البطالن الإجرائي يف نظام املرافعات ال�شرعية؟
٭ ما هو البطالن الإجرائي يف نظام املرافعات ال�شرعية؟
نظام املرافعات ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم امللكي
الكرمي رق��م م 21/وتاريخ 1421/5/20ه����ـ كغريه من
�أنظمة وق��واع��د امل��راف��ع��ات الق�ضائية ت�ضمنت م��واده
الرتتيب النظامي للبطالن الإجرائي .ويف هذا ن�صت
املادة ال�ساد�سة منه على:
�أن الإج����راء ي��ك��ون ب��اط ً
�لا �إذا ن�ص النظام على
بطالنه� ،أو �شابه عيب تخلف ب�سببه الغر�ض من الإجراء،
وال يحكم بالبطالن – رغم الن�ص عليه – �إذا ثبت حتقق
الغاية من الإجراء�..أ.هـ.
وه���ذا ال��ن�����ص وا���ض��ح يف ر���س��م ق��اع��دة البطالن
الإجرائي يف النظام وهو على ثالثة �أق�سام:
الأول :ما ن�ص النظام على بطالنه ،والنظام هنا
جن�س النظام ال معهوده ،فلو ن�ص �أي من �أنظمة الدولة
على بطالن �إجراء ما دخل يف م�شمول هذه املادة ،ولي�س
�صحيح ًا �أن ن�صها قا�صر على م��واد نظام املرافعات
ولوائحه التنفيذية ،لأن جميع �أنظمة الدولة لها نف�س
القوة والنفاذ.
وت��ك�ثر ال�����ص��ور الق�ضائية يف ه��ذا ل��دى الق�ضاء
الإداري على وجه اخل�صو�ص ،فق�ضا�ؤه بالإلغاء يف كثري
من ال��ق��رارات الإداري���ة مبني على بطالن �إجراءاتها
ملخالفتها مواد النظام ولوائحه.
وال��ن�����ص على ب��ط�لان الإج����راء ي�ستفاد م��ن ذلك
بحروفه “�إجراء باطل”؛ �أو مب��رادف��ه ،ول��ه ع��دة �صيغ
منها“ :ال يجوز ،ال ي�صح ،ال يكون ،ال يعترب ،ال ٍغ ،ال
ترتتب عليه �آثاره�...إلخ”.
وامل��ف��ه��وم هنا ل��ه دالل���ة ال��ن�����ص ،وه���ذا ال ح��د له،
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فالغالب الأع��م من مواد النظام على هذا الن�سق ،من
ذلك“ :يتعني ،يلزم ،على املحكمة�...إلخ”.
ال��ث��اين :ما �شابه عيب تخلف ب�سببه الغر�ض من
الإجراء.
و�صور هذا تكرث على وجه اخل�صو�ص يف املكاتبات
و�إفاداتها ،فمث ًال ن�صت امل��ادة “ ”254على �أنه يتعني
على املحكمة قبل البدء يف تدوين الإنهاء وال�شروع يف
�إج��راءات الإثبات لذلك على املحكمة �أن تكتب �إلى كل
من البلدية ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد ،ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني�...إلخ.
فلو ج��رت الكتابة لأي من ه��ذه اجلهات �إل��ى غري
خمت�ص� ،أو ج���اءت الإف����ادة م��ن غ�ير خمت�ص لكانت
م�شوبة بعيب يتخلف ب�سببه الغر�ض من الإجراء.
الثالث :ما حتققت الغاية منه ،ول��و ك��ان الإج��راء
باط ًال يف ذاته ،و�صورة هذا تت�ضح بجالء يف �إجراءات
التبليغ ،فمث ًال ن�صت املادة “ ”13من النظام على �أنه:
“ال يجوز �إج��راء �أي تبليغ� ،أو تنفيذ يف حمل الإقامة
قبل �شروق ال�شم�س وال بعد غروبها ،وال يف �أيام العطل
الر�سمية �إال يف ح���االت ال�����ض��رورة وب�����إذن كتابي من
القا�ضي”.
فلو جرى التبليغ يف �أي من الأوقات املمنوعة ،وح�ضر
املُدَّعى عليه يف املوعد املحدد ،فالتبليغ �صحيح لتحقق
الغاية وفق املادة ال�ساد�سة.
وه��ذا ما ن�صت عليه امل��ادة ( )1/13من اللوائح
التنفيذية ،وذلك �أن الإجراء �إذا حتققت الغاية منه �صح،
وال ي�شرتط �أن يكون وفق الإجراء املر�سوم يف النظام على

القول ال�صحيح يف هذه امل�س�ألة.
و�أ�شري �إلى �أن الإجراء ق�سمان من�صو�ص عليه وغري
من�صو�ص.
