيق  هيئة  من  �سبب  باأمر 
بالإجراء، ووظيفته، وتاريخ  القائم  ا�سم  اإجرائه، من  بعد  التفتي�ص  يت�سمنه حم�رش  اأن 

التفتي�ص، و�ساعته، اإلى اآخر ما ورد يف املادة.
خمت�سة  �سلطة  الأمر  ويل  وحتديد  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  مقررة  املنازل  فحرمة 
اإذن هو خمالفة  بغري  فاإن دخولها  لذلك  التحقيق،  ا�ستثناء حلاجة  بتفتي�سها هو  بالإذن 
لقاعدة تتعلق بالنظام العام، وهي قاعدة جوهرية ترتب بطالناً مطلقاً، بل قد ُيعدُّ الداخل 
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للمنزل ولو كان من رجال ال�سلطة العامة مرتكباً جلرمية توجب جمازاته.
اإخراج  اأراد املنظم منها  اإر�سادية  التفتي�ص وبياناته فهي قاعدة  اأما الن�ص على �سكل 
اأكرث مما  اأو  فاإن خمالفة قاعدة  الإجراء يف �سكل مثايل؛ ليحافظ على حجيته، ولذلك 
اأ�سري اإليه يف املادة ))٤) ل يرتب بطالناً مطلقاً، بل قد يرتِّب بطالناً ن�سبياً، ما مل يكن 
املح�رش قد اأعد خالفاً لهذه القواعد مما يجعله يف �سورة ل ميكن معه قبوله اأو الركون 
اإليه، كاأن يخلو يف الوقت والتاريخ واأ�سماء احل�سور وتوقيعاتهم، ففي هذه احلالة 

– مثاًل – يتعدى البطالن من كونه ن�سبياً اإلى اأن ي�سبح مطلقاً.
ميكن  اإجششراء  ذلك  فاإن  التفتي�ص  تاريخ  ذكر  عن  مثاًل  بالإجراء  القائم  غفل  اإذا  اأما 
ميكن  الإجراء  يف  لعيب  راجعاً  البطالن  كان  )اإذا   (((1( املادة  لن�ص  طبقاً  ت�سحيحه 
بالإجراء و�سوؤاله  القائم  ا�ستدعاء  اأن ت�سححه)، حيث ميكن  ت�سحيحه فعلى املحكمة 

عن ذلك.
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املبحث الثاين
البطالن يف الأنظمة املقارنة

العربية  اململكة  يف  اجلزائية  الإجشششراءات  اأنظمة  يف  الت�رشيعات  مواقف  تتباين 
يف  العربية  م�رش  وجمهورية  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  ودول  ال�سعودية 

تنظيمها للبطالن ب�سكل عام.
وت�رشيعات  وقطر،  كالبحرين  البطالن  لنظرية  تنظيماً  ت�سع  مل  ت�رشيعات  فهناك 
اأخذت بنظرية البطالن الذاتي كقانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي، ونظام الإجراءات 
ال�سعودي، وت�رشيعات جمعت بني نظريتي البطالن القانوين والذاتي كنظام الإجراءات 

واملحاكمات اجلزائية الكويتي.

املطلب الأول: البطالن يف نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي:

اأي  اإلى الن�ص عليها يف  اإن القاعدة امل�ستقرة يف النظام ال�سعودي والتي ل حتتاج 
نظام، اأن كل اإجراء يخالف اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يكون باطاًل.

)فكل عمل اأو ت�رشف جاء موافقاً لن�سو�ص ال�رشيعة اأو مبادئها العامة وروحها فهو 
فهو  الت�رشيعية  وروحها  العامة  مبادئها  اأو  ال�رشيعة  لن�سو�ص  وما جاء خمالفاً  �سحيح 

باطل بطالناً اأ�صلياً ول يرتتب عليه اأي اأثر()))).
املواد  التا�سع  الف�سل  البطالن يف  اأوجه  اجلزائية  الإجششراءات  نظام  عالج  ولقد 

.(((((((( - ((((

الر�شالة،  موؤ�ش�شة  ع�شرة،  الثانية  الطبعة   ،1413 الإ�شالمي،  اجلنائي  الت�شريع  عــودة،  عبدالقادر   )18(
بريوت، �س224.

