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البطالن الإجرائي يف نظام املرافعات ال�شرعية؟
٭ ما هو البطالن الإجرائي يف نظام املرافعات ال�شرعية؟

امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية  املرافعات  نظام 
من  كغريه  1421/5/20هـــــ  وتاريخ  م/21  رقــم  الكرمي 
مــواده  ت�سمنت  الق�سائية  املــرافــعــات  وقــواعــد  اأنظمة 
ن�ست  هذا  ويف  الإجرائي.  للبطالن  النظامي  الرتتيب 

املادة ال�ساد�سة منه على: 
على  النظام  ن�ص  اإذا  بــاطــاًل  يــكــون  الإجــــراء  اأن 
بطالنه، اأو �سابه عيب تخلف ب�سببه الغر�ص من الإجراء، 
ول يحكم بالبطالن – رغم الن�ص عليه – اإذا ثبت حتقق 

الغاية من الإجراء..اأ.هـ.
البطالن  ــاعــدة  ق ر�ــســم  ــح يف  وا�ــس الــنــ�ــص  وهـــذا 

الإجرائي يف النظام وهو على ثالثة اأق�سام:
هنا  والنظام  بطالنه،  على  النظام  ن�ص  ما  الأول: 
جن�ص النظام ل معهوده، فلو ن�ص اأي من اأنظمة الدولة 
على بطالن اإجراء ما دخل يف م�سمول هذه املادة، ولي�ص 
املرافعات  نظام  مــواد  على  قا�سر  ن�سها  اأن  �سحيحًا 
نف�ص  لها  الدولة  اأنظمة  جميع  لأن  التنفيذية،  ولوائحه 

القوة والنفاذ.
الق�ساء  لــدى  هــذا  يف  الق�سائية  الــ�ــســور  وتــكــر 
الإداري  على وجه اخل�سو�ص، فق�ساوؤه بالإلغاء يف كثري 
اإجراءاتها  بطالن  على  مبني  ـــة  الإداري الــقــرارات  من 

ملخالفتها مواد النظام ولوائحه.
ذلك  مــن  ي�ستفاد  الإجــــراء  بــطــالن  على  والــنــ�ــص 
�سيغ  عــدة  ولــه  مبــرادفــه،  اأو  باطل”؛  “اإجراء  بحروفه 
ل  لٍغ،  يعترب،  ل  يكون،  ل  ي�سح،  ل  يجوز،  “ل  منها: 

ترتتب عليه اآثاره...اإلخ”.
واملــفــهــوم هنا لــه دللـــة الــنــ�ــص، وهـــذا ل حــد له، 

من  الن�سق،  هذا  على  النظام  مواد  من  الأعــم  فالغالب 
ذلك: “يتعني، يلزم، على املحكمة...اإلخ”.

من  الغر�ص  ب�سببه  تخلف  عيب  �سابه  ما  الــثــاين: 
الإجراء.

املكاتبات  و�سور هذا تكر على وجه اخل�سو�ص يف 
يتعني  اأنه  على   ”254“ املــادة  ن�ست  فمثاًل  واإفاداتها، 
يف  وال�سروع  الإنهاء  تدوين  يف  البدء  قبل  املحكمة  على 
اإلى كل  تكتب  اأن  املحكمة  لذلك على  الإثبات  اإجــراءات 
من البلدية ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد، ووزارة املالية والقت�ساد الوطني...اإلخ.
غري  اإلــى  اجلهات  هــذه  من  لأي  الكتابة  جــرت  فلو 
لكانت  خمت�ص  غــري  مــن  الإفــــادة  جـــاءت  اأو  خمت�ص، 

م�سوبة بعيب يتخلف ب�سببه  الغر�ص من الإجراء.
الإجــراء  كــان  ولــو  منه،  الغاية  حتققت  ما  الثالث: 
اإجراءات  تت�سح بجالء يف  باطاًل يف ذاته، و�سورة هذا 
التبليغ، فمثاًل ن�ست املادة “13” من النظام على اأنه: 
الإقامة  حمل  يف  تنفيذ  اأو  تبليغ،  اأي  اإجــراء  يجوز  “ل 
العطل  اأيام  بعد غروبها، ول يف  ول  ال�سم�ص  �سروق  قبل 
من  كتابي  وبــــاإذن  الــ�ــســرورة  حـــالت  يف  اإل  الر�سمية 

القا�سي”.
فلو جرى التبليغ يف اأي من الأوقات املمنوعة، وح�سر 
لتحقق  �سحيح  فالتبليغ  املحدد،  املوعد  يف  عليه  عى  املُدَّ

الغاية وفق املادة ال�ساد�سة.
اللوائح  من   )1/13( املــادة  عليه  ن�ست  ما  وهــذا 
التنفيذية، وذلك اأن الإجراء اإذا حتققت الغاية منه �سح، 
ول ي�سرتط اأن يكون وفق الإجراء املر�سوم يف النظام على 
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القول ال�سحيح يف هذه امل�ساألة.
واأ�سري اإلى اأن الإجراء ق�سمان من�سو�ص عليه وغري 