ً
واملن�صو�ص نوعان :ما كان ن�صه �شرعيا ،وما كان
نظامي ًا ،وهذا الأخري م�ضى.
�أما الأول :فال �إ�شكال يف اعتباره ،و�سبق يف م�ستهل
البحث �أن امل��ادة ( )48من النظام الأ�سا�سي للحكم
ن�صت على �أن تطبق املحاكم على الق�ضايا املعرو�ضة
�أمامها �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وفق ًا ملا دل عليه
الكتاب وال�س ّنة ،وم��ا ي�صدره ويل الأم��ر من �أنظمة ال
تتعار�ض معهما� .أ.هـ.
ويف معناها ما ن�صت عليه امل��ادة الأول��ى من نظام
الق�ضاء.
�أم��ا غ�ير املن�صو�ص عليه ،فهو م��ا خالف قاعدة
عامة� ،أو عرف ًا م��ط��رد ًا ج��رى اال�ستقرار عليه ،وهذا
�أي�ض ًا ال �إ�شكال يف اعتباره ما مل ين�ص على خالفه،
لأن القواعد العامة والعوائد املطردة لها اعتبارها يف
ال�شريعة والنظام ،ف���إذا خالف �أي�� ًا منها الإج��راء كان
باط ًال ،و�إن مل تن�ص على ذلك مواد النظام.
ويف ط��ل��ي��ع��ة ال��ق��واع��د ال��ع��ام��ة ق���واع���د ال�شريعة
الإ�سالمية ،وي�أتي بعدها القواعد التي جرى اال�ستقرار
عليها ق�ضا ًء� ،إما بتف�سري ق�ضائي� ،أو توارد االجتهاد على
حكم معني مبا ي�شكل مبد�أً ال ت�سوغ خمالفته ،وكذلك
قواعد النظام ومبادئه العامة.
وجند �أن القواعد ال�شرعية ،والقواعد واملبادئ
النظامية تتفق فيما بينها م��ن حيث جمالها؛ فهي
تخت�ص بباب واح��د ،وم��ن حيث الكلية واال�ستيعاب،
والإلزام بها.
وتختلف عنها م��ن ع��دة وج���وه :منها �أن م�صدر
القواعد واملبادئ النظامية من و�ضع الب�شر ،وتعتمد يف

الغالب على الأعراف والعوائد التي ت�ستقر يف املجتمع.
�أم��ا القواعد الفقهية فم�صدرها الكتاب وال�س ّنة،
واجتهاد �أهل العلم يف �ضوئهما.
كما يالحظ �أن القواعد واملبادئ النظامية ،حتكم
اجل��ان��ب الق�ضائي ف��ق��ط ،ف�لا ت�شتمل على العقائد
والعبادات والأخالق ،بخالف القواعد ال�شرعية.
كم �أن القواعد واملبادئ النظامية ت�أخذ بالظاهر وال
تلتفت �إلى بواطن الأمور ،يف حني �أن القواعد ال�شرعية
ت�أخذ بالظاهر والباطن ،كما تتميز �أي�ض ًا بدقة �صياغتها،
وجود عبارتها ،وفق ت�أ�صيل لغوي و�شرعي متقن.
�أما العرف:
فمن املفيد يف هذا ال�سياق �إي�ضاح �شروط اعتباره
باقت�ضاب وهي:
�أ) التكرار ،وهو يختلف من حالة �إلى �أخرى.
ب)االط���راد والغلبة ،ويف ه��ذا يقول الأ�صوليون:
“�إمنا تعترب العادة �إذا �أطردت ،ف�إن ا�ضطربت فال”.
ج) العموم ،وهو ال�شيوع واال�ستفا�ضة بني �أهله.
د) �أن يكون مقارن ًا لإن�شاء الت�صرف� ،أو �سابق ًا له.
هـ)�أال يتفق املتعاقدان على خالفه.
و) �أيا يعطل العرف ن�ص ًا� ،أو يتعار�ض مع �أ�صل من
الأ�صول القطعية.
وه��ذا كله :من �أق��وى ال��دالئ��ل على خ�صوبة امل��ادة
ال�����ش��رع��ي��ة ،ورح��اب��ة �أح��ك��ام��ه��ا الفقهية ،و���س��ع��ة �أف��ق
جمتهديها ،وهذه خا�صية متيز بها فقهنا الإ�سالمي عرب
تاريخه املمتد احلافل ب�سعة ن�صو�صه و�شمولها ،ومبفهوم
�أعالمه بال�شرح واال�ستنباط .وباهلل التوفيق.
د .حممد بن عبدالكرمي بن عبدالعزيز العي�سى
وزير العدل
من بحثه املقدم للندوة العدلية يف الأنظمة
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