مل يكن نظام مديرية الأمن العام باململكة ين�س على البطالن ومل تتعر�س ن�شو�شه لذلك.  )19(
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البطالن  اعتنق نظرية  قد  ال�سعودي  النظام  اأن  لنا  يتبنّي  الن�سو�ص  وبا�ستقراء هذه 
الذاتي، وقد مّيز لإعمال هذه النظرية بني خمالفة القواعد اجلوهرية وخمالفة القواعد 

غري اجلوهرية.
فن�ص يف املادة ))))) على ما يلي:

يكون  منها  امل�ستمدة  الأنظمة  اأو  الإ�سالمية  ال�رشيعة  لأحكام  خمالف  اإجراء  »كل 
باطاًل« ومل يحدد الن�ص نوع تلك الأحكام اإل اأن ما يفهم من ق�سده باأحكام ال�رشيعة 
اأو  بالإجماع  اأو  املطهرة  ال�سّنة  اأو  الكرمي  بالقراآن  الثابتة  الأحكام  تلك  هي  الإ�سالمية 

القيا�ص.
ثم ن�ص يف املادة ))))) على ما يلي:

»اإذا كان البطالن راجعاً اإلى عدم مراعاة الأنظمة املتعلقة بولية املحكمة من حيث 
ت�سكيلها اأو اخت�سا�سها بنظر الدعوى، فيتم�سك به يف اأي حالة كانت عليها الدعوى 

وتق�سي به املحكمة ولو بغري طلب«.
ويف هذا يكون املنظم يف اململكة قد ن�ص على بع�ص القواعد والتي اعترب خمالفتها 
ترتب بطالناً مطلقاً، للخ�سوم احلق يف التم�سك به اأنى كانت عليه الدعوى، وللمحكمة 
اأن تق�سي به دون حاجة لطلب اخل�سوم وذلك لتعلقه بقواعد جوهرية من النظام العام، 
اأو املكاين، حيث اإن »اخت�سا�سها  اأو اخت�سا�سها النوعي  وتتمّثل يف ت�سكيل املحكمة 
بنظر الدعوى« هو لفظ عام ي�ستغرق الخت�سا�ص النوعي واملكاين. والن�ص على هذه 
احلالت على �سبيل املثال ل احل�رش، اإذ مل يرد بن�ص املادة ما يفيد اأنها على �سبيل احل�رش، 
بل اإن املادة التالية )1))) توؤكد على اأن ما ورد يف املادة ))))) هو على �سبيل املثال، 

ت املادة )1))) على ما يلي: حيث ن�سّ
»يف غري ما ن�ص عليه يف املادة التا�سعة والثمانني بعد املائة، اإذا كان البطالن راجعاً 



129
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

اإلى عيب يف الإجراء ميكن ت�سحيحه، فعلى املحكمة اأن ت�سححه. واإن كان راجعاً اإلى 
عيب ل ميكن ت�سحيحه فتحكم ببطالنه«.

وقد اأراد املنظم من ذلك، اأن احلالت امل�سار اإليها يف املادة ))))) ل ميكن ت�سحيحها 
تفادي  من  منا�ص  ول  واخت�سا�سها  املحكمة  بت�سكيل  الأمر  ولتعلق  خمالفتها  خلطورة 

ذلك اإل باإعادة املحاكمة بت�سكيل �سحيح اأو اإجراء املحاكمة يف املحكمة املخت�سة.
ونظمت املادة ))))) اآثار البطالن فن�ست على ما يلي:

الإج��راءات  عليه ول  ال�صابقة  الإج��راءات  بطالن  الإج��راء  بطالن  »ل يرتتب على 
الالحقة له اإذا مل تكن مبنية عليه«.

فالدليل امل�ستمد من الإجراء الباطل ل ميكن التعويل عليه اأما الإجراءات ال�سابقة اأو 
الالحقة على الإجراء الباطل اإذا مل تكن قد بنيت على هذا الإجراء الباطل ومل تت�سل 

به فال يرتتب عليها البطالن.
وذلك من �سور احلد من اآثار البطالن، اإذ اإن البطالن قد يوؤدي اإلى هدم الدعوى اجلزائية 
بكاملها، لذلك �سعى املنظم اإلى ق�رشه على الإجراء املخالف وما بني عليه دون ماعداهما.

واأخرياً ن�ست املادة ))))) على ما يلي:
اأن  فعليها  ت�سحيحه  ميكن  ل  جوهرياً  عيباً  الدعوى  يف  اأن  املحكمة  وجدت  »اإذا 
ت�سدر حكماً بعدم �سماع هذه الدعوى ول مينع هذا احلكم من اإعادة رفعها اإذا توافرت 

ال�رشوط النظامية«.
وبذلك يكون املنظم ال�سعودي قد اقت�رش على ذكر العيب اجلوهري؛ وهو ما كان 
خمالفاً لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية اأو الأنظمة ول ميكن ت�سحيحه وي�سدر حكماً بعدم 
توافرت  اإذا  رفعها  اإعششادة  من  احلكم  هذا  مينع  »ول  قوله:  من  ويفهم  الدعوى  �سماع 
احلكم  بني  كبري  والفرق  الدعوى.  رفع  ب�رشوط  يتعلق  الأمر  اأن  النظامية«،  ال�رشوط 
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بعدم �سماع الدعوى واحلكم بالإدانة اأو عدمها.
بل  عدمه،  من  التهام  �سحة  مدى  يف  يخو�ص  ل  الدعوى  �سماع  بعدم  فاحلكم 
اإقامة الدعوى، فلو اأقيمت الدعوى اجلزائية من غري ال�صلطة  هو ين�صّب على �رشوط 
املخت�صة بها فاإن املحكمة حتكم بعدم �صماع الدعوى، ثم اإذا توفر ال�رشط اأعادت نظرها؛ 

حيث يكون العيب اجلوهري قد �سحح.