من�سو�ص. 
كان  وما  �سرعيًا،  ن�سه  كان  ما  نوعان:  واملن�سو�ص 

نظاميًا، وهذا الأخري م�سى. 
اأما الأول: فال اإ�سكال يف اعتباره، و�سبق يف م�ستهل 
للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من   )48( املــادة  اأن  البحث 
املعرو�سة  الق�سايا  على  املحاكم  تطبق  اأن  على  ن�ست 
عليه  دل  ملا  وفقًا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  اأمامها 
ل  اأنظمة  من  الأمــر  ويل  ي�سدره  ومــا  وال�سّنة،  الكتاب 

تتعار�ص معهما. اأ.هـ.
الأولــى من نظام  املــادة  ويف معناها ما ن�ست عليه 

الق�ساء.
قاعدة  خالف  مــا  فهو  عليه،  املن�سو�ص  غــري  ــا  اأم
وهذا  عليه،  ال�ستقرار  جــرى  مــطــردًا  عرفًا  اأو  عامة، 
خالفه،  على  ين�ص  مل  ما  اعتباره  يف  اإ�سكال  ل  اأي�سًا 
يف  اعتبارها  لها  املطردة  والعوائد  العامة  القواعد  لأن 
كان  الإجــراء  منها  اأيــًا  خالف  فــاإذا  والنظام،  ال�سريعة 

باطاًل، واإن مل تن�ص على ذلك مواد النظام.
ال�سريعة  قـــواعـــد  ــعــامــة  ال ــواعــد  ــق ال طــلــيــعــة  ويف 
ال�ستقرار  التي جرى  القواعد  بعدها  وياأتي  الإ�سالمية، 
عليها ق�ساًء، اإما بتف�سري ق�سائي، اأو توارد الجتهاد على 
وكذلك  خمالفته،  ت�سوغ  ل  مبداأً  ي�سكل  مبا  معني  حكم 

قواعد النظام ومبادئه العامة.  
واملبادئ  والقواعد  ال�سرعية،  القواعد  اأن  وجند 
فهي  جمالها؛  حيث  مــن  بينها  فيما  تتفق  النظامية 
وال�ستيعاب،  الكلية  حيث  ومــن  واحــد،  بباب  تخت�ص 

والإلزام بها. 
م�سدر  اأن  منها  وجـــوه:  عــدة  مــن  عنها  وتختلف 
القواعد واملبادئ النظامية من و�سع الب�سر، وتعتمد يف 

الغالب على الأعراف والعوائد التي ت�ستقر يف املجتمع.
وال�سّنة،  الكتاب  فم�سدرها  الفقهية  القواعد  اأمــا 

واجتهاد اأهل العلم يف �سوئهما.
حتكم  النظامية،  واملبادئ  القواعد  اأن  يالحظ  كما 
العقائد  على  ت�ستمل  فــال  فــقــط،  الق�سائي  اجلــانــب 

والعبادات والأخالق، بخالف القواعد ال�سرعية.
كم اأن القواعد واملبادئ النظامية تاأخذ بالظاهر ول 
اأن القواعد ال�سرعية  اإلى بواطن الأمور، يف حني  تلتفت 
تاأخذ بالظاهر والباطن، كما تتميز اأي�سًا بدقة �سياغتها، 

وجود عبارتها، وفق تاأ�سيل لغوي و�سرعي متقن.
اأما العرف:

اعتباره  �سروط  اإي�ساح  ال�سياق  هذا  يف  املفيد  فمن 
باقت�ساب وهي:

اأ( التكرار، وهو يختلف من حالة اإلى اأخرى.
الأ�سوليون:  يقول  هــذا  ويف  والغلبة،  ب(الطـــراد 

“اإمنا تعترب العادة اإذا اأطردت، فاإن ا�سطربت فال”.
ج( العموم، وهو ال�سيوع وال�ستفا�سة بني اأهله.

د( اأن يكون مقارنًا لإن�ساء الت�سرف، اأو �سابقًا له.
هـ(األ يتفق املتعاقدان على خالفه.

و( اأيا يعطل العرف ن�سًا، اأو يتعار�ص مع اأ�سل من 
الأ�سول القطعية.

املــادة  على خ�سوبة  الــدلئــل  ــوى  اأق من  كله:  وهــذا 
اأفــق  و�ــســعــة  الفقهية،  اأحــكــامــهــا  ورحــابــة  الــ�ــســرعــيــة، 
جمتهديها، وهذه خا�سية متيز بها فقهنا الإ�سالمي عرب 
تاريخه املمتد احلافل ب�سعة ن�سو�سه و�سمولها، ومبفهوم 

اأعالمه بال�سرح وال�ستنباط. وباهلل التوفيق.

د. حممد بن عبدالكرمي بن عبدالعزيز العي�شى

وزير العدل

من بحثه املقدم للندوة العدلية يف الأنظمة


