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اإلهـــــداء
أْدي ْرا انثحث انًرٕاضغ....
إنى يٍ جسع انكأض فازغاً نٍسمًٍُ لطسج حة ......
إنى يٍ كهد أَايهّ نٍمدو نُا نحظح سؼادج......
إنى يٍ حصد األشٕان ػٍ دزتً نًٍٓد نً طسٌك انؼهى...
إنى انمهة انكثٍس ٔاألب انًثانً (ٔاندي انؼصٌص)*******
إنى يٍ أػطرًُ انحة ٔانحُاٌ.....
إنى زيص انحة ٔتهسى انشفاء.....
إنى انمهة انُاصغُ تانثٍاض(ٔاندذً انحثٍثح)*******.
إنى زفٍمحٌ دزتً فً انحٍاج(شٔجرً انغانٍح).
إنى لسجٌ ػًٍُ (إتُرً انؼصٌصج).
إنى يٍ أسرًد يُٓى ػصذً ٔإصسازي (إخٕذً).
إنى يٍ كاٌ سُدي فً انحٍاج(ػًً).
إنى أػًايً ٔػًاذً ٔكم ألازتً.
إنى انشًٕع انرً ذاتد نرٍُس نُا طسٌك انؼهى (أساذرذً فً كهٍح انحمٕق).
إنى يٍ ٔفاءِ فً لهثً تؼد يًا ذّ ٔصدٌمً(اتٍ ػًً األسراذ ٔكٍم انٍُاتح طازق طٕطح)
زحًّ اهلل.
انثاحث/ػالء طٕطح


ت

شكر وتقدير
(وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَه يَشْكُرْ فَإِوَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَه كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)(.لقماف:اآلية)12
وقاؿ تعالى (:وَمَا بِكُم مِّه وِّعْمَةٍ فَمِهَ اللَّهِ) .صدؽ اهلل العظيـ.
الرسالة.

أحمد اهلل عز وجؿ الذي أعانني ووفقني عمى إتماـ ىذه
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات،
ٌ
وأتوجو بالشكر لموالديف(أبي وأمي ) والذي كاف ليما دور كبير بعد اهلل عز وجؿ في تشجيعي

عمى مواصمة الدراسة.
وأتقدـ بالشكر والعرفاف إلى أستاذي الدكتور/ساىر إبراىيـ شكري الوليد ،أستاذ القانوف العاـ

بجامعة األزىر ،الذي تفضؿ باإلشراؼ عمى رسالتي ،وما قدمو لو مف نصح وارشاد وسعة صدر،
فجزاه اهلل خير الجزاء.

كما أتوجو بالشكر والتقدير لألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة ،الدكتور /عبد اهلل خميؿ

الفرا ،أستاذ القانوف الخاص المشارؾ بجامعة األزىر ،كما أتقدـ بخالص الشكر لمدكتور /تامر
القاضي ،أستاذ القانوف الجنائي بالجامعة اإلسالمية ،وحسبيـ في ذلؾ قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو
وسمـ ((إف الحوت في البحر ،والطير في السماء ،ليصموف عمى معمـ الناس الخير)).
ىذا وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

الباحث/
عالء رضوان طوطح


ث

ممخص الدراسة
تناولت ىذه الدراسة موضوع تصحيح اإلجراء الجنائي الباطؿ في قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني ،وىي دراسة مقارنة مع قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.
وتـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى فصميف ،حيث تحدثنا في الفصؿ األوؿ عف األحكاـ العامة

لمبطالف ،فتـ تناوؿ ماىية البطالف مف خالؿ تعريفو لغ ًة واصطالحًا ،وتـ التمييز بيف البطالف وغيره

مف الجزاءات اإلجرائية األخرى كاإلنعداـ والسقوط وعدـ القبوؿ ومخالف ة القانوف ،وكاف البد مف
توضيح اإلتجاىات المختمفة لمبطالف ،حيث تناولنا مذىب البطالف الشكمي الذي يرتب البطالف عمى
أية مخالفة لمشكؿ ،ومذىب البطالف القانوني الذي حدد حاالت البطالف عمى سبيؿ الحصر ،أما

مذىب ال بطالف بغير ضرر الذي يقضي بأف القاضي ال يحكـ بالبطالف إال إذا ترتب الضرر عمى
عيب شاب اإلجراء سواء كاف ىناؾ نص أو لـ يكف ،مرو ًار بمذىب البطالف الذاتي الذي يرتب

البطالف عمى مخالفة القاعدة الجوىرية ،وأخي اًر الموقؼ التشريعي المتمثؿ بإعتناؽ مذىب ال بطالف مع
تحقؽ الغاية مف اإلجراء أو الشكؿ ،أما المشرع المصري أخذ بالمذىب الذاتي لمبطالف.

وتـ تناوؿ البطالف بنوعيو :المطمؽ الذي يترتب عمى مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بتشكيؿ
المحاكـ أو بواليتيا أو بإختصاصيا كما نصت عمييا المادة( )475مف قانوف اإلجراءات الجزائية،

والنسبي الذي عالجو المشرع في المادة( )478مف ذات القانوف ،الذ ي يكوف جزاء مخالفة القواعد
الجوىرية التي تتعمؽ بمصمحة الخصوـ.
وأشرنا إلى الشروط الموضوعية لإلجراء الباطؿ مف إرادة وأىمية ومحؿ وسبب ،والشروط

الشكمية لإلجراء الباطؿ ،ووضحنا مف ىو صاحب الحؽ في التمسؾ بالبطالف المطمؽ والبطالف
النسبي ،وكيفية التمسؾ بالبطالف ،با إلضافة إلى أثر البطالف عمى اإلجراء ذاتو واإلجراءات السابقة
والالحقة عميو.
وعرضنا في الفصؿ الثاني لألحكاـ لمتصحيح ،حيث وضحنا المقصود بالتصحيح لغة
واصطالحًا ،وتـ تمييز التصحيح عف اإلجراءات القانونية المشابية :كموانع البطالف ،وعدـ نشوء

البطالف ،وتصحيح الخطأ المادي ،والطعف ،ونظرية العقوبة المبررة.

وتعرضنا إلى وسائؿ تصحيح البطالف ،حيث يصحح بالنزوؿ عف البطالف المتعمؽ بمصمحة

الخصوـ ،وبالتجديد مف خالؿ إستبعاد اإلجراء الباطؿ واحالؿ محمو عمؿ جديد يقوـ مقامو ،وبالتكممة

بإضافة المقتضى الذي ينقص اإلجراء المعيب ،وبتحوؿ العمؿ المعيب ،وباإلنتقاص إذا كاف اإلجراء
باطالً في شؽ منو ،فيذا الشؽ وحده ىو الذي يبطؿ ويصح الجزء الباقي ،وبتحقؽ الغاية مف اإلجراء

الباطؿ.


ج

Abstract
This study dealt with the correcting of the invalid criminal procedure in the
Palestinian Code of Criminal Procedure and it is a comparative study with the Egyptian
Criminal Procedure Law.
This study was divided into two chapters, the researcher spoke in the first chapter
about the general provisions to invalid, addressing the meaning of invalidity through the
definition of language and terminology, and the distinction between nullity and other
procedural sanctions such as default, fall, non-acceptance and violation of the law. It was
necessary to clarify the different trends of invalidity, where we dealt with the doctrine of
formal nullity, which determines the invalidity of any violation of the form, and the
doctrine of legal invalidity, which identified the cases of invalidity exclusively, or the
doctrine is not nullified without harm, which stipulates that the judge not only invalidate if
the damage to the defect Which changed the procedure, whether there was a text or not,
through the doctrine of self-immolation, which sets the invalidity of the violation of the
core rule. Finally, the legislative position of adopting a doctrine is not nullified if the
purpose of the procedure or form is achieved. The Egyptian legislator adopts the selfnullification doctrine.
two kind of invalid were dealt with in absolute terms, which is the result of nonobservance of the provisions of the law regarding the formation of the courts or the
jurisdiction or jurisdiction of the courts as stipulated in Article 475 of the Code of Criminal
Procedure and the relative treatment by the legislator in Article 478 of the same law,
Which relate to the interests of the parties.
the researcher pointed to the objective conditions of the invalid procedure such as
will, eligibility, place and reason, and the formal conditions of the invalid procedure and
the researcher explained who has the right to uphold the absolute invalidity and relative
invalidity, and how to uphold invalidity, in addition to the impact of invalidity on the same
procedure and previous and subsequent actions.
In the second chapter, the researcher presented the general provisions of the
correction and he explained the meaning of the correction in terms of language and
terminology and distinguished the correction from similar legal procedures: such as
nullification, correction of material error, and theory of justified punishment.
the researcher defines the means of correcting the invalidity, where corrects the
invalidity by leaving it by the adversaries, to renew by replacing the wrong procedure and
replacing it with a new act in its place, by supplementing the requirement that the defective
action is deficient, by the transformation of the defective act, by derogating if the action is
void in a part thereof.
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المقدمة
أولً  :موضوع الدراسة وأىميتو
ال ػػبطالف ج ػ ػزاء إج ارئػ ػػي يترتػػػب عمي ػػو إىػػػدار جميػ ػػع اآلثػػػار القانوني ػػة التػ ػػي تولػػػدت عػ ػػف العمػ ػػؿ
اإلجرائي ،ويتحقؽ في حالة مخالفة شروط صحة العمؿ اإلج ارئػي ،وال يمكػف تطبيػؽ ىػذا الجػزاء إذا كػاف

العيب قد لحؽ أحد أركاف اإلجراء.

ويعتب ػػر العمػػػؿ اإلج ارئػ ػػي صػػػحيحًا مػ ػػالـ يق ػػرر القاضػ ػػي أف اإلج ػ ػراء مشػ ػػوب بالعيػ ػػب ،ذلػ ػػؾ أف

األصؿ ىو صحة العمؿ اإلجرائي.

والبطالف جزاء يترتب لمخالفة القاعدة اإلجرائية ،ولذلؾ يحرـ الدولة مػف حقيػا فػي العقػاب ،ومػع
ذلؾ فيو يحمي مصالح األفراد.
ومػػع ذلػػؾ أخػػذ المشػػرع والقضػػاء بفك ػرة تصػػحيح اإلج ػراء الجنػػائي الباطػػؿ مػػف خػػالؿ زواؿ آثػػار

الػػبطالف ،وىػػدؼ المشػػرع مػػف ذلػػؾ الػػى التقمػػيص مػػف الشػػكمية حتػػى ال يترتػػب عمييػػا الضػػرر بالخصػػوـ
والعدالة واضاعة الوقت.
ومػف األىميػػة بمكػاف د ارسػػة موضػػوع تصػحيح اإلجػراء حتػى نتعػػرؼ عمػػى الضػوابط التػػي يجػػب
مراعاتيػػا فػػي التصػػحيح حتػػى ال يترتػػب عميػػو اإلض ػرار بمصػالح الخصػػوـ ،وكػػذلؾ وضػػع د ارسػػة معمقػػة
في ىذا الموضوع لكي يستفيد منيا المشتغموف في المجاؿ القانوني والقضائي .

ثانيا :مشكمة الدراسة.
 متػػى يجػػوز الػػدفع بػػبطالف العمػػؿ اإلج ارئػػي أو ىػػؿ كػػؿ مخالفػػة لمقاعػػدة اإلجرائيػػة يترتػػب عمييػػاالبطالف ؟

 مف ىو صاحب الحؽ في التمسؾ بالبطالف ؟ ىؿ يجوز تصحيح اإلجراء الجنائي الباطؿ ولو بعد التمسؾ بالبطالف؟ -إذا كاف اإلجراء باطؿ في شؽ منو فيؿ يمكف إعتبار الشؽ اآلخر مف اإلجراء صحيحاً ؟

 مػػا تػػأثير بطػػالف اإلج ػراء ذاتػػو عمػػى اإلج ػراءات السػػابقة أو الالحقػػة عميػػو؟ ومتػػى ينػػت اإلج ػراءالجديد أثره بتصحيحو ،ىؿ مف تاريخ تصحيح اإلجراء أـ مف تاريخ حدوث اإلجراء الباطؿ ؟
 -ىؿ يجوز االتفاؽ مقدماً عمى النزوؿ؟

 ما ىو المقصود بتحقؽ الغاية مف اإلجراء ،ىؿ يقصد بو الغاية مػف اإلجػراء ذاتػو ،أـ الغايػة مػفالشكؿ.

1

ثالثاً :منيجية الدراسة
سوؼ نعتمد في ىذه الدراسة عمى المػني المقػارف الػذي يعتمػد عمػى تحميػؿ العناصػر واألركػاف،
وربػػط النت ػػائ بالمق ػػدمات ،م ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػة تص ػػحيح اإلجػ ػراء الجن ػػائي الباط ػػؿ ف ػػي ق ػػانوف االجػ ػراءات
الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  ،2001بالمقارنة مع نظيره المصري مػع االشػارة الػى مػا ىػو معمػوؿ
بو في األردف في ىذا المجاؿ ،مسترشديف بآراء الفقو والقضاء.
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2



الفصن األوه
األحكام العاوة لمبطالن

الفصل األول
األحكام العامة لمبطالن
تمييد :
الجػزاء اإلج ارئػػي ىػػو عبػػارة عػػف أثػػر يرتبػػو القػػانوف اإلج ارئػػي عمػػى مخالفػػة قواعػػده ،وذلػػؾ بيػػدؼ

ضماف احتراميا مف قبؿ المخاطبيف بيا(.)1

ويخضع الجزاء اإلجرائي لمبدأ الشرعية اإلجرائية الػذي يقابمػو مبػدأ الشػرعية فػي قػانوف العقوبػات
(ال جريمػة وال عقوبػة إال بػنص) ،وبالتػػالي ال يوجػد دعػوى جنائيػة وال تقريػػر تجػريـ دوف م ارعػاة الضػوابط
والضػػمانات التػػي قررىػػا المشػػرع فػػي الخصػػومة الجزائيػػة ،وعمػػى ذلػػؾ فػػالبطالف ىػػو ج ػزاء إج ارئػػي يترتػػب
عمػى مخالفػػة كػػؿ أو بعػػض شػػروط صػػحة اإلجػراء الج ازئػػي ممػػا يػػؤدي إلػػى عػػدـ إنتػػاج اآلثػػار التػػي نػػص

عمييا القانوف (.)2

وتعتبػػر نظريػػة الػػبطالف مػػف النظريػػات العامػػة فػػي القػػانوف ،فيػػي توجػػد فػػي القػػانوف الموضػػوعي
كالقػػانوف المػػدني ،وكػػذلؾ فػػي القػػانوف اإلج ارئػػي كقػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة وقػػانوف

اإلجراءات الجزائية ،وكذلؾ توجد ليا تطبيقات في القانوف اإلداري.)3( .

()4

ويعتبر محؿ البطالف في الخصومة الجنائية ىو العمؿ اإلجرائي الجنائي

ويع ػ ُػد ال ػػبطالف أح ػػد ص ػػور الجػ ػزاءات اإلجرائي ػػة وال يعتب ػػر الجػ ػزاء اإلج ارئ ػػي الوحي ػػد ( ،)5وتتن ػػوع
الجزاءات ومنيا:
 -1البطالف.
 -2اإلنعداـ.