املطلب الثاين: البطالن يف قوانني الإجراءات اجلنائية يف دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربي

تناولت وثيقة الريا�ص للنظام املوحد لالإجراءات اجلزائية يف دول جمل�ص التعاون، 
الإجراءات  قوانني  تعديل  اأو  تنظيم  عند  الأع�صاء  للدول  ال�صرت�صادية  الوثيقة  وهي 

اجلزائية اأحكام البطالن يف الباب اخلام�ص، املواد ))1) – ٤))).
ت  ن�سّ حيث  الغاية،  ومعيار  البطالن  لإقرار  الق�سائية  الو�سيلة  الوثيقة  تبنت  ولقد 

املادة ))1)) على ما يلي:
مل  عيب  �سابه  اإذا  اأو  بطالنه  على  �رشاحة  القانون  ن�ص  اإذا  باطاًل  الإجششراء  »يكون 
تتحقق ب�سببه الغاية من الإجراء ومع ذلك ل يحكم بالبطالن اإذا ثبت حتقيق الغاية من 

ال�سكل اأو البيان املطلوب«.
من  وغريها  العام  بالنظام  تتعلق  التي  املخالفات  تلك  بني  الوثيقة  مّيزت  ولقد 
املخالفات، وذكرت يف املادة ))1)) اأمثلة على تلك املخالفات املتعلقة بالنظام العام 
النوعي، حيث  اخت�سا�سها  اأو  الدعوى  وليتها يف  اأو  املحكمة  ت�سكيل  مراعاة  كعدم 
اأّي حالة كانت عليها الدعوى، وتق�سي به املحكمة دومنا  يجوز التم�سك بالبطالن يف 

حاجة لها.
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يف حني ن�ست املادة )1))) على ما يلي:
يتم�سك  اأن  يجوز  ل  العام  بالنظام  البطالن  فيها  يتعلق  التي  احلششالت  عدا  »فيما 

بالبطالن اإل من �رشع مل�سلحته ما مل يكن قد ت�سبب فيه«.
وهذا ما يعرف بالبطالن الن�سبي اأي اأنه ل يتعلق بقواعد جوهرية، بل قواعد مقررة 
تقرر مل�سلحة  العام. ونزول من  للنظام  انتهاكاً  ُيعدُّ  مل�سلحة اخل�سوم، وخمالفتها ل 
البطالن عن حقه يزول به البطالن »ن�ص املادة )))«، ومل تختلف كثرياً اأحكام البطالن 
اإليها يف وثيقة الريا�ص، فقد  يف قانون الإجراءات اجلزائية الإماراتي عن تلك امل�سار 
القانون �رشاحة  اإذا ن�ص  باطاًل  املادة ))))) منه على ما يلي: )يكون الإجراء  ن�ست 

على بطالنه اأو اإذا �سابه عيب مل حتقق ب�سببه الغاية من الإجراء«.
يف حني ن�ست املادة ))))) على ما يلي:

يتم�سك  اأن  يجوز  ل  العام  بالنظام  البطالن  فيها  يتعلق  التي  احلششالت  عدا  »فيما 
بالبطالن اإل من �رشع مل�سلحته ما مل يكن ت�سبب فيه«.

البطالن مل  نوع  فاإن  الريا�ص، ومع هذا  وثيقة  �سابقاً يف  اإليه  اأ�رشنا  ما  تطابق  وهي 
يتقرر بن�ص �رشيح، واإمنا ميكن فهم ذلك من قول املنظم النظام العام)1)).

القانوين  البطالن  بني  جمع  فقد  الكويتي  اجلزائية  واملحاكمات  الإجششراءات  قانون  اأما 
والبطالن الذاتي)))). فمن قبيل البطالن القانوين »املن�سو�ص عليه« ما ورد يف حكم املادة 

))))): »يجب اأن يكون احلكم م�ستماًل على الأ�سباب التي بني عليها واإل كان باطاًل«.
فالبطالن من�سو�ص عليه بن�ص املادة يف حالة عدم ا�ستمال احلكم على الأ�سباب التي 

بني عليها.

القاهرة،  جامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  والإمــاراتــي،  امل�شري  القانون  يف  التفتي�س  خمي�س،  عبداهلل  عادل   )21(
1996م، �س155.

د. حامد را�شد، مرجع �شابق، �س233.  )21(
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يف حني اأن البطالن الذاتي يتجلى يف ن�ص املادة )٤٦)):
»اإذا تبني للمحكمة اأن اإجراء من اإجراءات الدعوى اأو التحقيق به عيب جوهري، 
فلها اأن تاأمر ببطالنه وباإعادته اأو اأن تق�سي بت�سحيح العيب الذي حلقه كلما كان ذلك 
ممكناً ول يجوز احلكم ببطالن الإجراء اإذا مل يرتتب على العيب الذي حلقه اأي �رشر 
مب�سلحة العدالة اأو اخل�سوم، وللمحكمة اأن ت�سدر حكماً بعدم قبول الدعوى اجلزائية 
اإعادة  ول  ت�سحيحه  ميكن  ل  �سكلياً جوهرياً  عيباً  بها  اأن  اإذا وجدت  اإليها  قدمت  التي 

الإجراء املعيب«.
فللقا�سي هنا �سلطة تقديرية يف تقرير البطالن وفقاً لنوع املخالفة اأي تلك التي مت�ص 

النظام العام اأو م�سلحة اخل�سوم.
لنظرية  تنظيم  القانون الإجرائي اجلزائي يف قطر والبحرين عن و�سع  وقد �سكت 
القواعد  اإجرائي على خمالفة  باأنه ل يوجد جزاء  القول  البطالن، ومع هذا ل ميكننا 
الأ�سا�سية، »فهناك قواعد جوهرية تعترب ملزمة ويعترب الإخالل بها �سبباً لالإبطال من غري 

اأن يرد ن�ص �رشيح بذلك«)))).

املطلب الثالث: البطالن يف قانون الإجراءات اجلنائية امل�سري

عالج قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي البطالن يف الف�سل الثاين ع�رش حتت عنوان 
»يف اأوجه البطالن« وذلك املواد )))) – )))). ويرى البع�ص اأن القانون امل�رشي هو 

اأول ت�رشيع عربي ي�سع نظرية عامة للبطالن)))).
وقد ن�ص يف املادة ))))) على ما يلي:

د. عاطف النقيب، اأ�شول املحاكمات اجلزائية، من�شورات عويدات، بريوت، الطبعة الأولى، 1986م، �س374.  )22(
د. ممدوح ال�شبكي، حدود �شلطات ماأمور ال�شبط الق�شائي يف التحقيق، 1998م، القاهرة، دار النه�شة   )23(

العربية، �س489.
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»يرتتب البطالن على عدم مراعاة اأحكام القانون املتعلقة باأي اإجراء جوهري«.
لعدم مراعاة  وقد حدد يف املادة ))))) الإجراءات يف حال كون البطالن راجعاً 
اأحكام القانون يف ت�سكيل املحكمة اأو وليتها اأو اخت�سا�سها اأو غريه مما يتعلق بالنظام 
املادة )))))  اإليها يف  امل�سار  احلالت  اأنه يف غري  املادة )))))  وا�ستكمال يف  العام. 
التحقيق  اأو  ال�ستدللت  بجمع  الإجراء خا�ساً  اإذا كان  بالبطالن  بالدفع  ي�سقط احلق 
البتدائي اأو التحقيق باجلل�صة اإذا مت الإجراء بح�صور حمامي املتهم ومل يعرت�ض على 

ذلك.
وحدد يف املادة )٤))، )))) اإمكانية ت�سحيح الإجراء اخلاطئ، واأو�سح يف املادة 
)٦))( الآثار املرتتبة على احلكم بالبطالن ثم كيفية معاجلة الأخطاء املادية يف احلكم يف 

املادة ))))).
ال�سلطة  للق�ساء  يكون  حيث  الذاتي،  البطالن  امل�رشي  املنظم  انتهاج  ويالحظ 

التقديرية يف حتديد جوهرية الإجراء من عدمها.
ب�سمانات  يتعلق  ما  كل  اأن  امل�رشي  الإجرائي  القانوين  الفقه  يف  يرى  من  وهناك 
ترتبط  الإجراءات  والتفتي�ص واحلب�ص الحتياطي كل هذه  كالقب�ص  ال�سخ�سي  الأمن 
بني  التفرقة  »اأن  ويرون  مطلقاً،  بطالناً  يرتب  قواعدها  اأي من  العام وخمالفة  بالنظام 
قاعدة تتعلق بامل�سلحة العامة واأخرى تتعلق مب�سلحة اخل�سم هي تفرقة مفتعلة؛ لأن ما 
هو مقرر مل�سلحة اخل�سم هو اأي�ساً مقرر للم�سلحة العامة اأي حل�سن �سري العدالة«)٤)).

اأحكام القب�ص والتفتي�ص تتعلق مب�سلحة اخل�سوم وخمالفة هذه  اأن  ويرى اآخرون 
القواعد يرتتب عليها بطالن ن�صبي)))).