 -3عدـ القبوؿ.
( )1عبد اهلل الفرا ،الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ،الجزء الثاني-الخصومة والحكـ ،الطبعػة األولػى ،مكتبػة
القدس-غزة ،عاـ ،2014ص174

( )2محمد نمر ،أحكاـ البطالف في اإلجراءات والمحاكمات الجزائية-دراسة مقارنة بػيف القػانونيف الفمسػطيني واألردنػي ،قػدمت ىػذه
الرسالة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في القانوف العاـ ،جامعة الشرؽ األوسط،عاـ،2013ص.13

( )3إياد جاد الحؽ ،النظرية العامة لاللتزاـ-مصادر االلتزاـ ،بدوف طبعة وسنة نشر ،ص.18

( )4أحمد فتحي سرور ،نظرية البطالف في قانوف اإلجراءات الجنائية ،رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى الدكتوراه-جامعة القاىرة ،مكتبة
النيضة العربية ،عاـ ،1959ص20

( )5نبيػػؿ اسػػماعيؿ عمػػر ،إعػػالف األوراؽ القضػػائية –د ارسػػة تحميميػػة وعمميػػة فػػي الفقػػو والقضػػاء المصػػري والفرنسػػي ،دار الجامعػػة
الجديدة ،عاـ ،2011ص.167
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 -4السقوط.
ويعتبػػر الػػبطالف مػػف أىػػـ صػػور الج ػزاءات اإلجرائيػػة وأكثرىػػا وقوع ػاً ،وباإلضػػافة إلػػى الػػبطالف

نتيجة لتعييب اإلجراء وتجريده مف اآلثار القانونية المترتبة عميػو ،ولكػف ذلػؾ ال يمنػع مػف توقيػع جػزاءات
عمػػى مػػف باشػػر اإلج ػراء كنشػػوء المسػػؤولية الجنائيػػة أو التأديبيػػة أو المدنيػػة ضػػد الشػػخص الػػذي باشػػر

اإلجراء المعيب نفسو( ،)1وعمػى ذلػؾ يقػع الػبطالف عمػى اإلجػراء ذاتػو( اإلجػراء الجنػائي محػؿ الػبطالف)،
باإلضافة لممسئولية الجزائية أو المدنية أو اإلدارية لمشخص الذي تسبب بالبطالف.
وسػوؼ نخصػص ىػػذا الفصػؿ لتوضػػيح ماىيػة الػبطالف فػػي المبحػث األوؿ ،ونػػتكمـ فػي المبحػػث

الثاني عف أحكاـ البطالف.

( )1سميماف عبد المنعـ ،أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقو ،المؤسسػة الجامعيػة لمنشػر ،بيػروت ،عػاـ ،1997
ص.75
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المبحث األول
ماىية البطالن
سػػوؼ نعػػرض ىػػذا المبحػػث مػػف خػػالؿ بيػػاف تعريفػػو ،وتميي ػزه عػػف غي ػره ،وتوضػػيح اإلتجاىػػات
التشريعية والفقيية فيو ،وتقسيماتو ،وشرح أسبابو ،وذلؾ مف خالؿ المطالب اآلتية:

المطمب األول
المقصود بالبطالن
أول :التعريف المغوي لمبطالن:
البطالف ىو ضد الحؽ( ،)1قاؿ تعالى))قؿ جاء الحؽ وما يبدئ الباطؿ وما يعيد))(.)2
ويقػػاؿ :بطػػؿ الشػػيء بطالن ػاً ،بمعنػػى ذىػػب ضػػياعاً وخس ػراناً ،وجمعػػو أباطيػػؿ ،ورجػػؿ بطػػاؿ :ذو

باطؿ (.)3

ويطمؽ البطالف أيضاً عمى ذىاب الشيء وقمة مكوثػو وكػؿ شػيء ال رجػوع فيػو وال معػوؿ عميػو،

ومف ذلؾ فساد الشيء أو سقوط حكمو (.)4

والػػبطالف أيضػ ػًا يطم ػػؽ عم ػػى فق ػػداف الش ػػيء وازالتػػو ،أو الش ػػيء ال ػػذي ال فائ ػػدة من ػػو ،وى ػػو ع ػػدـ

صػالحية الشػيء لترتيػػب آثػاره ،بمعنػػى عػدـ المشػػروعية ،وتعنػي إنعػداـ أثػػر التصػرؼ لعػػدـ وجػود شػػروط

الصحة (.)5

ثانيا :التعريف الصطالحي لمبطالن :
يوجد عدة تعريفات لمبطالف ،وىي متقاربة نوعاً ما ،ومف تمؾ التعاريؼ:

((البطالف ىو جزاء يقرره المشرع لمخالفة أحكاـ النصوص اإلجرائية المنظمة لإلجراءات وشكميا))(.)6
وينتقػد عمػى ىػذا التعريػؼ أف الػبطالف ال يقتصػر فقػػط عمػى اإلجػراءات وشػكميا ،وانمػا يمتػد إلػػى

الشروط الموضوعية المنظمة لصحة العمؿ باإلضافة لمشروط الشكمية.

( )1مجد الديف أبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة السابعة ،ص ،966دوف سنة نشر.
( )2سورة سبأ ،اآلية رقـ (.)49

( )3مجد الديف أبادي ،المرجع السابؽ ،ص.966

( )4أبو الحسف بف زكريا ،معجـ مقاييس المغة ،دار الجيؿ بيروت ،الطبعة الثانية،ص.258
( )5معجـ المعاني ،منشور عمى الرابط ،www.almaany.com:تاريخ الدخوؿ السبت  ،2017/11/25الساعة  7مساءًا.
( )6أمينة النمر ،الوجيز في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،دوف سنة نشر،ص.233
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كما أف القوؿ يقرره المشرع يجعؿ البطالف مقتص ًار عمى البطالف القانوني دوف الذاتي.
وعرؼ البعض اآلخر بأنو)) :جزاء إجرائي يسػتيدؼ كػؿ عمػؿ إج ارئػي ال يتػوافر فيػو عنصػر أو
أكثػر مػػف العناصػػر الجوىريػػة التػػي يسػتمزميا فيػػو ،ويترتػػب عميػػو عػػدـ إنتاجػو اآلثػػار القانونيػػة التػػي ترتبيػػا

القاعدة اإلجرائية))( ،)1وينتقد ىذا التعريؼ بأنو لـ يوضح العناصر الجوىرية.

وعرفػػو آخػػروف بأنػػو (( :الػػبطالف تكييػػؼ قػػانوني لعمػػؿ يخػػالؼ نموذجػػو القػػانوني مخالفػػة تػػؤدي

ال ))(.)2ويؤخػػذ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ أنػػو لػػـ
إلػػى عػػدـ إنتػػاج اآلثػػار التػػي يرتبيػػا عميػػو القػػانوف إذا كػػاف كػػام ً
يوضح ماىية المخالفة لمنموذج القانوني ،لذلؾ ىو يكتنفو الغموض.

وقي ػػؿ أن ػػو (( إجػ ػراء ال ػػذي يترت ػػب عم ػػى مخالف ػػة ك ػػؿ قاع ػػدة إجرائي ػػة قص ػػد بي ػػا حماي ػػة الش ػػرعية
الجنائيػػة س ػواء كػػاف ذلػػؾ ،لمصػػمحة المػػتيـ ،أو غي ػره مػػف الخصػػوـ أو لممصػػمحة العامػػة التػػي تتمثػػؿ فػػي

ض ػػماف اإلشػ ػراؼ القض ػػائي لإلجػ ػراءات الجنائي ػػة ))( ،)3ويعي ػػب ى ػػذا التعري ػػؼ أن ػػو يوس ػػع م ػػف ال ػػبطالف،
ويدخؿ معو جزاءات أخرى ليس فيو.

ويعػػرؼ بأنػػو ))ج ػزاء إج ارئػػي يترتػػب عمػػى مخالفػػة أحكػػاـ القػػانوف المتعمقػػة بػػأي إج ػراء ج ػػوىري

ويؤدي لمنع تكويف ىذا اإلجراء أثره القانوني))(.)4

وال يعػػدو أف يكػػوف ىػػذا التعريػػؼ سػػوى تك ػرار لمتعريفػػات السػػابقة مػػع التغييػػر فػػي بعػػض األلفػػاظ

وبناء عمى ما تقدـ نرى أف البطالف ىو جزاء إج ارئػي يترتػب عمػى مخالفػة القواعػد الجوىريػة الموضػوعية
أو الشكمية الالزمة لصحة اإلجراء ،مما يؤدي إلى عدـ إنتاج اإلجػراء آثػاره القانونيػة التػي يرتبيػا اإلجػراء
الصحيح ،ومف خالؿ ىذه التعريفات يتضح أنو يوجد شروط أو عناصر لبطالف اإلج ارء ،وىي كاآلتي:
 -1البطالف جزاء إجرائي ،واف كاف ليس ىو الجزاء اإلجرائي الوحيد.

 -2وجػػود عيػػب فػػي اإلج ػراء ،والعيػػب اإلج ارئػػي ىػػو نتيجػػة عػػدـ المطابقػػة بػػيف اإلج ػراء الواقػػع وبػػيف
النموذج الموصوؼ قانوناً(.)5

 -3البطالف يترتب عمى مخالفة القواعد الجوىرية لصحة اإلجراء.
 -4يترتب عمى ىذا العيب عدـ ترتيب اآلثار القانونية لإلجراء الصحيح.
( )1عويػػد العنػػزي ،الػػبطالف فػػي نظػػاـ االج ػراءات الجزائيػػة السػػعودي ،رسػػالة مقدمػػة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي العدالػػة
الجنائية،عاـ،2003ص.15

( )2فتحي والي ،نظرية البطالف في قانوف المرافعات ،رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى الدكتوراه-جامعة القاىرة ،عاـ ،1958ص.8
( )3ىاللػي عبػػد اهلل أحمػػد ،النظريػة العامػػة لإلثبػػات فػػي المػواد الجنائيػػة ،د ارسػػة مقارنػة ،دار النيضػػة العربيػػة،
ص.260

عػػاـ ،1987

( )4محمود نجيب حسني ،شرح قانوف االجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية ،عاـ ،1988ص.337

( )5حمػػدي ليػػديا ،دحػػاـ صػػبرينة ،نظ ريػػة الػػبطالف فػػي قػػانوف االج ػراءات الجزائيػػة الج ازئػػري ،رسػػالة مقدمػػة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة
الماجستير في القانوف الخاص والعموـ الجنائية ،جامعة عبد الرحمف ميرة -الجزائر،عاـ.2016
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المطمب الثاني
تمييز البطالن عن غيره من الجزاءات اإلجرائية األخرى
يقتضي بياف ىذا المطمب تمييز البطالف عف اإلنعداـ ،وتمييػزه عػف السػقوط ،وكػذلؾ الفػرؽ بينػو
وبيف عدـ القبوؿ ،واإلختالؼ بينو وبيف الخطأ في القانوف ،وذلؾ مف خالؿ الفروع االتية:
 الفرع األوؿ :البطالف واإلنعداـ. الفرع الثاني :البطالف والسقوط. -الفرع الثالث :البطالف وعدـ القبوؿ.

 -الفرع الرابع :البطالف ومخالفة القانوف.

الفرع األول
البطالن واإلنعدام
اإلنعػػداـ ىػػو الج ػزاء اإلج ارئػػي الػػذي يتوجػػب فػػي حالػػة مخالفػػة العمػػؿ اإلج ارئػػي وجػػوداً صػػحيحاً

()1
لتخمؼ عناصر وجوده  ،وىذا يعنػي أف اإلجػراء لػـ يوجػد مػف الوجيػة القانونيػة ،حتػى واف كػاف موجػوداً

مف الوجية المادية  ،ولذلؾ يعتبر ىو والعدـ سواء ،ولذلؾ ىذا الجزاء يترتػب عمػى فقػد اإلجػراء ركػف مػف

ال ،عمى خػالؼ ذلػؾ الػبطالف يترتػب عمػى مخالفػة الشػكؿ أو الشػروط
أركانو فيعتبر أنو غير موجود أص ً
()2

الالزمة لصحة اإلجراء

.

ولػذلؾ فػػإف اإلنعػػداـ يكػػوف نتيجػة لعيػػب جسػػيـ أصػػاب اإلجػراء فأفقػده وجػػوده وكيانػػو ،وىػػو جػزاء
ال ،أو فقداف اإلجراء ألحػد أركانػو فػال تترتػب عميػو أثػار رغػـ الوجػود
يترتب عمى عدـ القياـ باإلجراء أص ً

المادي لإلجراء ،أو ىػو عػدـ وجػود اإلجػراء مػف الناحيػة القانونيػة ،ووجػوده ماديػًا ولكنػو ىػو والعػدـ سػواء
مف الناحية القانونية (.)3

معيار اإلنعدام:
ىناؾ نوعاف مف اإلنعداـ يميز الفقو بينيما ىما اإلنعداـ الفعمي (المادي) واإلنعداـ القانوني.

( )1عبػد القػػادر جػرادة  ،أصػوؿ االسػػتجواب فػػي التشػريع الفمسػطيني والمقػػارف ،الطبعػػة األولػػى ،مكتبػة أفػاؽ-غػزة  ،عػػاـ ،2001
ص.305

( )2عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.178

( )3أحمد فتحي سرور ،المرجع السابؽ ،ص.295
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أو ًل :اإلنعدام الفعمي(( .)1المادي)
حيػػث يعتبػػر العمػػؿ منعػػدماً مػػف الناحيػػة الفعميػػة إذا تخمػػؼ أحػػد عناص ػره التػػي بغيرىػػا ال يتصػػور

وج ػػود اإلجػ ػراء م ػػف الناحي ػػة المادي ػػة ،أو بص ػػيغة أخ ػػرى ى ػػو العم ػػؿ ال ػػذي ال يس ػػتوفي العناص ػػر الالزم ػػة
إلعطائو المظير المادي.
واإلنعدام المادي لو حالتين :
 -1عدم مباشرة أي نشاط إجرائي.
ويتحقػػؽ ذلػػؾ بعػػدـ التعبيػػر عػػف اإلرادة فػػي مباش ػرة العمػػؿ اإلج ارئػػي مثػػؿ عػػدـ إصػػدار حكػػـ أو
عدـ إستجواب متيـ ،ومػف ذلػؾ أيضػاً تزويػر المحػرر والمثبػت لمعمػؿ الجنػائي ،ثػـ نسػبتو زو اًر إلػى فاعػؿ

ما.

 -2عدم الكتابة (عدم حصول الشكل الذي ل يقوم اإلجراء إل بو).
اإلجرئػػي السػػند الػػذي يػػتـ مػػف خاللػػو التحقػػؽ مػػف حصػػوؿ العمػػؿ اإلج ارئػػي
ا
وتعتبػػر الكتابػػة فػػي العمػػؿ
باإلضػػافة إلػػى مػػدى موافقػػة العمػػؿ لمقػػانوف ،ومعرفػػة مضػػمونو واف عػػدـ ثبػػوت العمػػؿ اإلج ارئػػي بواسػػطة

الكتابة يفترض عدـ المباشرة ليذا العمؿ وىػو مػا يعبػر عنػو بقاعػدة (مػا لػـ يكتػب لػـ يحصػؿ) ،ولػذلؾ إذا
لـ يكتب الحكـ كاف منعدماً ،أو إذا خال الحكـ مف المنطوؽ ،ولكف ىناؾ قاعدة أخػرى بالنسػبة إلػى عػدـ
إثبات حصوؿ العمؿ اإلجرائي وىي (أف الحكـ والمحضػر يكمػالف بعضػيما الػبعض فيمػا يتعمػؽ بمباشػرة

إجراءات المحاكمة ).
ولكػػف األمػػر بحفػػظ الػػدعوى أو األوراؽ قػػد يسػػتنت ضػػمناً بحكػػـ المػػزوـ العقمػػي مػػف إج ػراء آخػػر

غيػػر الكتاب ػػة كرفػػع دع ػػوى ال ػػبالغ الكػػاذب ض ػػد مقػػدـ ال ػػبالغ في ػػذا يعنػػي حتمػ ػاً أف النيابػػة أم ػػرت بحف ػػظ

الدعوى(.)2

ويجب مالحظة أنو ليس كؿ إنعداـ لمكتابة يؤدي إلى إنعداـ العمػؿ اإلج ارئػي ،فمػثالً عػدـ إثبػات

العالنية في المحضر ال يؤدي إلى اإلنعداـ ألف العبرة بحقيقة الواقع(.)3

( )1عبد الحكـ فودة ،البطالف في قانوف اإلجػراءات الجنائيػة – د ارسػة تحميميػة عمػى ضػوء الفقػو وقضػاء الػنقض ،دار المطبوعػات
الجامعية – اإلسكندرية ،عاـ  ،1996ص.55

( )2عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص55

( )3سػػاىر الوليػػد ،التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ اإلبتػػدائي بحفػػظ الػػدعوى الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني(د ارسػػة مقارنػػة) ،دار النيضػػة
العربية ،عاـ  ،2008ص.96
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ثانياً :اإلنعدام القانوني:
ويتحقؽ في الحاالت التالية:
 -1تخمػػؼ اإلرادة ،فػػاإلرادة عنصػػر أساسػػي فػػي العمػػؿ ،فػػإذا تخمفػػت أصػػبح العمػػؿ سػػموؾ مػػادي ال
يرتػػب أث ػ ًار ،ومػػف أسػػباب إنعػػداـ اإلرادة الجنػػوف وعاىػػة العقػػؿ واإلك ػراه والسػػكر ومصػػؿ الحقيقػػة،

ومثاؿ ذلؾ قياـ المجني عميو المجنػوف برفػع دعػوى (تحريكيػا) فػي الجػرائـ المعمقػة عمػى شػكوى
،أو صػػدور ش ػػيادة ع ػػف مجن ػػوف ،أو اعتػ ػراؼ المػػتيـ تح ػػت التيدي ػػد أو التع ػػذيب( ،)1أو ص ػػدور
حكػػـ م ػػف قاضػػي مجن ػػوف فػػي ى ػػذه الحػػاالت اإلرادة منعدم ػػة فػػال مح ػػؿ لمقػػوؿ ب ػػالبطالف ،ألف
البطالف يفترض وجود عمؿ في الواقع والقانوف ،أما العمؿ المجرد مف اإلرادة فيو عمػؿ منعػدـ
فػػي القػػانوف واف كػػاف موجػػود فػػي الواقػػع ( ،)2ونػػرى أف تخمػػؼ اإلدارة يػػؤدي إلػػى الػػبطالف ولػػيس
اإلنعداـ ،ألنيا تعتبر مف الشروط الموضوعة لإلجراء باإلضافة إلى المحؿ والسبب واألىمية.
 -2عدـ إنعقاد الخصومة أو إنتيائيا.
وتتحقؽ الخصومة الجنائية بتوافر ثالثة شروط وىي:
أ -ىيئة قضائية ب-النيابة العامة ج-إعػالف المػتيـ بالحضػور ،فػإذا لػـ يوجػد أحػد ىػؤالء الثالثػة إنعػدـ
الحكػػـ الصػػادر فػػي الػػدعوى وباألسػػاس إنعػػدمت الخصػػومة الجنائيػػة ( ،)3مػػع مالحظػػة أنػػو إذا لػػـ يعمػػف

الشػػخص أص ػالً فػػإف الخصػػومة الجنائيػػة ال تنعقػػد ،أمػػا إذا تػػـ إعالنػػو ولكػػف كػػاف اإلعػػالف غيػػر صػػحيح
فيترتب البطالف وليست اإلنعداـ.