القاهرة،  1978م،  الثاين  اجلزء  املقارن،  القانون  يف  اجلنائية  املواد  يف  الإثبات  م�شطفى،  حممود  د.   )24(
مطبعة جامعة القاهرة، �س118. 

د. هاليل عبدالالة اأحمد، �شمانات املتهم يف مواجهة القب�س، دار النه�شة العربية، القاهرة، 2111، �س119.  )25(
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املو�سوعية  القواعد  بني  التفرقة  وجوب  يرى  نوؤيده،  راأيششاً  هناك  اأن  حني  يف 
كون  مطلٌق  بطالٌن  خمالفتها  على  يرتتب  فالأولى  له،  ال�صكلية  والقواعد  لالإجراء 
لتعلقها  ن�صبيٌّ  بطالٌن  يرتتب على خمالفتها  والثانية  العام،  بالنظام  تتعلق  قواعدها 

مب�سلحة اخل�سوم)٦)).

النه�شة  دار  القاهرة،  واملقارن،  امل�شري  القانون  يف  للتفتي�س  العامة  النظرية  احل�شيني،  �شامي  د.   )26(
العربية، �س417.
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املبحث الثالث
الدفع بالبطالن

الدفع هو الو�سيلة التي من خاللها يتم�سك من وقع البطالن مل�سلحته بالبطالن، 
خمالف  اأنه  يرى  الذي  الإجراء  بطالن  ليطلب  ال�ساأن  �ساحب  ي�سلكه  طريق  فهو 

للقانون)))).
والبطالن قد يكون متعلقاً بالنظام العام وقد يكون متعلقاً مب�سلحة اخل�سوم فهو يف 
الأولى مطلق ويف الثانية ن�سبي ويف كلتا احلالتني يقت�سي الأمر اأن يدفع بالبطالن من 
له م�سلحة يف هذا الدفع اإل اأنه يف املطلق حتكم به املحكمة من تلقاء نف�سها دون حاجة 

لدفع اخل�سوم.
الر�صا يف  واأثر  الأول،  املطلب  الدفع يف  املبحث �رشوط  هذا  نتناول يف  و�صوف 

زوال البطالن يف املطلب الثاين.

املطلب الأول: �شروط الدفع بالبطالن

ي�صرتط للدفع بالبطالن �رشطان اأحدهما �رشط عام يف كل دفع، وهو �رشط امل�صلحة، 
ويعني ذلك اأن يكون للدافع م�سلحة فيما دفع به، والثاين األ يكون من مت�سك بالدفع 

بالبطالن هو ال�سبب يف حدوثه.
ال�رشط الأول: توفر امل�صلحة:

وتعني امل�سلحة »الفائدة اأو املنفعة العملية مادية اأو معنوية التي تعود على املدعي 
اأو مركزه القانوين،  من احلكم له بطلباته، والتي حرم منها نتيجة العتداء على حقه 

د. اأحمد عو�س بالل، مرجع �شابق، �س153.  )27(
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يكون هناك  فال  عليه  تعود  اأن  دفعه، ميكن  اأو  للطالب م�سلحة يف طلبه  يكن  واإذا مل 
مربر؛ لأنه ي�سمع طلبه اأو دفعه هذا«)))).

فال  م�سلحة  فالقاعدة »حيث ل  له  اعتبار  ل  م�سلحة  يقوم على  ل  الذي  فالطلب 
تكون  اأن  يكفي  بل  الوقوع،  حمققة  تكون  اأن  فيها  يعني  ل  الفائدة  وهذه  دعششوى«، 

حمتملة.
يتفق مع  اإذ هو  للن�ض عليه،  العامة ل حاجة  القواعد  بديهي من  امل�صلحة  و�رشط 

العقل واملنطق، اإذ ل حاجة ل�سخ�ص يف دفع ل يرتب له م�سلحة.
فمثاًل اإذا كانت غاية التفتي�ص هو البحث عن الأدلة املادية يف جرمية وقعت، وذلك 
لإظهار احلقيقة فاإن هذا الإجراء اإذا مل ينتج دلياًل اأو اأنتج دلياًل مل تاأخذ به املحكمة يف 
حكمها، فاإنه ل م�سلحة من وراء الدفع ببطالن التفتي�ص يف هذه احلالة، اإذ الإجراء من 
الناحية العملية مل ينتج اأثر ميكن التعويل عليه، فال حاجة ل�سخ�ص اأن يدفع ببطالنه ول 
اأ�سبح  اإن هو قدم، حيث ل م�سلحة؛ واإل  الدفع  الرد على هذا  حاجة للمحكمة يف 

البطالن نظرياً ل فائدة منه)))).
ببطالن  الدفع  يف  للمتهم  م�سلحة  ل  باأنه  امل�رشية  النق�ص  حمكمة  ق�ست  وقد 
القب�ص، اإذا كان احلكم املطعون فيه، اإذ اأدان املتهم بتهمة اإحراز خمدر، قد اعتمد على 
العرتاف ال�صادر منه اأمام النيابة باعتباره دلياًل م�صتقاًل عن الأدلة امل�صتمدة من القب�ض 