 -3إنعػداـ واليػة المحكمػػة أو إنعػداـ واليػػة القاضػي كػػأف يصػدر العمػؿ مػػف غيػر قاضػػي ،أمػا القػرار
الصادر مف قاضي فقد األىمية فيو قرار باطؿ(.)4

 -4عدـ التوقيع عمى العمؿ اإلجرائي ( ،)5ونرى أف عدـ التوقيع يؤدي إلى بطػالف العمػؿ اإلج ارئػي
وليس إنعدامو.
يتضػػح ممػػا تقػػدـ أف التشػػابو بػػيف الػػبطالف واإلنعػػداـ يكمػػف فػػي أف كمييمػػا يترتػػب عميػػو إىػػدار

اآل ثار القانونية لإلجراء المعيب ،ويختمفاف في أف اإلنعداـ يترتب في حالة فقػداف أحػد مقومػات أو أركػاف
( )1أحمد فتحي سرور ،مرجع سابؽ ،ص 189وما بعدىا.
( )2حمدي ليديا ،دحاـ صبرينة ،مرجع سابؽ ،ص.53
( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.60
( )4عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.218

( )5حمد النعيمي ،بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف اإلجراءات الجزائية في دولػة اإلمػارات والنظػاـ السػعودي (د ارسػة
مقارنة) ،رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في العدالة الجنائية-جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية-الرياض ،السػعودية

،عاـ ،2005ص.55
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اإلجراء الالزمة إلنعقاده أو وجوده( ،)1أمػا الػبطالف فيتقػرر عنػد عػدـ تػوافر أحػد الشػروط الالزمػة لصػحة
اإلجراء.
وتتمثؿ أىمية التمييز بيف البطالف واإلنعداـ باآلتي:
 -1اإلنع ػػداـ يترت ػػب بق ػػوة الق ػػانوف ،فيػ ػػو ال يحت ػػاج ال ػػى تقري ػػر قضػػػائي ألن ػػو ال حاج ػػة إل ػػى إعػ ػػداـ
المع ػػدوـ ،وال حاج ػػة أف ي ػػتـ الطع ػػف ف ػػي الحك ػػـ المع ػػدوـ إللغائ ػػو ب ػػؿ يكف ػػي إنك ػػار وج ػػوده عن ػػد

التمس ػػؾ في ػػو ،ويمك ػػف رف ػػع دع ػػوى إبتدائي ػػة بموض ػػوع الحك ػػـ المنع ػػدـ ،عم ػػى العك ػػس م ػػف ذل ػػؾ
البطالف ألنو يتقرر بحكـ قضائي( ،)2ونرى أف اإلنعداـ يحتاج لحكـ قضائي.

 -2الػػبطالف يجعػػؿ الرابطػػة اإلجرائيػػة معيبػػة أي غيػػر صػػالحة إلنتػػاج آثارىػػا القانونيػػة ،أمػػا اإلنعػػداـ
ػداء ،أو يػزوؿ وجودىػا إذا تحقػؽ سػبب اإلنعػداـ أثنػاء سػيرىا،
فال تنشػأ معػو الرابطػة اإلجرائيػة إبت ً
وبالتالي ال ينت عف اإلنعداـ أي أثر قانوني(.)3

 -3اإلنع ػػداـ ال يقب ػػؿ التص ػػحيح ،في ػػو ش ػػيء غي ػػر موج ػػود ،ال يقب ػػؿ اإلفتػ ػراض ،عم ػػى نق ػػيض ذل ػػؾ
الػػبطالف فػػإف مقتضػػيات اإلسػػتقرار القػػانوني قػػد تسػػمح بالتغاضػػي عنػػو وافت ػراض صػػحة العمػػؿ

القانوني(.)4

 -4اإلنعداـ ال يحتاج الى تنظيـ مف المشرع ،ألنو تقريػر لمواقػع ،ولػذلؾ ال محػؿ لتطبيػؽ مػذىب (ال
بطػػالف بغيػػر نػػص) ،عمػػى اإلج ػراءات المنعدمػػة ،بخػػالؼ ذلػػؾ الػػبطالف يحتػػاج لػػنص المشػػرع

عميو( ،)5بشرط وجود نص.

 -5اإلجراء المنعدـ ليس لو حصانة ،فيجوز الطعف فيو ولػو بعػد فػوات الميعػاد ،وبالتػالي يجػوز رفػع
دعوى مبتدئة إلبطالو ،أما اإلجراء الباطؿ يتحصف بفوات الميعاد(.)6

 -6اإلنعػػداـ ال يرتػػب أي أثػػر قػػانوني ،أمػػا الػػبطالف يػػرد عمػػى عمػػؿ موجػػود قػػد يمحقػػو الصػػحة وقػػد
يبقى معيباً ولذلؾ فينت آثا اًر قانونية ويبقى صحيحاً الى أف يبطؿ (.)7

( )1الركف ىو ماال يقوـ الشيء إال بو ،وال يتصور قيامو بدونو ،والركف في عمـ األصػوؿ ىػو جػزء مػف ماىيػة الشػيء ،أمػا الشػرط
ىو أمر خارج عف ماىية ،كالركوع ركف في الصالة ألنو جزء منيا ،والطيارة شرط لصحة الصالة.

(انظر :محمد سعيد منصور .مفتاح الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ  ،دوف طبعة أو دار نشر ،عاـ ،2009ص.211

( )2أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،ص.184

( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.54

( )4عبد القادر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص .307

( )5تيػػز ارريف زى ػرة ،خوال ػػدي ن ػواؿ ،الػػبطالف اإلج ارئ ػػي فػػي ض ػػوء قػػانوف اإلج ػراءات المدني ػػة واإلداريػػة ،مػػذكرة تخ ػػرج لنيػػؿ ش ػػيادة
الماجستير في القانوف الخاص الشامؿ ،جامعة عبد الرحمف ميرة-بجاية ،الجزائر ،عاـ  ،2016ص.22

( )6فتحي والي ،مرجع سابؽ ،ص.515

( )7محمود نجيب حسني ،مرجع سابؽ ،ص.343
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 -7اإلنعداـ يجوز لكؿ ذي مصمحة التمسؾ فيو ،وعمػى القاضػي أف يقػرره مػف تمقػاء نفسػو ،وينطبػؽ
ذلػؾ عمػى الػبطالف المتعمػؽ بالنظػاـ العػاـ ،أمػػا الػبطالف المتعمػؽ بمصػمحة الخصػوـ فػال يتمسػػؾ
بو مف تسبب فيو وانما صاحب المصمحة فقط.
 -8الحكـ المنعدـ يفقد صػفتو كسػند تنفيػذي وبالتػالي فػإف الحكػـ ال يحػوز قػوة الشػيء المقضػي فيػو،
أمػػا الحكػػـ الباط ػػؿ يجػػوز تنفي ػػذه ،وبالتػػالي ال يج ػػوز لممحكمػػة الت ػػي تنظػػر دع ػػوى األشػػكاؿ ف ػػي
التنفيذ أف تقتضي بوقؼ التنفيذ لبطالف الحكـ ألف ذلؾ يمثؿ مساس بحجية األحكاـ(.)1

الفرع الثاني
البطالن والسقوط
السػقوط ىػػو جػزاء إج ارئػي يػػرد عمػػى السػمطة أو الحػػؽ فػػي مباشػرة العمػػؿ اإلج ارئػػي إذا لػـ يقػػـ بػػو
صػاحبو خػػالؿ الفتػرة المحػػددة لػػو فػي القػػانوف ،وقػػد يػػرد ىػػذا التحديػد فػػي صػػورة ميعػػاد معػػيف أو بحصػػوؿ
واقعة معينة(.)2

ومػػف األمثمػػة عمػػى الفت ػرة الزمنيػػة التػػي حػػددىا المشػػرع والتػػي بإنقضػػائيا ال يسػػتطيع الشػػخص
اإلج ارئػػي ممارسػػة أو مباش ػرة العمػػؿ اإلج ارئػػي ميعػػاد الطعػػف فػػي الحكػػـ اإلبتػػدائي  15يػػوـ لغيػػر النيابػػة
العامة كػالمتيـ أو المػدعي المػدني أو المسػؤوؿ عػف الحػؽ المػدني ،وكػذلؾ ميعػاد 30يػوـ بالنسػبة لمنيابػة
لمطعف في الحكـ اإلستئنافي(.)3

أما السقوط بحصوؿ واقعة معينة كسػقوط الحػؽ فػي الػدفع بػالبطالف المتعمػؽ بمصػمحة الخصػوـ
إذا شاب البطالف اإلجراءات وكاف مع المتيـ محامي ولـ يعترض في حينو.
وك ػػذلؾ الس ػػقوط ال يقتص ػػر عم ػػى الحال ػػة الت ػػي ينقض ػػي فيي ػػا الميع ػػاد ال ػػذي يج ػػب القي ػػاـ بالعم ػػؿ

خاللو أو قبؿ بدئو ،بؿ يتحقؽ كجزاء لعدـ مراعاة الترتيب الذي نص عميو القانوف لمعمؿ اإلجرائي(.)4

( )1ساىر الوليد ،أحمد ب ار ؾ ،تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الفمسطيني ،دراسة تحميمية ،الطبعة األولى ،عاـ  ،2015ص.23
( )2عبد الحكـ فودة  ،مرجع سابؽ ،ص.84

( )3نصػػت المػػادة ( ) 328مػػف قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني رقػػـ ( )3لسػػنة (( 2001يكػػوف اإلسػػتئناؼ بإيػػداع عريضػػة
اإلستئناؼ لدى قمـ المحكمة التي أصدرت الحكـ ،أو قمـ محكمػة اإلسػتئناؼ خػالؿ خمسػة عشػر يومػاً تبػدأ مػف اليػوـ التػالي لتػاريخ

النطؽ بالحكـ إذا كاف حضورياً ،أومف تاريخ تبميغو إذا كاف بمثابة الحضوري)).

 -ونصت المػادة ( ) 329مػف ذات القػانوف ((النيابػة العامػة إسػتئناؼ األحكػاـ الصػادرة مػف محكمتػي الصػمح والبدايػة خػالؿ ثالثػيف

يوماً تبدأ مف اليوـ التالي لصدو ار لحكـ )) .وىي تقابؿ المادة( ) 261مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردنػي ،مػع مالحظػة
أف المشرع األردني سماه (رد الطمب).

( )4فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني ،الطبعة الثانية ،دوف دار نشر ،عاـ ،1981ص.486
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والسقوط كجزاء إجرائي ال يفترض وجود عيب شاب اإلجراء ألف اإلجراء صػحيح ،ولكػف الحػؽ

في المباشرة ينتيي بالسقوط ،أما البطالف ىناؾ عيب في اإلجراء ذاتو(.)1
خصائص السقوط (:)2

 -1القانوف يحدد أسباب السقوط عمى سبيؿ الحصر وليس عمى سبيؿ المثاؿ .
 -2السقوط يتحقؽ قبؿ قياـ الخصـ بالعمؿ اإلجرائي.

 -3السقوط ينصب عمى األعماؿ اإلجرائية التي يباشرىا الخصػوـ ،وال يمتػد لألعمػاؿ التػي يقػوـ بيػا
القاضي.
 -4السقوط بطبيعتو جزاء إجرائي ال يقبؿ التصحيح ويتعمؽ بالنظاـ العاـ ،ألنو يتـ بقوة القانوف.
()3

تمييز السقوط عن البطالن

:

 -1السػػقوط يػػرد عمػػى الحػػؽ فػػي مباش ػرة العمػػؿ اإلج ارئػػي ،أمػػا الػػبطالف يػػرد عمػػى العمػػؿ اإلج ارئػػي
ذاتو.
 -2البطالف ال ينت أثره إال إذا تقرر بحكـ قضائي ،أما السقوط فإنو يقع بقوة القانوف.

 -3السقوط جزاء إجرائي لمخالفة المواعيػد التػي حػددىا المشػرع ،أمػا الػبطالف جػزاء إج ارئػي لمخالفػة
أي قاعػػدة جوىريػػة ،مػػع العمػػـ أنػػو ال يجػػب حصػػر السػػقوط فػػي مسػػألة المواعيػػد ،فينػػاؾ سػػقوط
اإلس ػػتئناؼ لع ػػدـ وض ػػع المحك ػػوـ عمي ػػو نفس ػػو موض ػػع التنفي ػػذ قب ػػؿ الجمس ػػة كم ػػا نص ػػت عميي ػػا

المػػادة( ،)339وىنػػاؾ السػػقوط المتمثػػؿ فػػي عػػدـ تنفيػػذ أوامػػر الضػػبط واإلحضػػار خػػالؿ ثالث ػػة
أش ػ ػػير م ػ ػػف ت ػ ػػاريخ ص ػ ػػدورىا الػ ػ ػواردة ف ػ ػػي الم ػ ػػادة ( )2/109م ػ ػػف ق ػ ػػانوف اإلجػ ػ ػراءات الجزائي ػ ػػة
الفمسطيني.
 -4السقوط يفترض إنقضاء الحؽ في مباشرة العمؿ اإلجرائي مما يتعذر معػو التجديػد ،أمػا الػبطالف
فإنو يقبؿ التجديد.

 -5اإلجػراء الػذي سػػقط الحػؽ فػي إتخػػاذه غالبػًا مػا يكػػوف إجػراء صػحيح ،ولكػػف جػاءت مباشػرتو بعػػد
ال).
فوات الميعاد المنصوص عميو قانونًا ،أما اإلجراء الباطؿ معيب بالضرورة (أص ً

( )1ساىر الوليد ،دراسات معمقة في القانوف الجنائي ،الطبعة األولى ،عاـ ،2018ص.268
( )2حمدي ليديا ،دحاـ صبرينة ،مرجع سابؽ ،ص.28
-حمد النعيمي ،مرجع سابؽ ،ص .47

( )3أسامة عبد اهلل الكيالني ،البطالف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لمحصوؿ عمػى درجػة
الماجستير في القانوف لجامعة النجاح الوطنية –نابمس ،فمسطيف ،عاـ  ،2008ص.24

أيض ًا  :عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص .84

أيضاً :محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص 38وص.39
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 -6الػ ػػبطالف يقبػ ػػؿ التصػ ػػحيح حتػ ػػى لػ ػػو تعمػػػؽ بالنظػ ػػاـ العػ ػػاـ ،أمػػػا السػ ػػقوط فػ ػػال يصػػػحح فػ ػػي كػ ػػؿ
األحواؿ ،والبطالف يحتاج لحكـ أما السقوط بقوة القانوف.

الفرع الثالث
البطالن وعدم القبول
عػػدـ القبػػوؿ ىػػو تكييػػؼ قػػانوني ل ػدفع مقػػدـ إلػػى المحكمػػة يػػؤدي إلػػى إمتناعيػػا عػػف النظػػر فػػي

اإلدعاء الػذي يتضػمنو الطمػب( ،)1ولكػف عػدـ القبػوؿ ال يعنػي أف اإلجػراء معيػب ،وانمػا يعنػي إنتفػاء أحػد

المفترضات اإلجرائية التي يتطمبيا القانوف لجواز إتخػاذه ،فػاإلجراء غيػر المقبػوؿ ىػو فػي حػد ذاتػو يعتبػر
إجراء صحيح ،ولكف لػـ تتػوافر واقعػة مسػتقمة عنػو وسػابقة عميػو يعمػؽ القػانوف عمييػا جػواز إتخػاذه ،وىػذا

الج ػزاء اإلج ارئػػي يػػرد عمػػى الػػدعوى أو الطمػػب أو الطعػػف ( ،)2مثػػاؿ ذؾ الطعػػف باالس ػتئناؼ فػػي الق ػ اررات
غير الفاصمة في موضوع الدعوى كما نصت عميػو المػادة ( ،)3()324أو رفػع الػدعوى دوف تقػديـ شػكوى

في الجرائـ المعمقة عمى شكوى(.)4
تمييز عدم القبول عن البطالن:

 -1عػػدـ القبػػوؿ ينصػػب عمػػى الطمػػب أو الػػدعوى أو الطعػػف ،أمػػا السػػقوط ينصػػب عمػػى الحػػؽ فػػي
مباشرة العمؿ اإلجرائي ،أما عدـ القبوؿ يرد عمى العمؿ اإلجرائي ذاتو.

 -2ع ػػدـ القب ػػوؿ متعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ،ألن ػػو يم ػػس اإلشػ ػراؼ القض ػػائي أو الص ػػفة ف ػػي اإلجػ ػراءات
الجزائية (.)5

 -3قػػد يقتػػرف السػػقوط مػػع عػػدـ القبػػوؿ ،كػػالطعف باإلسػػتئناؼ بعػػد ف ػوات مدتػػو ،فسػػقط حقػػو بػػالطعف
بإنقض ػػاء الميع ػػاد المح ػػدد لمطع ػػف ف ػػإذا طع ػػف تع ػػيف ع ػػدـ قب ػػوؿ طعن ػػو ،أو يقت ػػرف ع ػػدـ القب ػػوؿ
بالبطالف كأف تكوف اإلجراءات باطمة فتقرر المحكمة عدـ قبوؿ الدعوى .

 -4ال يثار عدـ القبوؿ بالنسبة لمحكـ ،أما البطالف فإنو يرد عمى الحكـ ألنو عمؿ إجرائي(.)6

( )1فتحي والي ،مرجع سابؽ ،ص.10

( )2عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.84

( )3نصت المادة ( ) 324مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني الحالي رقـ ( )3لسنة (( 2001ال يجوز إستئناؼ القررات غير
الفاصمة في النزاع إال مع الحكـ الفاصؿ فيو ،وتستأنؼ حتماً مع القرار الفاصؿ في الموضوع ،أما الق اررات التي تقضي برد الػدفع

ال)).
بعدـ االختصاص أو عدـ قبوؿ الدعوى يجوز إستئنافيا إستقال ً

( )4المادة ( ) 4مف الفقرة األولى مف ذات القانوف.
( )5أسامة الكيالني ،مرجع سابؽ ،ص.27
( )6عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.180
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ويتميز عدـ القبوؿ عف عػدـ االختصػاص ،أف عػدـ االختصػاص يرجػع الػى عيػب فػيمف يفصػؿ

إبتداء(.)1
الدعوى وىو القاضي ،أما عدـ القبوؿ ألسباب تتصؿ بتحريؾ الدعوى الجنائية
ً

المطمب الثالث
اإلتجاىات المختمفة لمبطالن
ييدؼ المشػرع مػف وراء القاعػدة اإلجرائيػة حمايػة مصػالح خاصػة أو عامػة ،ولػذلؾ اختمػؼ الفقػو
في تحديد القواعد اإلجرائية التي يترتب عمى مخالفتيا البطالف مػف خػالؿ مػدى توافػؽ صػحة اإلجػراءات
مػػع الغايػػة النيائيػػة التػػي أراداىػػا المشػػرع مػػف القاعػػدة اإلجرائيػػة ،ويػػتـ ذلػػؾ بقيػػاس التناسػػب المنطقػػي بػػيف

الحقػػوؽ والمصػػالح واألىػػداؼ الت ػػي تحمييػػا القاعػػدة اإلجرائيػػة  ،والمص ػػمحة الم ػرادة مػػف اإلج ػراء نفس ػػو،

ول ػػذلؾ ىن ػػاؾ نوع ػػاف م ػػف السياس ػػة اإلجرائي ػػة ،الن ػػوع األوؿ ي ػػرى التوس ػػع ف ػػي أس ػػباب ال ػػبطالف ترجيحػ ػاً

لممصمحة المحمية مف القواعد اإلجرائية ،مع إخضاعيا لرقابة القاضػي لمراقبػة سػالمة تطبيقيػا ،وبالتػالي
الحكػـ بػالبطالف عنػػد مخالفػة ىػػذه القواعػد ،النػػوع الثػاني التضػيؽ مػػف أسػباب الػػبطالف وعػدـ التوسػػع ألف

التوسػع يضػر بالمصػمحة العامػة ويعرقػؿ سػير الخصػػومة والوصػوؿ النػاجز لمحقػوؽ ويػراكـ الػدعاوي أمػػاـ
القضػػاء ،وبالتػػالي تقييػػد ىػػذه األسػػباب بالمخالفػػة الجوىريػػة لمقاعػػدة اإلجرائيػػة عمػػى ضػػوء مػػا يستخمصػػو
المشرع أو القاضي(.)2

ولذلؾ يجب أف تحدد أحواؿ البطالف مف غير إفػراط وال تفػريط حتػى ال تػؤدي الػى إىػدار األدلػة
ألس ػػباب تافي ػػة ،وبالت ػػالي تمك ػػيف الم ػػتيـ م ػػف اإلف ػػالت م ػػف العق ػػاب ،وباإلض ػػافة إل ػػى أف التوس ػػع ي ػػؤدي
تعطيػؿ اإلجػراء واطالػة أمػػد الخصػػومة ،وذلػؾ األمػػر يتنػػافى مػع طبيعػػة الخصػػومة الجنائيػة التػػي تيػػدؼ
إلى تحقيؽ الدفاع االجتماعي بتوقيع العقاب عمى الجاني وحماية الحريات الفردية(.)3

وفػػي إطػػار ذلػػؾ ظيػػرت عػػدة مػػذاىب فػػي تحديػػد القواعػػد اإلجرائيػػة التػػي يترتػػب عمػػى مخالفتيػػا
البطالف ،وسوؼ نتناوؿ ىذه المذاىب مف خالؿ الفروع التالية :
 الفرع األوؿ :مذىب البطالف الشكمي.
 الفرع الثاني :مذىب البطالف القانوني.
 الفرع الثالث :مذىب ال بطالف بغير ضرر.
 الفرع الرابع :مذىب البطالف الذاتي.

 الفرع الخامس :الموقؼ التشريعي مف نظرية البطالف.
( )1أحمد فتحي سرور ،النقض في المواد الجنائية ،دار النيضة العربية ،عاـ  ،1997ص.175
( )2عبداهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص 185وص.186
( )3أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،ص.11
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الفرع األول
مذىب البطالن الشكمي
وبموجبو يقع الػبطالف نتيجػة مخالفػة الشػكؿ القػانوني فػي العمػؿ اإلج ارئػي أيػًا كػاف ىػذا الشػكؿ ،

ولذلؾ فإف مذىب الػبطالف الشػكمي ال يعػرؼ التفرقػة بػيف مػا يعػد جوىريػاً أو غيػر جػوىري ،ويطمػؽ عمػى

ىذا المذىب أيضاً مذىب البطالف اإللزامي المطمؽ(.)1

ولػػذلؾ فػػإف الػػبطالف ىنػػا يترتػػب عمػػى مخالفػػة أي قاعػػدة شػػكمية ،ومػػا داـ القػػانوف يتطمػػب إج ػراء

معيف  ،فيجب إتخاذه طبقاً لما أراده القانوف ،واذا تحققت المخالفة كاف الجزاء ىو البطالف (.)2

وأساس ىذا المذىب أف القانوف ال يفرض مراعاة األشكاؿ إال ألىميتيػا فػي الخصػومة ،وبالتػالي

يجب تقرير البطالف جزاء تخمفيا جميعاً بال إستثناء(.)3

ولقد عرؼ ىذا النظاـ في القانوف الروماني ،فقػد كانػت إجػراءات الػدعوى تخضػع لشػروط معينػة

واجػراءات معينػػة تػػؤدي مخالفتيػػا إلػػى التػػأثير فػػي موضػػوع الػػدعوى ذاتػػو حتػػى لػػو كػػاف النمػػوذج القػػانوني
الذي تمت مخالفتو تافياً(.)4

وبالتالي ال حاجػة لػنص المشػرع بنفسػو عمػى حػاالت الػبطالف ،ألف عمػى القاضػي أف يبطػؿ مػف
تمقاء نفسو أي إجراء مخالؼ لمقواعػد اإلجرائيػة أيػًا كانػت طبيعػة ىػذه القاعػدة ،ألف كػؿ القواعػد اإلجرائيػة
سواء ،وعمى نفس الدرجة مف األىمية (.)5

تقدير المذىب(:)6
يمتػػاز ىػػذا المػػذىب بالوضػػوح والبسػػاطة وسػػيولة التطبيػػؽ ،ويػػؤدي إلػػى عػػدـ تحكػػـ القضػػاة فػػي
تحديد األشكاؿ الجوىرية وغير الجوىرية .
ويعػػاب عميػػو اإلغػراؽ فػػي الشػػكمية إلػػى حػػد التقيػػد المطمػػؽ بحرفيػػة الشػػكؿ فػػي الػػنص ممػػا يػػؤدي
الػػى تعطيػػؿ نشػػاط السػػمطة القضػػائية ،وعرقمػػة إج ػ ارءات الخصػػومة لكث ػرة أسػػباب الػػبطالف ،وفػػي النيايػػة
يؤدي إلى إفالت المتيـ مف العقاب ،ولذلؾ ىجرت التشريعات الحديثة ىذا المذىب.

( )1أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية ،بدوف طبعة ،دار النيضة العربية ،عاـ  ،1985ص.420

( )2أحمد أبو الوفا ،المرافعات المدنية والتجارية ،الطبعة الخامسة عشر ،منشأة المعارؼ-اإلسكندرية ،عاـ ،1990ص.492
( )3أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص .115

( )4عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،الجزء الثاني ،ص.186

( )5جالؿ ثروت  ،نظـ اإلجراءات الجنائية ،دوف طبعة  ،دار الجامعة الجديدة ،عاـ  ،1997ص.563
( )6سميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص.84
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الفرع الثاني
مذىب البطالن القانوني
القاعػػدة ال بطػػالف إال بػػنص فػػي القػػانوف( ،)1وبالتػػالي يتقيػػد القاضػػي فػػي تقري ػره لمػػبطالف بوجػػود
نص في القانوف أياً كاف حجـ المخالفة ،ولذلؾ ليس لمقاضي أف ينشئ حالػت بطػالف ميمػا كانػت أىميػة
المخالفة ،وبمقتضاه يحدد المشرع كافة أحواؿ البطالف عمى سبيؿ الحصر .

وى ػػذا يقتض ػػي أف يك ػػوف المش ػػرع ق ػػد تقص ػػى األحػ ػواؿ الض ػػرورية ،حت ػػى يترت ػػب عم ػػى مخالفتي ػػا

البطالف  ،وما لـ ينص عميو المشرع فال يجوز لمقاضي الحكـ بالبطالف(.)2

وخػػرج الفقػػو عمػػى قاعػػدة ال بطػػالف إال بػػنص مػػف خػػالؿ تفسػػير المقصػػود منيػػا أف الػػنص ىػػو
النص الصريح أو الػنص النػاىي ،وأف الػنص المقػرر لمػبطالف ىػو الػذي يكػوف الشػكؿ الجػوىري بأنػو ىػو
الشػكؿ الػالزـ لوجػود العمػػؿ أو لتمييػزه عػف غيػره مػػف األعمػاؿ ،أو ىػو الشػكؿ الػػالزـ لتحقيػؽ الغايػة التػػي

أرادىا المشرع منو ،كما قيؿ بأنو الشكؿ المتعمؽ بالنظاـ العاـ(.)3
تقدير المذىب(:)4

تتمي ػػز ى ػػذه النظري ػػة بالتحدي ػػد ،باإلض ػػافة إل ػػى احتػ ػراـ مب ػػدأ الش ػػرعية اإلجرائي ػػة ،ويع ػػاب عميي ػػا
اس ػػتحالة تنب ػػؤ المش ػػرع بح ػػاالت ال ػػبطالف س ػػمفًا ألف المجتم ػػع ف ػػي حال ػػة تط ػػور مس ػػتمر وال تواك ػػب ك ػػؿ

المستجدات ،وكذلؾ يتسػـ ىػذا المبػدأ بعػدـ المرونػة فػال يسػتطيع القاضػي الحكػـ بػبطالف إجػراء فػي حالػة

لػػـ يػػنص عمييػػا المشػػرع ممػػا يػػؤدي إلػػى إىػػدار الغايػػة مػػف القاعػػدة التػػي تمػػت مخالفتيػػا فػػي حالػػة كونيػػا
جسيمة وبالتالي اإلضرار بالمصمحة العامة.

( )1نصػت عمػػى ذلػػؾ المػػادة ( ) 474مػػف قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػػطيني رقػػـ ( )3لسػػنة (( 2001يعتبػػر اإلجػراء بػػاطالً إذا
نص القانوف صراحة عمى بطالنو ) ) ،وأخذ بو المشرع عند مخالفة قواعد التفتيش المادة (.)52

( )2إدريس عبد الجواد بريؾ ،ضمانات المشتبو فيو في مرحمة االستدالؿ –دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة  ،عاـ ،2005ص

.658

( )3عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ  ،ص.88

( )4سميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص.83
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الفرع الثالث
مذىب ل بطالن بغير ضرر
يرجػع الفضػؿ فػػي صػياغة ىػػذه القاعػدة لمقضػاء الفرنسػػي ،ويقتضػي ىػػذا المػذىب أف القاضػػي ال
يحكػـ بػػالبطالف إال إذا ترتػػب الضػػرر عمػػى العيػػب الػػذي شػاب اإلجػراء ،سػواء نػػص عمػػى الػػبطالف أو لػػـ

ينص عميو(.)1

والقػػػانوف الفمسػ ػػطيني س ػ ػواء قػ ػػانوف اإلج ػ ػراءات الجزائيػػػة أو أصػ ػػوؿ المحاكمػ ػػات لػ ػػـ يأخػ ػػذ بيػ ػػذا
المذىب .
والمقص ػػود بالض ػػرر ىن ػػا ىػ ػو الض ػػرر اإلج ارئ ػػي بمعن ػػى ض ػػياع المص ػػمحة التػ ػي يقص ػػد الق ػػانوف
()2

تحقيقيا مف الشكؿ ،أو إىدار الضمانة التي يحققيا الشكؿ لمخصـ

.

وبالت ػػالي ف ػػإف لمقاض ػػي س ػػمطة تقديري ػػة ف ػػي الحك ػػـ ب ػػالبطالف حت ػػى ل ػػو ن ػػص عمي ػػو المش ػػرع ألف

القاضي ىومف يقوـ بتقدير الضرر.