والتفتي�ص)1)).
وا�صرتاط امل�صلحة ل يعني تلك الفائدة العائدة على من قدم الدفع يف حال البطالن 
التي يرتتب  باملخالفات  املتعلقة  الدفوع  تلك  ت�صرتط حتى يف  اأي�صاً  بل هي  الن�صبي، 

د. حممود حممد ها�شم، اإجراءات التقا�شي والتنفيذ، مطبعة املدين، القاهرة، �س31-21.  )28(
د. �شامي احل�شيني، مرجع �شابق، �س435.  )29(

نق�س 1958/5/5 جمموعة اأحكام النق�س �س9/ رقم 23، �س51 م�شار اإليه يف ممدوح ال�شبكي، مرجع   )31(
�شابق، 511.
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عليها بطالن مطلق.
ال�رشط الثاين: األ يكون الطاعن �صبباً يف حدوث البطالن:

هذا ال�رشط لي�ض عاماً يف كل حالت البطالن، بل يكون يف البطالن الن�صبي فقط 
ول عربة يف البطالن املطلق املتعلق بالنظام العام بهذا ال�رشط.

ومل يرد الن�ض على هذا ال�رشط يف نظام الإجراءات اجلزائية ال�صعودي يف حني 
لدول  املوحد  الإجرائي  للنظام  الريا�ص  وثيقة  من   (((1( املادة  �رشاحة  عليه  ن�ست 
جمل�ص التعاون »فيما عدا احلالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام ل يجوز اأن 

يتم�سك بالبطالن اإل من �رشع مل�سلحته ما مل يكن قد ت�سبب فيه«.
وبذلك يكون هذا الن�ص قد جاء على ال�رشطني وهما امل�سلحة وعدم الت�سبب يف 

وقوع البطالن.
ومن اأمثلة ذلك ما يكون متوجباً على ال�سخ�ص من احل�سور اأثناء اإجراء التفتي�ص، 
التفتي�ص  ببطالن  يدفع  اأن  له  يجوز  فال  احلق  هذا  ا�ستخدام  يف  ال�سخ�ص  يهمل  وقد 

ا�ستناداً لعدم ح�سوره، اإذ هو املت�سبب يف ذلك.
�صاحب  من  تنازًل  هناك  اأن  اأ�صا�ض  على  قائم  ال�رشط  هذا  اأن  يرى  من  وهناك 
يف  ت�صبب  من  جم��ازاة  هي  ال�رشط  هذا  عّلة  اأن  اآخ��رون  يرى  حني  يف  احلششق))))، 

البطالن)))).

اإليه يف د. ممدوح  اأحمد فتحي �شرور، نظرية البطالن يف قانون الإجــراءات اجلنائية، �س35 م�شار  د.   )31(
ال�شبكي، مرجع �شابق، 512.

د. �شامي احل�شيني، مرجع �شابق، �س437.  )32(
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املطلب الثاين: اأثر الر�سا يف زوال البطالن

نظراً ملا يكتنف اإجراءات التحقيق من م�سا�ص بحرمة ال�سخ�ص وحريته، لذلك كانت 
هناك �سمانات عدة مل�سلحة الأ�سخا�ص املتخذة يف مواجهتهم الإجراء، �سماناً لعدم 
جتاوز ال�سلطة وتوفيقاً بني حق املجتمع وحق الفرد؛ ولأن اأغلب هذه القواعد اإمنا هي 
مقررة ل�سالح الفرد، لذلك كان ر�ساه باإجراء معني �سبباً معقوًل لزوال حقه يف الدفع 

بالبطالن.
فاإذا توافر الر�صا ب�رشوط �صحته باأن كان �صادراً من ذي �صفة و�رشيحاً لي�ض به اأي 

�سبهة وقبل القيام بالإجراء كان منتجاً يف عدم قبول دفع ال�سخ�ص بالبطالن.
وهناك من يرى اأن الر�سا ل يعتد به يف زوال البطالن اإذا ما انتهكت بع�ص قواعد 
الإجراءات كقواعد التفتي�ص مثاًل واأن هذه ال�سمانات املقررة حلماية ال�سخ�ص ل يجوز 

التخلي عنها مطلقاً)))).
واإن كان هذا الراأي فيه وجاهة وحر�ص وا�سح على حقوق الأفراد وعدم التفريط 

بها حتى ولو ر�سوا بذلك اإل اأنه ل ميكن الت�سليم به يف كل الأحوال.
فاإذا كانت هذه ال�سمانات قد تقررت �رشعاً ونظاماً حلماية الفرد وللموازنة بني حقني 