ويشػػترط القضػػاء الفرنسػػي لمحكػػـ بػػالبطالف أف يثبػػت المتمسػػؾ بػػو الضػػرر الػػذي أصػػابو بسػػبب
المخالف ػػة الش ػػكمية إذا ك ػػاف ال ػػبطالف غي ػػر متعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ،دوف إثب ػػات الض ػػرر إذا ك ػػاف ال ػػبطالف

متعمؽ بالنظاـ العاـ(.)3
تقدير المذىب:

يتالفػ ػػى ىػ ػػذا المػ ػػذىب عيػ ػػوب مػ ػػذىب الػ ػػبطالف المطمػ ػػؽ (الشػ ػػكمي) الػ ػػذي يغمػ ػػب الشػ ػػكؿ عمػ ػػى
الموضوع.
ومػع ذلػؾ فػإف مجػػرد مخالفػة القاعػدة الجوىريػػة ينطػوي عمػى تحقػؽ الضػػرر ،وبالتػالي يػؤدي الػػى

تحكـ القضاة ،وكذلؾ ىذا المذىب ال يصمح لألخذ بو في تحديد أسباب البطالف ،واف كػاف يمكػف األخػذ

بو في تصحيح الػبطالف ،ألف حػاالت أو أسػباب الػبطالف يجػب أف يحػددىا المشػرع مقػدمًا سػواء بػالنص

الصػريح أو بالشػػكؿ الجػوىري الػػذي يسػػتنبطو القاضػي مػػف عمػة التشػريع ،وبالتػػالي أسػباب الػػبطالف يجػػب

( )1فتحي والي ،مرجع سابؽ ،ص.218

( )2مصطفى عياد ،الوسػيط فػي شػرح قػانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػة والتجاريػة رقػـ ( )2لسػنة  ،2001الكتػاب الثػاني ،الطبعػة
األولى ،عاـ  ،2004ص.232

( )3عبد اهلل الف ار ،مرجع سابؽ  ،ص .190
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الػػنص عمييػػا أمػػا حػػاالت التصػػحيح تتػػرؾ لمقاضػػي فػػي ضػػوء وقػػائع الػػدعوى ،نخمػػص أف ىػػذا المػػذىب

يؤدي إلى تخمي المشرع عف وظيفتو في تحديد حاالت البطالف(.)1

الفرع الرابع
مذىب البطالن الذاتي
مقتضػػى وج ػػوىر ىػػذه النظري ػػة أف كػػؿ مخالف ػػة لقاع ػػدة جوىريػػة يترت ػػب عمييػػا ال ػػبطالف لإلجػ ػراء

المخالؼ ،ولو لـ ينص القانوف صراحة عمى ذلؾ الجزاء(.)2

ويمتاز ىذا المذىب بأنو ال يحصر أحواؿ البطالف مقػدماً ،بػؿ يتػرؾ لمقاضػي سػمطة تقديريػة فػي

تحدي ػػد القواع ػػد اإلجرائي ػػة الت ػػي يترتػ ػب عم ػػى مخالفتي ػػا ال ػػبطالف ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ التميي ػػز ب ػػيف القواع ػػد
الجوىريػػة التػػي يترتػػب عمػػى مخالفتيػػا الػػبطالف ،أمػػا اإلجػراءات غيػػر الجوىريػػة فػػال يحكػػـ ببطالنيػػا ،ويػػتـ
ذلػػؾ بوضػػع المشػػرع قاعػػدة عامػػة يػػنص فيي ػا عمػػى بطػػالف كػػؿ عمػػؿ إج ارئػػي جػػوىري ،ومػػف الض ػوابط

الفقييػػة فػػي جوىريػػة القاعػػدة اإلجرائيػػة أف القاعػػدة إذا كػػاف غايتيػػا تحيػػؽ المصػػمحة العامػػة ،أو مصػػمحة
الخصػػوـ ،أو حقػػوؽ الػػدفاع تعتبػػر جوىريػػة كقواعػػد تشػػكيؿ المحػػاكـ وعالنيػػة الجمسػػات واحت ػراـ حقػػوؽ
ال ػػدفاع إل ػػخ ،....واذا ل ػػـ تحق ػػؽ القاع ػػدة اإلجرائي ػػة ى ػػذه المص ػػالح فتعتب ػػر قاع ػػدة غي ػػر جوىري ػػة إرش ػػادية

تنظيمية ال يترتب عمى مخالفتيا البطالف(.)3
تقدير المذىب:

يمتػػاز ىػػذا المػػذىب بالمرونػػة والوسػػطية ،فيػػو يعطػػي القاضػػي السػػمطة فػػي تقػػدير القاعػػدة التػػي
خولفػػت مػػف خػػالؿ قيػػاس مػػف خػػالؿ قيػػاس التناسػػب بػػيف جسػػامة المخالفػػة والمصػػمحة المحميػػة بػػدالً مػػف

الخضوع لنصوص جامدة  ،وبالتالي عدـ احتماؿ إفالت الجناة مف العقاب.

ويعػػاب عميػػو إشػػكالية التمييػػز بػػيف األشػػكاؿ الجوىريػػة واألشػػكاؿ غيػػر الجوىريػػة ،ألف األشػػكاؿ
الجوىريػ ػػة يترتػ ػػب عمػ ػػى مخالفتيػ ػػا الػ ػػبطالف ،أمػ ػػا األشػ ػػكاؿ غيػ ػػر الجوىريػ ػػة فػ ػػال يترتػ ػػب عمػ ػػى مخالفتيػ ػػا

البطالف(.)4

وقػػد أخػػذ بيػػذا المػػذىب المشػػرع المصػػري فػػي المػػادة( )331مػػف قػػانوف اإلج ػراءات الجنائيػػة(( :
يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بأي إجراء جوىري)).
( )1أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية  ،ص 121وص.122
( )2جالؿ ثروت  ،مرجع سابؽ ،ص .564

( )3أحمد أبو الوفا ،أصوؿ المحاكمات المدنية ،الطبع الثانية ،دوف دار نشر ،عاـ  ،1979ص.250
( )4سميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .84
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الفرع الخامس
الموقف التشريعي من نظرية البطالن
إف المش ػػرع الفمس ػػطيني سػ ػواء ف ػػي ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة الفمس ػػطيني أو ف ػػي ق ػػانوف أص ػػوؿ
()1

المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة قػػد نػػص عمػى الػػبطالف الػػذاتي والقػػانوني وجمػػع بينيمػػا

 ،فنصػػت المػػادة

( )474مػف قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة(( :يعتبػػر اإلجػراء بػػاطالً إذا نػػص القػػانوف صػراحة عمػػى بطالنػػو،

أو إذا ش ػػابو عي ػػب أدى إل ػػى ع ػػدـ تحقي ػػؽ الغاي ػػة من ػػو)) ،ك ػػذلؾ نص ػػت الم ػػادة ( )23م ػػف ق ػػانوف أص ػػوؿ
المحاكمػػات المدنيػػة والتجاري ػة ((-1يكػػوف اإلج ػراء بػػاطالً إذا نػػص القػػانوف ص ػراحة عمػػى بطالنػػو ،أو إذا
شػػابو عيػػب لػػـ تتحقػػؽ بسػػببو الغايػػة مػػف اإلجػراء-2 .اليحكػػـ بػػالبطالف رغػػـ الػػنص عميػػو إذا ثبػػت تحقػػؽ

الغاية مف اإلجراء)).
وكذلؾ المشرع األردنػي فػي قػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة األردنػي المعػدؿ رقػـ ( )16لسػنة

 2001اعتنؽ مذىبي البطالف الذاتي والقانوني (المختمط) ،عنػدما أضػاؼ المشػرع مػادة جديػدة لمػبطالف
فػػنص المػػادة (-1(( : )7يكػػوف اإلج ػراء بػػاطالً إذا نػػص القػػانوف ص ػراحة عمػػى بطالنػػو ،أو شػػابو عيػػب
جوىري لـ تتحقؽ بسببو الغاية مف اإلجراء )).

أما المشرع المصري في قانوف اإلجراءات الجنائية قد أخػذ بمػذىب الػبطالف الػذاتي فػي المػادة

((( :)231يترتػػب الػػبطالف عمػػى عػػدـ م ارعػػاة أحكػػاـ القػػانوف المتعمقػػة بػػأي إج ػراء جػػوىري)) ،فالمش ػػرع
المصػػري لػػـ يحصػػر أح ػواؿ الػػبطالف بػػؿ اكتفػػى بتحديػػد المعيػػار الػػذي عمػػى أساسػػو يتقػػرر بطػػالف مػػف
جرئػػي وىػػو مخالفػػة القاعػػدة الجوىريػػة ،واف كػػاف المشػػرع قػػد أورد فػػي المػػادة ( )232إج ػراءات
العمػػؿ اإل ا
مص ػرية صػػورة لمػػبطالف ،ولك ػػف ذلػػؾ قػػد ج ػػاء عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحص ػػر لمػػبطالف الػػذاتي ،واس ػػتقر

القضػػاء المصػػري عمػػى ىػػذا االتجػػاه ( ،)2ونػػرى أف المػػذىب الػػذي أخػػذ بػػو المشػػرع الفمس ػطيني فػػي قػػانوف

اإلجراءات ىو مذىب ال بطالف مع تحقؽ الغاية مف اإلجراء ،وسوؼ نوضح المقصود بالغاية الحقاً.

( )1عبد القادر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص.313

( )2أمػػاؿ عبػػد ال ػػرحيـ عثمػػاف ،ش ػػرح قػػانوف اإلج ػراءات الجنائي ػػة ،الطبعػػة الثاني ػػة ،الييئػػة المص ػرية العام ػػة لمكتػػب ،ع ػػاـ ،1991
ص.382
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المطمب الرابع
تقسيمات البطالن
تتعدد تقسيمات البطالف بالنسبة إلى أسباب البطالف ينقسـ إلى بطػالف شػكمي وىػو الػذي يترتػب
عمى مخالفة الشػروط الشػكمية لصػحة العمػؿ اإلج ارئػي ،وبطػالف موضػوعي يترتػب عمػى مخالفػة الشػروط

الموضػػوعية لصػػحة ىػػذا العمػػؿ ،وبالنسػػبة الػػى أثػػار الػػبطالف ينقسػػـ إلػػى بطػػالف كمػػي وبطػػالف جزئػػي،
وبالنسػ ػػبة إلػ ػػى التمسػ ػػؾ بػ ػػالبطالف ينقسػػػـ إلػ ػػى بطػ ػػالف يتعمػ ػػؽ بالنظػػػاـ العػ ػػاـ وبطػ ػػالف يتعمػ ػػؽ بمص ػ ػمحة
الخص ػػوـ ،وبالنس ػػبة إل ػػى تص ػػحيح ال ػػبطالف ينقس ػػـ إل ػػى بط ػػالف مطم ػػؽ وبط ػػالف نس ػػبي ،وبط ػػالف قابػ ػؿ
لمتصحيح وبطالف غير قابؿ لمتصحيح(.)1

ولػػذلؾ سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػػذا المبحػػث مػػف خػػالؿ التمييػػز بػػيف الػػبطالف المطمػػؽ فػػي الفػػرع األوؿ ،
والبطالف النسبي في الفرع الثاني ،وذلؾ عمى اعتبار أف ىذا التقسيـ مف أىـ تقسيمات البطالف.

الفرع األول
البطالن المطمق (المتعمق بالنظام العام)
البطالف المطمؽ ىػو الػبطالف المتعمػؽ بالنظػاـ العػاـ ،والػذي يتقػرر جػزاء لمخالفػة قاعػدة إجرائيػة

تتعمؽ بيذا النظاـ ،أي تستيدؼ بالدرجة األولى تحقيؽ مصمحة عامة(.)2

وتحػػدث المشػػرع الفمسػػطيني عػػف ىػػذا النػػوع م ػػف الػػبطالف ونػػص عميػػو فػػي المػػادة ( )475م ػػف
ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة الفمس ػػطيني ،بقولي ػػا (( :يترت ػػب ال ػػبطالف عم ػػى ع ػػدـ م ارع ػػاة أحك ػػاـ الق ػػانوف
المتعمقػػة بتشػػكيؿ المحػػاكـ  ،أو بواليتيػػا ،أو إختصاصػػتيا ،أو بغيػػر ذلػػؾ ممػػا ىػػو متعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ،
وجازت إثارتو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ،كما تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا))(.)3

يتضػح ممػػا سػػبؽ أف ىػػذه الحػػاالت الػواردة فػي الػػنص قػػد جػػاءت عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ولػػيس عمػػى
سبيؿ الحصر .

( )1أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص.139
( )2عبد القادر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص.316

( )3يقابؿ ىذه المادة نص المادة ( )332مف قانوف اإلجراءات الجنائيػة المصػري  ((:إذا كػاف الػبطالف راجعػ ًا لعػدـ م ارعػاة أحكػاـ

القانوف ا لمتعمقة بتشكيؿ المحاكـ ،أو بواليتيا بػالحكـ فػي الػدعوى ،أو بإختصاصػاتيا مػف حيػث نػوع الجريمػة المعروضػة عمييػا ،أو
بغيػػر ذلػػؾ ممػػا ىػػو متعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ ،جػػاز التمسػػؾ بػػو فػػي أيػػة حالػػة كانػػت عمييػػا الػػدعوى ،وتقتضػػي بػػو المحكمػػة مػػف تمقػػاء

نفسيا)).
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وف ػػي ى ػػذا اإلتج ػػاه قض ػػت محكم ػػة ال ػػنقض الفمس ػػطينية بقولي ػػا (( :وم ػػف ناحي ػػة أخ ػػرى نج ػػد أف
محكمػ ػػة بدايػ ػػة أريحػ ػػا بصػ ػػفتيا اإلسػ ػػتئنافية وبجمسػ ػػة  2003/3/9نظ ػ ػرة اإلسػ ػػتئناؼ المقػ ػػدـ إلييػ ػػا مػ ػػف
المسػػتأنؼ المطعػػوف ضػػده ،وكػػاف ذلػػؾ فػػي غيػػاب وكيػػؿ النيابػػة ،وحيػػث أف ىػػذا اإلج ػراء يخػػالؼ نػػص
المػادة ( )2/238مػف قػانوف اإلجػراءات الجنائيػة التػي نصػت (( تنعقػد جمسػات محكمػة البدايػة بحضػػور
وكيػؿ النيابػػة العامػػة)) ،وعميػػو نقػرر قبػػوؿ الطعػػف موضػػوعاً واعػادة األوراؽ لمحكمػػة بدايػػة أريحػػا بصػػفتيا

اإلستئنافية))(.)1

مػػف ىػػذا الحكػػـ يتضػػح أف حضػػور ممثػػؿ النيابػػة العامػػة لجمسػػة المحاكمػػة يعػػد أم ػ اًر إلزامي ػاً ،ألف

النيابػػة العامػػة عنصػػر مػػف عناصػػر تشػػكيؿ الخص ػػومة الجزائيػػة ،واال ترتػػب عمػػى ذلػػؾ بطػػالف متعم ػػؽ
بالنظاـ العاـ.
ويجػػب التمييػػز ببػػيف الػػبطالف المطمػػؽ واإلنعػػداـ ،ألف الػػبطالف المطمػػؽ يػػرد عمػػى عمػػؿ يشػػوبو

عيػػب جس ػيـ أشػػد مػػف العيػػب فػػي الػػبطالف النسػػبي ،ولػػذلؾ ال يقػػوـ الػػبطالف المطمػػؽ إال إذا نػػص عميػػو
ال ،ألف العمػػؿ المنعػػدـ ال شػػيء ،ولػػذلؾ ال
المشػػرع وحػػدد حاالتػػو ،أمػػا اإلنعػػداـ ال يػػرد عمػػى عمػػؿ أص ػ ً
يحتاج الى نص مف المشرع عميو(.)2

ويرى بعض الفقو أف البطالف المطمؽ يختمؼ عف البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ في أمريف(:)3
 -1ال ػػبطالف المطم ػػؽ يك ػػوف بق ػػوة الق ػػانوف ،أم ػػا ال ػػبطالف المتعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ال يك ػػوف إال بحك ػػـ
قضائي.
 -2البطالف المطمؽ ال يقبؿ التصحيح ،بخالؼ البطالف النسبي .
ولكننػػا ال نتفػػؽ مػػع ىػػذا ال ػرأي ألف الػػبطالف المطمػػؽ فػػي حقيقتػػو يرتػػب ذات اآلثػػار التػػي يرتبيػػا
الػػبطالف المتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ ،ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف أف المشػػرع الفمسػػطيني فػػي قػػانوف اإلج ػراءات
نص فػي المػادة ( )475عمػى الػبطالف المتعمػؽ بالنظػاـ العػاـ ،وقصػد بػو الػبطالف المطمػؽ ،ثػـ نػص فػي
المادة ( )476عمى البطالف المتعمؽ بمصمحة الخصوـ وقصد بو البطالف النسبي.

( )1نق ػػض ج ازئ ػػي فمس ػػطيني ،دائػ ػرة ارـ اهلل ،الطع ػػف رق ػػـ  ،2003/14جمس ػػة ،2004/4/5مجموع ػػة األحك ػػاـ القض ػػائية والمب ػػادئ
القانونيػػة الص ػػادرة ع ػػف محكم ػػة الػػنقض الفمس ػػطينية ف ػػي راـ اهلل ف ػػي ال ػػدعاوي الجزائيػػة من ػػذ  2004حت ػػى  ،2007جمعي ػػة القض ػػاة

الفمسطينييف ،إعداد راسـ البدوي ،ص.50

( )2عبد الحكـ فودة  ،مرجع سابؽ ،ص 116وما بعدىا.
( )3أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.144
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وحػػاوؿ بعػػض الفقػػو توضػػيح المقصػػود بالنظػػاـ العػػاـ ،ولكػػف لػػـ يوضػػع معيػػار جػػامع مػػانع ليػػذه
الفكػ ػرة ،ألف فكػ ػرة النظ ػػاـ الع ػػاـ مرن ػػة ومتط ػػورة وتختم ػػؼ م ػػف زم ػػاف آلخ ػػر ،وم ػػف مك ػػاف آلخ ػػر ومجتم ػػع
آلخر(.)1

ولكػػف اسػػتقر الفقػػو والقضػػاء عمػػى أف الػػبطالف المتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ ىػػو ذلػػؾ الػػبطالف الػػذي

يترتب عمى مخالفة قواعد التنظيـ القضػائي ،أو يخػالؼ الشػروط الموضػوعية لمعمػؿ اإلج ارئػي أو يخػالؼ

األشكاؿ الجوىرية التي يتطمبيا العمؿ اإلجرائي( ،)2ومف األمثمة عمى بعض اإلجراءات الجوىرية
 -1قواعد تحريؾ الدعوى الجنائية مف النيابة العامة ومباشرتيا.
 -2عدـ جواز تحميؼ المتيـ اليميف.

 -3وجوب حضور محامي مع المتيـ في جناية ،في مرحمة المحاكمة.

 -4عمنية الجمسات ،وتسبيب األحكاـ ،وحرية الدفاع ،وطرؽ الطعف في األحكاـ.)3(.
 -5قياـ مأمور الضابطة القضائية باإلستجواب في الجنايات .

وفػػي ىػػذا اإلتجػػاه قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية (( :إف معاقبػػة المػػتيـ عػػف واقعػػة غيػػر التػػي
ال بحػؽ
وردت بأمر اإلحالة أو طمب التكميػؼ بالحضػور غيػر جػائز لمخالفتػو حكػـ القػانوف ،ويعتبػر إخػال ً
الدفاع يؤدي إلى مخالفة النظاـ العاـ))(.)4

وقضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية (( :إف مسػػألة إج ػراءات التبميػ وشػػروطو مػػف النظػػاـ العػػاـ،
ال بػػنص المػػادة( )344مػػف
ويجػػوز الػػدفع بػػبطالف تمػػؾ اإلج ػراءات أمػػاـ محكمػػة اإلسػػتئناؼ والػػنقض عم ػ ً
قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني رقػػـ( )3لسػػنة  2001التػػي نصػػت بقوليػػا(( ال يقبػػؿ الػػدفع بػػبطالف

اإلجػراءات أمػػاـ محكمػػة اإلسػػتئناؼ إال إذا كػػاف متعمقػاً بالنظػػاـ العػػاـ أو كػػاف قػػد أبػػدي أمػػاـ محكمػػة أوؿ

درجة))(.)5

ونرى أف محكمة النقض جانبيا الصػواب عمػى إعتبػار اف مخالفػة إجػراءات التبميػ يترتػب عمييػا

ال ػػبطالف النس ػػبي ول ػػيس ال ػػبطالف المتعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ،ويس ػػتدؿ عم ػػى ذل ػػؾ بحض ػػور الم ػػتيـ جمس ػػة
المحاكمة بناء عمى إعالف باطؿ ،حيث يصحح بحضوره ألنو تنازؿ ضمنياً
( )1موسى أبو مموح ،المدخؿ لمعموـ القانونية ،الكتاب األوؿ ،نظرية القانوف ،الطبعة الثانية  ،عاـ  ،2009ص. 102
( )2أحمد سرو ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص.167

( )3حسف صادؽ المرصفاوي ،المرصفاوي في أصوؿ اإلجػراءات الجنائيػة  ،بػدوف طبعػة ،منشػأة المعػارؼ باإلسػكندرية ،بػدوف سػنة

نشر ،ص .696نقالً عف المذكرة التفسيرية لقانوف اإلجراءات الجزائية المصري.

( )4نقػػض ج ازئػػي مصػػري ،طعػػف رقػػـ 55لسػػنة  82ؽ  ،جمسػػة  ، 2012/12/20المسػػتحدث مػػف المبػػادئ الصػػادرة عػػف محكمػػة
النقض المصرية ،عاـ  ،2013إعداد القاضي محمد شيحا ،والقاضي عبد الجواد موسى.

( )5نق ػ ػػض ج ازئ ػ ػػي فمس ػ ػػطيني ،دائػ ػ ػرة راـ اهلل ،طع ػ ػػف رق ػ ػػـ  ،2005/10منش ػ ػػور عم ػ ػػى الػ ػ ػرابط ،www.mohama.net:الجمع ػ ػػة

 ،2018/12/28الساعة  4مساءاً.
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الفرع الثاني

البطالن النسبي (غير المتعمق بالنظام العام)

البطالف النسبي ىو البطالف الذي ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،وىو ذلػؾ الػبطالف المتعمػؽ بمصػمحة

الخصوـ.

ونصػػت عميػػو المػػادة ( )476مػػف قػػانوف اإلج ػراءات الجنائيػػة الفمسػػطيني ،بقوليػػا(( :فيمػػا عػػدا

الح ػػاالت الت ػػي يتعم ػػؽ فيي ػػا ال ػػبطالف بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ،ال يج ػػوز ال ػػدفع ب ػػالبطالف إال مم ػػف ش ػػرع ال ػػبطالف

لمصمحتو مالـ يكف قد تسبب أو تنازؿ عنو صراحة أو ضمنًا)).
وك ػػذلؾ نص ػػت عمي ػػو الم ػػادة ( )478م ػػف ذات الق ػػانوف ،بقولي ػػا (( :ف ػػي غي ػػر ح ػػاالت ال ػػبطالف
المتعمػؽ بالنظػاـ العػاـ يسػقط الحػؽ فػي الػػدفع بػبطالف اإلجػراءات الخاصػة بجمػع اإلسػتدالؿ أو بػػالتحقيؽ

اإلبتػػدائي أو بػػالتحقيؽ بالجمسػػة إذا كػػاف لممػػتيـ محػػامي وحصػػؿ اإلج ػراء بحضػػوره دوف إعت ػراض منػػو ،
ويسقط حؽ الدفع بالبطالف بالنسبة لمنيابة العامة إذا لـ تتمسؾ بو في حينو ))(.)1

ومػػػف األمثمػػػة عمػ ػػى القواعػػػد المتعمقػ ػػة بمصػػػمحة الخصػ ػػوـ ،غالبيػػػة القواعػ ػػد الخاصػ ػػة بػ ػػالتفتيش

والضبط والقبض والحبس اإلحتياطي واإلستجواب(.)2

ولذلؾ تعتبر مخالفة قواعد التفتيش مف القواعد الجوىرية التي تتعمؽ بمصمحة الخصػوـ بالدرجػة

األولػػى ،فػػإذا خولفػػت ىػػذه القواعػػد كػػاف الػػبطالف نسػػبيًا ،والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أف الرضػػاء بػػالتفتيش الباطػػؿ
يصػػححو  ،وك ػػذلؾ أيضػ ػاً بالنس ػػبة لالس ػػتجواب ،واس ػػتثناء مػػف ذل ػػؾ بالنس ػػبة لمتفت ػػيش الواق ػػع عم ػػى أنث ػػى،

وكػػذلؾ اإلسػػتجواب الػػذي ينػػت عػػف التعػػذيب ،وبالتػػالي ال يػػؤثر الرضػػاء فػػي ىػػذه الحػػاالت ،ألف الػػبطالف

متعمؽ بالنظاـ العاـ(.)3

وممػا تجػػدر اإلشػػارة أنػػو ليسػػت كػػؿ مخالفػػة لمعمػػؿ اإلج ارئػػي يترتػػب عمييػػا الػػبطالف ،ألف مخالفػػة

القواعػػد اإلجرائيػػة الجوىريػػة ىػػو التػػي يترتػػب عمييػػا الػػبطالف س ػواء كػػاف الػػبطالف مطمػػؽ (متعمػػؽ بالنظػػاـ
العػاـ ) أو كػاف الػػبطالف نسػبي (متعمػؽ بمصػػمحة الخصػوـ ) ،أمػػا إذا كانػت القاعػدة التػػي تمػت مخالفتيػػا

غيػػر جوىريػػة أو إرشػػادية أو تنظيميػػة فػػال بطػػالف ألنيػػا إج ػراءات تنظيميػػة ال تػػؤثر عمػػى صػػحة اإلج ػراء

كميعاد إرساؿ ممؼ الدعوى خالؿ  3اياـ لممحكمة اإلستئنافية(.)4

( )1تقابػؿ المػػادة ( ) 333اجػراءات جزائيػػة مصػػري(( فػػي غيػػر األحػواؿ المشػار الييػػا فػػي المػػادة السػػابقة يسػػقط حػػؽ الػػدفع بػػبطالف
اإلجراءات الخاصة بجمع اإلستدالالت أو التحقيؽ اإلبتدائي أو التحقيؽ بالجمسة في الجنح والجنايات إذا كاف المتيـ محاـ ووصؿ

اإلجراء بحضوره دوف إعتراض منو .أما في مواد المخالفات فيعتبر اإلجراء صحيحاَ إذا لـ يعتػرض عميػو المػتيـ ولػو لػـ يكػف معػو

محاـ ف ي الجمسة ،وكذلؾ يسقط حؽ الدفع بالبطالف بالنسبة لمنيابة العامة إذا لـ تتمسؾ بو في حينو )).
( )2آماؿ عبد الرحيـ عثماف ،مرجع سابؽ ،ص .387

( )3ساىر الوليد ،شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء األوؿ ،الطبعة األولى ،عاـ  ،2012ص  391وما بعدىا.

( )4نصت المادة( ) 331مف قانوف اإلجراءات الجنائية(( :إذا أودعت عريضة اإلستئناؼ لدى قمـ المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ،
تعيف عمييا أف ترسميا إلى قمـ محكمة اإلستئناؼ مع ممؼ الدعوى المستأنفة خالؿ ثالثة أياـ)).
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وتظير أىمية التفرقة بيف البطالف المطمؽ والبطالف النسبي باآلتي :
 -1العم ػػؿ اإلج ارئ ػػي الباط ػػؿ بطالنػ ػاً مطمقػ ػاً يتق ػػرر بق ػػوة الق ػػانوف ،وبالت ػػالي ال حاج ػػة لص ػػدور حك ػػـ

بتقريػره  ،أمػػا العمػػؿ الباطػػؿ بطػػالف نسػػبي يقػػوـ بػػدوره فػػي الخصػػومة وينػػت آثػػاره القانونيػػة حتػػى

يتقرر القاضي بطالنو( ،)1ونرى أف البطالف أياً كاف نوعو ال بد مف الحكـ بو.

 -2الػػبطالف المطمػػؽ ال يقبػػؿ التصػػحيح بالتنػػازؿ أو بقػػوة األمػػر المقضػػي فيػػو ،أمػػا الػػبطالف النسػػبي
يصػػحح دائم ػًا بالتنػػازؿ عػػف الػػدفع س ػواء ص ػراحة أو ضػػمنًا أو اعتبػػار الحكػػـ قػػد حػػاز قػػوة األمػػر

المقضػػي فيػػو( ،)2ونػػذىب إلػػى عكػػس ذلػػؾ ،حيػػث أف كػػؿ بطػػالف لػػـ يتمسػػؾ بػػو ولػػـ تقضػػي بػػو
المحكمة يصححو قوة األمر المقضي بو.

 -3الػػبطالف المطمػػؽ يجػػب عمػػى القاضػػي أف يحكػػـ بػػو مػػف تمقػػاء نفسػػو ولػػو لػػـ يتمسػػؾ بػػو الخصػػوـ
ويجػػوز لكػػؿ ذي مصػػمحة التمسػػؾ فيػػو ،أمػػا الػػبطالف النسػػبي فػػال يجػػوز لمقاضػػي أف يقػػرره مػػف
تمقاء نفسو ،بؿ يجب أف يػدفع بػو صػاحب الشػأف التػي كانػت القاعػدة التػي تمػت مخالفتيػا مقػررة

لمصمحتو وحمايتو ،واال يكوف البطالف راجعًا لخطأ الخصـ(.)3

 -4ال ػػبطالف الم طم ػػؽ يج ػػوز التمس ػػؾ في ػػو ف ػػي أي ػػة حال ػػة كان ػػت عميي ػػا ال ػػدعوى ول ػػو ألوؿ مػ ػرة أم ػػاـ
محكم ػػة ال ػػنقض م ػػع العم ػػـ ب ػػأف ذل ػػؾ مش ػػروط ب ػػأف ال يك ػػوف الفص ػػؿ في ػػو يتطم ػػب إجػ ػراء تحقي ػػؽ

موضوعي ألف محكمػة الػنقض محكمػة قػانوف ال محكمػة موضػوع  ،أمػا الػبطالف النسػبي ال يػتـ
التمسؾ فيو ألوؿ مرة أماـ النقض ،واف كاف يجػوز التمسػؾ بػو أمػاـ اإلسػتئناؼ ألنػو دفػع شػكمي

وذلػػؾ مػػالـ يتناولػػو التصػػحيح( .)4وفػػي ىػػذا اإلتجػػاه قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية(( :يج ػػب
التمسػػؾ بػػالبطالف النسػػبي أو الػػدفع بػػو أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع ،وبالتػػالي فميسػػمف الجػػائز إثارتػػو

ألوؿ م ػرة أمػػاـ محكمػػة الػػنقض ،ألف عػػدـ إثػػارة ال ػبطالف أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع يعػػد مػػف قبيػػؿ

التنازؿ الضمني عنو))(.)5

( )1عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.116

( )2أنور طمبة ،موسوعة المراف عات المدنية والتجارية ،الجزء األوؿ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،عاـ  ،1995ص.337

( )3أحمد ىندي ،قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،الخصومة والحكـ والطعف ،الجزء الثاني ،دار الجامعة الجديػدة ،عػاـ،1995
ص.394

-أحمد خميؿ ،أصوؿ المحاكمات المدنية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،دوف طبعة أو سنة نشر ،ص.368

 عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ الجنائي ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،عاـ ،1988ص.408-عمر الحسيني ،تعذيب المتيـ لحممو عمى اإلعتراؼ ،الطبعة الثانية ،عاـ  ،1994ص.283

( )4عبد الباسط جميعي ،مبادئ المرافعات في قانوف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي ،عاـ،1980ص.498

 -عيد القصاص ،الوسيط في شرح قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،الطبعة الثانية ،دوف دار نشر ،عاـ ، 2010ص .672

( )5نقض جنائي مصري ،جمسة  ،1975/1/6مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،س ،26ص.20
-نقض مصري ،جمسة  ،1997/1/8مكتب فني لسنة  22ؽ ،رقـ ،15ص.627

نقض جنائي مصري ،1985/12/19 ،مكتب فني لسنة36ؽ ،رقـ  ،210ص.113225

المطمب الخامس
الشروط الموضوعية والشكيمة الواجب توافرىا في اإلجراء الباطل
ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف البطالف وتحقيؽ الفاعمية اإلجرائية وكذلؾ فكػرة العدالػة وضػماف ممارسػة
الحقػوؽ ،ألنػو إذا تحققػت ىػذه األىػداؼ أدت الػى تحقيػػؽ الغايػة مػف القاعػدة اإلجرائيػة ،وبالتػالي ال يوجػػد
تعػػارض بػػيف فاعميػػة العدالػػة الجنائيػػة ،واحت ػراـ الحقػػوؽ والحريػػات ،ألف ضػػمانات ىػػذه الفاعميػػة ىػػي بحػػد
ذاتيا تمثؿ ضمانات لمحقوؽ والحريات ،ألف األثناف وجياف لعممة واحدة(.)1

وأسػػباب الػػبطالف ىػػي عػػدـ ت ػوافر العناصػػر الالزمػػة لصػػحة العمػػؿ القػػانوني ،وحيػػث أف العمػػؿ

اإلج ارئػػي ىػػو عمػػؿ شػػكمي يشػػترط لصػػحتو تػوافر أشػػكاؿ جوىريػػة وشػػروط موضػػوعية ،والشػػروط الشػػكمية
ىي األشػكاؿ الجوىريػة الالزمػة لصػحة العمػؿ ،أمػا الشػروط الموضػوعية فتمثػؿ بػاإلرادة واألىميػة والمحػؿ

والسبب(.)2

ول ػػذلؾ س ػػوؼ نتن ػػاوؿ الش ػػروط الموض ػػوعية لإلجػ ػراء ف ػػي الف ػػرع األوؿ ،أم ػػا الث ػػاني فنخصص ػػو
لمشروط الشكمية لإلجراء .