يبدوان متعار�سني، فاإن هذا الفرد اإن هو تنازل عن حقه هذا، فهذا �ساأنه وحده.
لل�رشوط  اإ�صافة  الر�صا،  بهذا  لالأخذ  معينة  هناك �صوابط  يكون  اأن  اأرى  ومع هذا 
املقررة والتي اأ�رشنا اإليها �سابقاً، اإذ اإن اإجراءات التحقيق قد تكون يف حالت كثرية من 
الدقة بحيث يتعذر على ال�سخ�ص »العادي« معرفة ما له وما عليه حتديداً، اإذا ما اأخذنا 
الطبيعة ال�سكانية والجتماعية والتعليمية لدول نامية مثل جمتمعاتنا، فيجب اأن تتما�سى 
الفرد  اإدراك  على  توؤثر  قد  التي  العوامل،  من  اخلليط  هذا  مع  النظامية  القواعد  هذه 

انظر يف عر�س هذا الراأي د. �شامي احل�شيني، مرجع �شابق، �س448.  )33(
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العادي ومن باب اأولى توؤثر ل حمالة على ال�سخ�ص الأمي، الذي يجهل يف اأحوال 
كثرية ما يجب عليه، ويجب األ ن�ستند يف ذلك على قاعدة »عدم العذر باجلهل«، اإذ 
نحن ل نق�سد اجلهل املق�سود يف هذه القاعدة ول نريد امل�سا�ص بهذه القاعدة امل�ستقرة، 
ولكن نهدف اإلى حماية حرمات النا�ض متى �صعرنا اأن بع�ض الأفراد قد يفّرط يف حقه 

جهاًل منه مبا له. وليكن ذلك مما مي�ص ر�ساه ال�رشيح احلر.
وق�ساء حمكمة النق�ص امل�رشية م�ستقر على الر�سا بالتفتي�ص مينع من الدفع بالبطالن، 

فقد ق�ست يف حكم لها مبا يلي:
بعد  دخولها  يكون  حني  تقت�سي  رعاية  من  ال�سارع  به  اأحاطها  وما  املنازل  »حرمة 
منهم  حا�ساًل  حراً  �رشيحاً  الر�سا  هذا  يكون  اأن  النيابة  من  اإذن  وبغري  اأ�سحابها  ر�سا 
قبل الدخول وبعد اإملامهم بظروف التفتي�ص وبعد وجود م�سوغ يخول من يطلبه �سلطة 

اإجرائه«)٤)).
ومما ل �سك فيه اأن اأثر الر�سا يف زوال البطالن يرتبط مبا�رشة بنوع القاعدة الإجرائية، 
اأو  �رشاحة  عنها  التنازل  يجوز  ل  فاإنه  العام،  النظام  يف  يعترب  مما  القاعدة  كانت  فاإذا 
فاإن الر�سا مبخالفتها يفقد  القاعدة مما هو مقرر مل�سلحة اخل�سوم  اإذا كانت  اأما  �سمناً، 

ال�سخ�ص الدفع ببطالنها.

نق�س 1963/1/29 اأحكام النق�س �س14، ق81 �س43، م�شار اإليه يف ح�شن املر�شفاوي يف قانون اجلزاءات   )34(
اجلناية، 1999م، من�شاأة املعارف بالإ�شكندرية، �س411.
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املبحث الرابع
اآثار البطالن

ل يرتب البطالن اأثراً حتى يتقرر بحكم اأو اأمر من ق�ساء التحقيق حتى ولو كان هذا 
البطالن مطلقاً اأي متعلقاً بالنظام العام)))).

والإجراء الذي يتقرر بطالنه تزول اآثاره النظامية ول يعتد به اإطالقاً ويطرح كل دليل 
ا�ستمد من هذا الإجراء.

فلو اأ�سفر التفتي�ص عن �سبط اأ�سياء متعلقة باجلرمية، ثم قررت املحكمة بطالن هذا 
التفتي�ص لأي �سبب كان فاإن ال�ستناد على �سبط هذه الأ�سياء كدليل على وقوع اجلرمية 
من املتهم ي�سبح اأمراً غري ممكن، وذلك اأمر منطقي ول جدال فيه، اإذ البطالن قرر اأ�سا�ساً 
كجزاء على خمالفة قواعد الإجراء، فاإذا مت الإجراء على غري هدى هذه القواعد كان 
من الالزم اإبطاله واإبطال الدليل امل�ستمد منه، واإذا مل يبطل هذا الدليل فما احلاجة اإذاً 

للبطالن اأ�ساًل؟
وقد تكون هناك اأدلة اأخرى يف الدعوى مل ت�ستمد من الإجراء الباطل، وهذه الأدلة 

ل يوؤثر يف �سحتها بطالن ذلك الإجراء متى كانت منف�سلة عن الإجراء الباطل.
وقد ن�ست املادة ))))) من نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي على ما يلي:

الإج��راءات  عليه ول  ال�صابقة  الإج��راءات  بطالن  الإج��راء  بطالن  »ل يرتتب على 
الالحقة له اإذا مل تكن مبنية عليه«.