الفرع األول
الشروط الموضوعية لإلجراء
أولً :اإلرادة:
اإلرادة عنصر جوىري في التصرؼ القانوني ،وكذلؾ ىي عنصػر جػوىري فػي العمػؿ اإلج ارئػي،
مع مالحظة أف تخمؼ اإلرادة في العمػؿ اإلج ارئػي يػؤدي إلػى إنعػداـ ىػذا العمػؿ ال إلػى بطالنػو ،واإلرادة
المقصودة ىي اإلرادة نحو الواقعة ولػيس إرادة اآلثػار ،ألف القػانوف مػف يحػدد اآلثػار الناتجػة عػف اإلرادة،
ولذلؾ فإف العمؿ الصادر مف مجنوف أو سكراف يعتبر منعدـ وليس باطؿ إلنعداـ اإلرادة(.)3

أما إف صدر العمؿ تحت تأثير اإلكراه فيبطؿ العمؿ ،حيث يجب أف يصدر عف إرادة حرة.
والعبػرة فػي األعمػػاؿ اإلجرائيػة ىػػي بػاإلرادة الظػػاىرة ولػيس الباطنػػة فػي حالػػة اخػتالؼ اإلرادتػػيف،

والتعبيػػر عػػف اإلرادة قػػد يكػػوف ص ػريح إذا كػػاف المظيػػر الخػػارجي يػػدؿ عميػػو كػػالكالـ الشػػفوي أو الكتابػػة،
كالقبض عمى المتيـ فػي حالػة تمػبس إلػخ  ،..أو ضػمني يسػتدؿ عميػو مػف الظػروؼ كقػرار حفػظ الػدعوى
( )1عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.181

( )2أحمد فتحي سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.221

( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص 284وما بعدىا.
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يستنت منو ضمنًا رفع دعوى البالغ الكاذب إذا كػاف يترتػب بحكػـ المػزوـ العقمػي  ،مػع مالحظػة أثػر أنػو
ال أثر لعيوب اإلرادة في صحة العمؿ اإلجرائي ،ولذلؾ ال يؤثر اعتراؼ المتيـ اعتقػاداً منػو بػأف الػدعوى

الج نائية سقطت ،أو يسكت صاحب الشأف عف االعتػراض عمػى العمػؿ اإلج ارئػي إذا كػاف بطػالف متعمػؽ
بمصمحة الخصوـ معتقداً أف سكوتو ال يحرمو مف الدفع بالبطالف(.)1

والسػػبب ف ػػي ذل ػػؾ أف اإلرادة ليػػا دور كبي ػػر ف ػػي التصػػرفات القانوني ػػة حي ػػث يسػػود مب ػػدأ س ػػمطاف
اإلرادة  ،ومبدأ العقد شريعة المتعاقديف  ،بخالؼ الحاؿ في المجاؿ اإلجرائي.
ثانياً :األىمية
األىميػػة اإلجرائيػػة ىػػي صػػالحية الشػػخص لمباش ػرة األعمػػاؿ اإلجرائيػػة ،واألىميػػة ىنػػا ىػػي أىميػػة

األداء وتتمثػػؿ بقػػدرة الشػػخص عمػػى إبػراـ التصػػرفات القانونيػػة التػػي تحممػػو حػػؽ أو تكسػػبو إلت ازم ػًا ،ولػػذلؾ

يجػػب ت ػوافر الصػػالحية لمقاضػػي فػػي القيػػاـ بالعمػػؿ اإلج ارئػػي وأف يكػػوف فػػي حػػدود واليتػػو ،ولػػذلؾ يبطػػؿ
الحكػػػـ الصػ ػػادر مػػػف القاضػ ػػي بعػ ػػد اإلحالػػػة لمتقاعػ ػػد ،وكػػػذلؾ ت ػ ػوافر الصػ ػػالحية ممثػػػؿ النيابػ ػػة ،وت ػ ػوافر

الصالحية في الخصـ بتوافر أىمية اإلختصاـ وأىمية التقاضي(.)2
ثالثاً :المحل

ىػػو مػػا ينصػػب عميػػو العمػػؿ اإلج ارئ ػي س ػواء كانػػت واقعػػة ماديػػة أو تصػػرؼ إرادي أو شػػخص،
فتفتيش المنزؿ محمو المكاف الػذي وقػع عميػو التفتػيش ،فػإذا تػـ تفتػيش منػزؿ غيػر الػوارد فػي المػذكرة كػاف

التفتػػيش بػػاطالً لتخمػػؼ أحػػد مقومػػات العمػػؿ اإلج ارئػػي ،أو تصػػدر مػػذكرة قػػبض عمػػى شػػخص معػػيف فيػػتـ
القبض عمى غيره ،ويشترط فػي المحػؿ أف يكػوف محػدداً أو قػابالً لمتحديػد ( أو معينػاً أو ممكػف التعيػيف )

وكذلؾ أف يكوف مشروعاً ولذلؾ يبطؿ الندب إذا كاف شامالً ولـ يحدد فيو إجراء تحقيقي معيف(.)3
رابعاً :السبب.
ىو الحالة الواقعية أو القانونية التي تبرر مباشرة العمؿ اإلجرائي(.)4

والسػبب ىػػو مػػف يعطػي العمػػؿ اإلج ارئػػي المشػػروعية ،ويبطػؿ العمػػؿ إذا لػػـ يكػف لػػو سػػبب يبػػرره،
فػ ػػاإلذف بػ ػػالتفتيش سػ ػػببو وقػ ػػوع الجريمػ ػػة ،وكػ ػػذلؾ يبطػ ػػؿ إج ػ ػراءات ضػ ػػبط الخطابػ ػػات والرسػ ػػائؿ ومراقبػ ػػة

( )1أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص  265وما بعدىا.

( )2سوزاف العرموطي ،العيب الجوىري وأثره في بطالف اإلجراءات القضائية ،قدمت ىذه الرسالة لمحصوؿ عمى درجة الماستر في
القانوف الخاص ،كمية الحقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط ،عاـ  ،2009ص.48

( )3سميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص.11

( )4عدنا ف عمرو ،مبادئ القانوف اإلداري ،نشاط اإلدارة ووسائميا ،الجزء الثاني ،عاـ  ،2010ص.89
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المحادثػػات الياتفيػػة أو إجػراء التسػػجيالت إذا لػػـ يكػػف لػػو سػػبب يبػػرره( ،)1والقضػػاء ىػػو مػػف يقػػوـ بالمراقبػػة
عمى مشروعية السبب مف عدمو.
ويػػرى بعػػض الفقػػو أف المحػػؿ والسػػبب ليسػػا ركن ػًا فػػي العمػػؿ اإلج ارئػػي ،عمػػى اعتبػػار أف السػػبب

والمحػؿ يتصػالف بػاإلرادة التػي ليػا دور كبيػر فػي التصػرفات القانونيػة( ،)2ولكػف ال نتفػؽ مػع ىػذه الوجيػة
مػػف النظػػر عمػػى اعتبػػار أف المحػػؿ والسػػبب ركنػػاف أساسػػياف فػػي كافػػة األعمػػاؿ اإلجرائيػػة والموضػػوعية

عمى حد سواء ،وحتى يمكف لمقاضي مراقبة مدى مشروعية السبب.

الفرع الثاني
الشروط الشكمية لإلجراء الباطل
يعتبػػر العمػػؿ اإلج ارئ ػػي عمػػؿ ش ػػكمي ،فاألصػػؿ في ػػو أف يفػػرغ ف ػػي الشػػكؿ المق ػػرر فػػي الق ػػانوف،
والشروط الشكمية ىي األشكاؿ الجوىرية الالزمة لصػحة العمػؿ ،والقػانوف فػرؽ بػيف نػوعيف مػف األشػكاؿ،
األولػػى تس ػػمى األش ػػكاؿ الجوىري ػػة أو األساس ػػية ،أم ػػا النػػوع الث ػػاني فتس ػػمى باألش ػػكاؿ غي ػػر الجوىري ػػة أو

الثانوية أو التنظيمية .
واذا رجعن ػػا إل ػػى الق ػػانوف فم ػػـ يوض ػػح المقص ػػود بالش ػػكؿ الج ػػوىري سػ ػواء ف ػػي ق ػػانوف االجػ ػراءات
الجزائيػػة الفمسػػطيني رقػػـ( )3لسػػنة ،2001أو حتػػى فػػي قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة رقػػـ

( )2لسػػنة  ،2001أو حتػػى المشػػرع المصػػري ،وانمػػا قػػاـ الفقػػو والقضػػاء باإلجتيػػاد وتوضػػيح المقصػػود
بالشكؿ الجوىري.

حيث عرؼ بعض الفقو الشكؿ الجوىري بأنو الشكؿ الالزـ لوجػود العمػؿ ،وبتخمفػو يعتبػر العمػؿ

غير موجود ،وعرفو آخػروف بأنػو الشػكؿ الػالزـ لتمييػز العمػؿ عػف غيػره ،أي الػذي يعطػي العمػؿ طبيعتػو
الخاصػػة وشػػكمو المميػػز ،وقيػػؿ بأنػػو الشػػكؿ الػػالزـ أو الضػػروري لصػػحة العمػػؿ ،وكػػذلؾ تػػـ تعريفػػو بأنػػو
الشكؿ الذي يترتب عمى تخمفو ضرر بمصالح الخصوـ ،ولكف ىذه التعريفات لـ تسمـ مف اإلنتقاد(. )3

( )1المادة ( ) 51مف قانوف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني رقػـ ( )2لعػاـ  (( 2001يجػوز مراقبػة المحادثػات السػمكية والالسػمكية
بناء عمى إذف مف قاضي الصمح في جناية أو جنحة يعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة )).

( )2رأي أحمد سرور ،مرجع سابؽ نظرية  ،ص 303وما بعدىا.

وأيض ًا أخذ بيذا الرأي :فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،مرجع سابؽ ،ص 464وما بعدىا.

( )3انظر في عرض ىذه التعريفات :فتحي والي ،مرجع سابؽ ،ص.337
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ونتف ؽ مع التعريؼ الذي ذىب إليو الدكتور أحمد سرور بأف الشكؿ الجوىري ىو الذي يترتػب عمػى عػدـ
مراعاتو عدـ تحقؽ الغاية المقصودة منو فػي العمػؿ اإلج ارئػي ،أمػا الشػكؿ غيػر الجػوىري ال يترتػب عمػى

تخمفو عدـ تحقؽ الغاية مف اإلجراء(.)1

وتعتبر جميع الشروط الموضوعية جوىرية يترتب عمى تخمػؼ إحػداىا عػدـ إنتػاج اإلجػراء آلثػاره

القانونيػة وبالتػالي الػبطالف ،أمػا الشػروط الشػكمية فمنيػا مػا يعتبػر جػوىري ومنيػا مػا يعتبػر غيػر جػػوىري،
وال يترتػ ػػب الػ ػػبطالف إال إذا كانػ ػػت المخالفػ ػػة جوىريػ ػػة أمػ ػػا إذا كانػ ػػت مخالفػ ػػة تنظيميػ ػػة إستحسػ ػػانية فػ ػػال

بطالف(.)2

ويػػتـ تحديػػد مػػا ىػػو جػػوىري بػػالرجوع لعمػػة التش ػريع فمػػثالً القواعػػد المتعمقػػة بمواعيػػد اإلسػػتجواب

جوىريػػة يترتػػب عمػػى مخالفتيػػا الػػبطالف ،أمػػا غيػػر الجوىريػػة كعػػدـ تحريػػر الحكػػـ خػػالؿ ثمانيػػة أيػػاـ مػػف
تػػاريخ صػػدوره( ،أو إج ػراءات وضػػع األشػػياء المضػػبطة فػػي حػػرز مغمػػؽ ،أو المواعيػػد المقػػررة لمنيابػػة فػػي

تقديـ الطمبات( ،)3مػع العمػـ أنػو قػد يترتػب جػزاءات أخػرى عمػى القواعػد التنظيميػة كػالجزاءات اإلداريػة أو
الجزائية(.)4

وتتخذ الشكمية في العمؿ اإلجرائي صورة أف يكوف الشكؿ عنصػر فػي العمػؿ اإلج ارئػي كإشػتراط
ال فػػي الئحػػة الطعػػف فػػي الحكػػـ ،وقػػد يكػػوف الشػػكؿ ظػػرؼ يػػتـ فيػػو العمػػؿ وال
الكتابػػة أو بيانػػات معينػػة مػػث ً
يدخؿ في عناصره مثؿ مكاف العمػؿ االج ارئػي كتسػميـ الئحػة الطعػف قمػـ كتػاب المحكمػة ،ووجػوب إجػراء

المعاينػػة ف ػػي المكػػاف المػ ػراد معاينتػػو ،أو الش ػػكؿ يك ػػوف ظػػرؼ زم ػػاف لمعمػػؿ اإلج ارئ ػػي كعػػدـ التبميػ ػ قب ػػؿ

السابعة صباحاً وبعد السابعة مساءاً(.)5

وكػػذلؾ فإنػػو ال يجػػوز تفتػػيش المنػػازؿ لػػيالً فيجػػب أف يكػػوف نيػػا اًر إال إذا كانػػت الجريمػػة متمبس ػاً

بيا ،أو كانت ظروؼ اإلستعجاؿ تستوجب ذلؾ(.)6

( )1أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص.250
( )2عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.182

( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.27

( )4محمد عيد الغريب ،شرح قانوف االجراءات الجنائية ،الجزء الثاني ،طبعة ثانية ،عاـ ،1997ص.1691

( )5عاشور مبروؾ ،الوسيط في قانوف القضاء المصػري ،الكتػاب الثػاني ،الطبعػة الثانيػة ،مكتبػة الجػالء الجديػدة  ،المنصػورة عػاـ

 ،2001ص 20وص.21

-نصت المادة( )8مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية (( :ال يجوز إجراء أي تبمي أو تنفيذ قبؿ الساعة السابعة صباح ًا

وال بعد السابعة مساءاً والفي أياـ العطؿ الرسمية إال في حالة الضرورة وبإذف كتابي مف قاضي األمور المستعجمة أو قاضي التنفيذ

حسب األحواؿ.

( )6نص المادة( ) 41مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
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ويػرى بعػػض الفقػػو أف النتيجػػة التػػي تترتػػب عمػػى تخمػؼ الشػػكؿ أو تعييػػب الشػػكؿ ىػػي واحػػدة فػػي
الحالتيف سواء في حالة إعتبار الشكؿ عنصر مف عناصػر العمػؿ اإلج ارئػي ،أو فػي حالػة إعتبػار الشػكؿ
ظرفاً ليذا العمؿ ،وىذه النتيجة ىي عدـ إنتػاج اإلجػراء آلثػاره القانونيػة ،وبالتػالي بطػالف العمػؿ اإلج ارئػي

ذاتو(.)1

( )1نبيؿ اسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص 22وما بعدىا.
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المبحث الثاني
أحكام البطالن
س ػػوؼ نتن ػػاوؿ موض ػػوع ى ػػذا البح ػػث ف ػػي مطمب ػػيف :األوؿ نتح ػػدث في ػػو ع ػػف ص ػػاحب الح ػػؽ ف ػػي
التمسؾ بالبطالف ،أما الثاني عف وسيمة التمسؾ بالبطالف.