فلو �صبطت مثاًل مادة خمدرة مع �صخ�ض اإثر القيام بتفتي�ض باطل، ثم اعرتف املتهم 
التفتي�ض،  هذا  على  مبنياً  العرتاف  يكن  ومل  املادة،  هذه  بحيازة  التحقيق  جهة  لدى 

د. اأحمد فتحي �شرور، مرجع �شابق، �س448.  )35(
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فاملحكمة  التفتي�ض،  حم�رش  والآخر  املتهم،  اعرتاف  اأحدهما  دليالن  لدينا  هنا  فيكون 
متى قررت بطالن التفتي�ض تطرح هذا الدليل جانباً يف حني اأن العرتاف يوؤخذ به كونه 

دلياًل م�ستقاًل اأو منف�ساًل عن التفتي�ص.
اجلنائية  الإجششراءات  قانون  من   (((٦( املادة  ن�ص  من  املخالفة  مبفهوم  يوؤخذ  وهو 
التي ترتتب  يتناول جميع الآثار  فاإنه  اإجراء  اأي  امل�رشي والتي تن�ض »اإذا تقرر بطالن 

عليه مبا�رشة، ويلزم اإعادته متى اأمكن ذلك«.
واإن كان الن�سان ال�سعودي وامل�رشي خمتلفني يف مبناهما اللغوي اإل اأنهما يوؤديان 

اإلى نف�ص النتيجة واملعنى.
فالقول باأن البطالن يتناول الآثار املبا�رشة لالإجراء الباطل، ل يختلف عن القول باأن 
البطالن ل يلحق بالإجراءات ال�سابقة اأو الالحقة على الإجراء الباطل، اإذا مل تكن مبنية 

عليه، فاملعنى كما نرى واحد، والنتيجة والغاية واحدة.
ول �سك اأن حتديد ال�سلة بني الإجراء الباطل وغريه من الإجراءات الأخرى �سواء 

ال�سابقة عليه اأو الالحقة له هو من �ساأن قا�سي املو�سوع)٦)).
وقد ق�ست حمكمة النق�ص امل�رشية يف حكم لها مبا يلي:

»اإن البطالن طبقاً للمادة ٦)) اإجراءات جنائية ل يلحق اإل بالإجراء املحكوم ببطالنه 
والآثار املرتتبة عليه مبا�رشة وهو ل يلحق مبا �صبقه من اإجراءات، كما اإنه ل يوؤثر يف قرار 
النيابة باإحالة الواقعة اإلى غرفة التهام اأو قرار غرفة التهام باإحالة الدعوى اإلى حمكمة 
اجلنايات، ول ميكن اأن يرتتب على مثل هذا البطالن اإن �صح اإعادة الق�صية اإلى النيابة، 

بل يكون للمحكمة اأن ت�سحح الإجراء الباطل طبقاً للمادة ))) اإجراءات«)))).

د. اأحمد عو�س بالل، مرجع �شابق، �س153.  )36(
مرجع  املر�شفاوي،  يف  اإليه  م�شار  �ــس361،  ق117،  �س6،  النق�س  اأحكام   1956/3/15 )37( نق�س 

�شابق، �س1412.
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اجلزائية  الإجشششراءات  نظام  من   (((1( املششادة  الإجششراء  ت�سحيح  على  ن�ست  وقد 
ال�سعودي كما يلي:

»يف غري ما ن�ص عليه يف املادة ال�سابقة، اإذا كان البطالن راجعاً اإلى عيب يف الإجراء 
ميكن ت�سحيحه فعلى املحكمة اأن ت�سححه واإذا كان راجعاً اإلى عيب ل ميكن ت�سحيحه 

فتحكم ببطالنه«.
وهو كذلك مقت�سى املادة ))))) من قانون الإجراءات اجلزائية الإماراتي »يجوز 
جتديد الإجراء الباطل باإجراء �سحيح ولو بعد التم�سك بالبطالن على اأن يتم ذلك يف 
امليعاد املقرر قانوناً لتخاذ الإجراء، فاإذا مل يكن لالإجراء ميعاد مقرر يف القانون حددت 

املحكمة ميعاداً منا�سباً لتجديده، ول يعتد بالإجراء اإل من تاريخ جتديده«.
كما تن�ص املادة ))))) من قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي على ما يلي:
»يجوز للقا�سي اأن ي�سحح ولو من تلقاء نف�سه كل اإجراء يتبني له بطالنه«.

ول �سك اأن تخويل القا�سي هذه ال�سلطة يف ت�سحيح الإجراء ما هو اإل و�سيلة للحد 
من اآثار البطالن والتي قد تهدم الدعوى اجلزائية برمتها.