المطمب األول
صاحب الحق في التمسك بالبطالن
تحدثنا سابقا عف أنواع البطالف ،ووضحنا المقصود بالبطالف النسبي والػبطالف المطمػؽ ،ولػذلؾ

يختمؼ صاحب الحؽ في التمسؾ بالبطالف بحسب نوع البطالف .

نصػػت المػػادة ( )476مػػف قػػانوف االج ػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني ،بقوليػػا(( :فيمػػا عػػدا الحػػاالت
التي يتعمؽ فييا الػبطالف بالنظػاـ العػاـ ،ال يجػوز الػدفع بػالبطالف اال لمػف شػرع لمصػمحتو ،مػالـ يكػف قػد

تسبب فيو أو تنازؿ عنو صراحة أو ضمناً)).

تتحػػدث ى ػػذه المػػادة ع ػػف ال ػػبطالف النسػػبي ال ػػذي ال يتعمػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ،ولػػذلؾ ف ػػاف ال ػػبطالف
الخ ػػاص ال يج ػػوز أف يتمس ػػؾ في ػػو اال الخص ػػـ ال ػػذي ش ػػرع الش ػػكؿ لمص ػػمحتو ،وبالت ػػالي ال يج ػػوز لمنياب ػػة
التمسؾ بالبطالف ،وكذلؾ ال يستطيع القاضي اف يقضي بو مف تمقاء نفسو.

وىذا ما قضت بو محكمة الػنقض المصػرية بطػالف االعػالف ىػو بطػالف نسػبي مقػرر لمػف شػرع
لمصمحتو ،واف مرافعة الدفاع رغـ بطالف التكميؼ بالحضور يسقط حقو فػي التمسػؾ بػالبطالف ،وال يقبػؿ
مف المتيـ التمسؾ ألوؿ مرة أماـ النقض ببطالف ورقة التكميؼ بالحضور(.)1

وكػػذلؾ ال يجػػوز التمسػػؾ بػػو مػػف الخصػػـ الػػذي تسػػبب فيػػو حتػػى ال يسػػتفيد الخصػػـ مػػف خطػػأه،
وألنو (( مف سعى في نقض مػا تػـ عمػى يديػو فسػعيو مػردود عميػو)) ،أمػا الػبطالف العػاـ فيجػوز لكػؿ ذي
مصمحة التمسؾ فيو ،وعمى المحكمة اف تقضي بو مف تمقػاء نفسػيا وبغيػر طمػب واال كػاف الحكػـ مخالفػا

لمقػانوف ويسػػتوجب الػػنقض ،ويجػػوز التمسػػؾ فيػػو فػػي أيػة حالػػة كانػػت عمييػػا الػػدعوى ،ويجػػوز إثارتػػو ألوؿ
مرة أماـ محكمة النقض ،ولذلؾ فإف الدفع ببطالف التفتػيش او االسػتجواب ىػو بطػالف نسػبي فػي الغالػب
ال يتمسؾ بو اال الشخص المستجوب أو مف تـ تفتيشو ،وقضت المحكمة العميا فػي فمسػطيف ((أف الػدفع

ب ػػبطالف إذف التفت ػػيش م ػػف المس ػػتأنؼ ،م ػػع اف االش ػػخاص ال ػػذي ت ػػـ تفت ػػيش من ػػازليـ ل ػػـ يك ػػف م ػػف بي ػػنيـ

( )1نقض جزائي مصري ،جمسة  ،1987/12/23المكتب الفني لسنة  ،28ص.1135
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المسػتأنؼ ،وبالتػػالي مػػا نعػػاه المسػتأنؼ مػػف بطػػالف إذا التفتػػيش يكػػوف عمػى غيػػر اسػػاس ،ألنػػو ال يسػػتفيد
مف ىذا الدفع إال لمف شرع لمصمحتو وىو مف انتيكت حرمة منزلو ،مما يتعيف رفضو))(.)1

وقضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية ((إذا حصػػؿ االسػػتجواب بحضػػور المحػػامي ،ولػػـ يبػػدي عميػػو
اعت ػراض ،فػػدؿ ذلػػؾ أف مصػػمحتو لػػـ تتػػأثر بيػػذا االج ػراء ،وبالتػػالي لػػيس لػػو بعػػد ذلػػؾ أف يػػدعي بطػػالف
اإلجراءات))(.)2

ومما تجدر اإلشارة اليو أنو يشػترط لمتمسػؾ بػالبطالف أال يكػوف الشػخص الػذي تمسػؾ بػالبطالف
كػاف سػػبب فػػي حصػػولو ،ولكػف ىػػذا الشػػرط مناطػػو الػػبطالف المتعمػؽ بمصػػمحة الخصػػوـ ولػػيس الػػبطالف

المطمؽ.

 قضػت محكمػػة الػنقض المصػرية (( :ال يجػػوز التمسػؾ بػػبطالف القػػبض والتفتػيش ألوؿ مػرة أمػػاـالنقض إذا لـ تثار أماـ محكمة الموضوع))(.)3

( )1مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة اإلستئناؼ العميا .الجزء الثامف عشر ،قضية  1961/31جمسة  ،1964/2/4ص.70نقال
عف عبد القادر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص.33

( )2نقض جنائي مصري ،رقـ 2420لعاـ  ،1950جمسة  ،1981/5/25جزء تاسع عشر ،ص.52

( )3نقض جنائي مصري ،جمسة  ، 1987/12/23مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،المكتب الفني لسنة28ؽ ،ص.1135
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المطمب الثاني
وسيمة التمسك بالبطالن
يػػتـ التمسػػؾ بػػالبطالف عػػف طريػػؽ الػػدفع أو الطعػػف فيػػو ،ولػػذلؾ سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػػذا المطمػػب مػػف
خػػالؿ ثػػالث فػػروع :األوؿ الػػدفع بػػالبطالف أثنػػاء التحقيػػؽ ،والثػػاني فنبحػػث فيػػو عػػف الػػدفع بػػالبطالف أثنػػاء
المحاكمة ،والثالث الطعف في الحكـ.

الفرع األول
الدفع بالبطالن أثناء التحقيق
الدفع لغة ىو تنحية الشيء وازالتو بقوة ،ويقاؿ دفع القوؿ بمعنى رد عمى حجتو(.)1
ويقصػد بػػو اصػطالحًا الوسػػيمة التػي يجيػػب بيػا الخصػػـ عمػى طمػػب خصػمو بقصػػد تفػادي الحكػػـ

لخصمو بما يدعيو ،وعرؼ آخروف بأنو وسيمة دفاع توجو الى إجراءات الخصػومة دوف أصػؿ الحػؽ ،أو
دفع يوجو الى عيب يصيب العمؿ االجرائي في أحد مقتضياتو الشكمية أو الموضوعية(.)2

ومرحمػػة التحقيػػؽ االبتػػدائي ىػػي المرحمػػة السػػابقة عمػػى دخػػوؿ الػػدعوى الجزائيػػة فػػي حػػوزة قضػػاء

الحكـ ( ،)3وىي مرحمة أولية يتـ فييا جمع وتمحيص األدلة والتثبت مف صػحتيا وكفايتيػا إلحالػة المػتيـ
المحاكمة أو حفظ الدعوى الجزائية(.)4

وال تستطيع النيابػة أف تقػرر بطػالف إجػراء مػف إجػراءات التحقيػؽ التػي تمػت أماميػا ،ولػذلؾ فإنػو
إذا وقع بطالف أثناء التحقيؽ سواء باشر المحقؽ مف تمقػاء نفسػو إجػراءات التحقيػؽ أو بنػاء عمػى انتػداب
فػػال يجػػوز اف ينصػػب نفسػػو قاضػػي فيمػػا تػػـ مػػف اج ػراءات باشػػرىا بنفسػػو ألف ذلػػؾ ينعقػػد لمحكمػػة أعمػػى

درجػة ،ومػػع ذلػؾ بجػػوز إعػادة اإلجػراء الباطػؿ مػػف النيابػػة حفاظػاً عمػػى عػدـ إىػػدار الػدليؿ المسػػتمد منػػو،

مثػػؿ إعػػادة إج ػراء اسػػتجواب المػػتيـ بحضػػور محاميػػة إذا كػػاف لػػـ يسػػتجوب فػػي الم ػرة األولػػى بحضػػور
محػامي ،أو تحميػػؼ الشػػاىد اليمػػيف إذا لػـ يحمفيػػا واعػػادة سػػماع شػيادتو ،وكػػذلؾ لمنيابػػة أف تقػػرر بطػػالف
آية إجراءات سابقة عمى التحقيؽ كبطالف القبض أو التفتيش الذي قاـ بو مأمور الضابطة القضائية(.)5

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى الرابط ،www.Almany,com:الجمعة  ،2018/2/2الساعة  9صباحاً.
( )2تيز ارريف زىرة ،خوالدي نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.36

( )3ساىر الوليد ،مرجع سابؽ ،شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ،ص.341

( )4سالـ الكرد ،أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع ا لفمسطيني ،الكتاب األوؿ ،مكتبة القدس ،عاـ  ،2002ص.250
( )5عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.273
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ويجوز لمخصوـ أف يقدموا إلى وكيؿ النيابة الدفوع والطمبات التي يروف تقديميا أثنػاء التحقيػؽ(،)1بمػا فػي
ذؾ الدفع بالبطالف.
واذا دفع المتيـ بعدـ اإلختصاص أو بعدـ القبوؿ أو بإنقضاء الدعوى وجػب عػرض الػدفع عمػى
النائب العاـ أو أحد مساعديو لمفصؿ فيو خالؿ أربع وعشػريف سػاعة بموجػب قػرار قابػؿ لإلسػتئناؼ أمػاـ

محكمة البداية(.)2

وفػػي ىػػذا اإلتجػػاه قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية (( :إذا كػػاف الطػػاعف لػػـ يػػدفع أمػػاـ محكمػػة
الموضوع ببطالف التحقيقات السابقة عمى المحاكمػة فػال يسػوغ لػو الػدفع بػبطالف تحقيػؽ النيابػة ألوؿ مػرة

أماـ محكمة النقض))(.)3

الفرع الثاني
الدفع بالبطالن أثناء المحاكمة
مرحمة المحاكمة ىي المرحمة الثانية واألخيرة مف مراحؿ الدعوى الجزائية ،وتبدأ بػدخوؿ الػدعوى
الجزائيػػة فػػي حػػوزة المحكمػػة المختصػػة ،وذلػػؾ إمػػا برفػػع الػػدعوى مباش ػرة أو بق ػرار اإلحالػػة مػػف النيابػػة

العام ػػة وتنتي ػػي بص ػػدور حك ػػـ ب ػػالبراءة أو اإلدان ػػة باالنقض ػػاء والص ػػمح( ،)4كم ػػا أف المحكم ػػة ق ػػد تتص ػػؿ
بالدعوى في جرائـ الجمسات.
لمحكم ػػة الموض ػػوع إى ػػدار ال ػػدليؿ المس ػػتمد م ػػف ال ػػدليؿ الباط ػػؿ ،في ػػذه المرحم ػػة تق ػػوـ المحكم ػػة
بالتحقيؽ النيائي قبػؿ الفصػؿ فػي الموضػوع وذلػؾ فػي حػدود سػمطتيا فػي تكػويف عقيػدتيا بنػاء عمػى أدلػة
صحيحة في القانوف ،وتطرح الدليؿ بناء عمى سبب قػانوني وىػو الػبطالف أو سػبب موضػوعي وىػو عػدـ
اإلطمئناف لمنتائ المترتبة عمى التحقيؽ ألنيا محكمة موضوع(.)5

وال تكوف المحكمػة ممزمػة بػالرد عمػى الػدفع بػبطالف إجػراءات التحقيػؽ إذا كانػت ال تسػتند لمػدليؿ

المدفوع ببطالنو وانما استندت لدليؿ آخر صحيح(.)6
( )1المادة( ) 62مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

( )2نص المادة ( ) 104مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

( )3نقض جزائي مصري ،طعف رقـ  280لسنة  46ؽ ،جمسة  ،1976/6/7منشور عمى الرابطwww.egypt layer-over-:

 ،plog.comاألربعاء  ،2018/11/21الساعة  9صباحاً.

( )4سػػاىر الوليػػد ،شػػرح قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني ،الجػػزء الثػػاني ،الطبعػػة األولػػى ،عػػاـ  ،2015ص .1سػػالـ الكػػرد،
أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،الكتاب الثاني ،الطبعة الثالثة ،عاـ  ،2008ص.70

( )5أحمد سرو ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص.361

( )6نقض جنائي مصري عاـ  ،1951مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ،ص.956
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وحيث أنو يعتبر الدفع بالبطالف دفػع شػكمي لػذلؾ يجػب التمسػؾ فيػو قبػؿ الػدخوؿ فػي الموضػوع
واال عد تنازالً ضمنياً عف ىذا الدفع في حالة كػاف الػبطالف متعمقػاً بمصػمحة الخصػوـ ،وفػي ىػذا اإلتجػاه
قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية (( :ال يقبػػؿ مػػف المػػتيـ التمسػػؾ ألوؿ م ػرة أمػػاـ الػػنقض بػػبطالف إج ػراء

إعالنو الذي صححو حضوره جمسة المحاكمة))(.)1

الفرع الثالث
الطعن في األحكام
طرؽ الطعف في األحكاـ ىي وسائؿ قانونية منحيا القػانوف لمخصػوـ فػي الػدعوى بمقتضػاىا يػتـ

دفع ضرر أصابيـ مف قرار في غير صالحيـ(.)2

فػػإذا ش ػػاب ال ػػبطالف الحك ػػـ ذات ػػو أو ف ػػي اإلجػ ػراءات الت ػػي بن ػػى عميي ػػا في ػػؤدي ذل ػػؾ ال ػػى بط ػػالف

الحكـ ،ويتـ معالجة الحكـ بطرؽ الطعف المقررة في القانوف(.)3

حيػػث يوجػػد طػػرؽ طع ػػف عاديػػة لمطعػػف كػػاالعتراض عم ػػى الحكػػـ الغيػػابي واالسػػتئناؼ ،وىن ػػاؾ
طرؽ طعف غير عادية كالطعف بالنقض والطعف بإعادة المحاكمة ،وكذلؾ الطعف بالنقض بأمر خطي.
ونصػػت المػػادة ( )351مػػف قػػانوف اإلج ػراءات الجنائيػػة فػػي الفق ػرة األولػػى عمػػى أف مػػف أسػػباب
الطعف بالنقض(( -1إذا وقع بطالف في اإلجراءات أثر في الحكـ)).
والػػبطالف فػػي الحكػػـ ىػػو الػػذي يعتػػري الحكػػـ ذاتػػو ،وال يكػػوف موجػػود قبػػؿ صػػدور الحكػػـ ،أمػػا
اإلجراء الباطؿ الذي يجب أف يؤثر في الحكـ بأف يكوف إجراء جوىري قػد اسػتند إليػو الحكػـ ،وذلػؾ بنػاء
عمػى قاعػػدة مػا بنػػي عمػى باطػػؿ فيػو باطػػؿ ،كػأف يكػػوف ىنػاؾ بطػػالف فػي إجػراءات اإلعػالف وتمسػػؾ بػػو

المتيـ ولـ تمفت إليو المحكمة فيترتب عمى ذلؾ بطالف الحكـ.

وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ ال يجػػوز الطعػػف بػػالنقض إذا لػػـ يكػػف اإلج ػراء الباطػػؿ قػػد أثػػر فػػي الحكػػـ ،فػػإذا
قامػػت المحكم ػػة باس ػػتبعاد ال ػػدليؿ المس ػػتمد م ػػف المعاين ػػة لعػػدـ إع ػػالف الم ػػتيـ ف ػػإف ذل ػػؾ ال يب ػػرر الطع ػػف

بالنقض(.)4

( )1نق ػ ػ ػػض جن ػ ػ ػػائي مص ػ ػ ػػري ،رق ػ ػ ػػـ  56لس ػ ػ ػػنة 24ؽ ،جمس ػ ػ ػػة  ،1993/10/20منش ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػرابط:

 ،layer.overblog.comالجمعة  ،2018/12/21الساعة  9مساءًا.

( )2مأموف محمد سالمة ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ،دار الفكر العربي ،دوف سنة نشر ،ص.259
( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.313

( )4ساىر الوليد ،مرجع سابؽ ،شرح اإلجراءات ،الجزء الثاني ،ص.335
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وفػػي ىػػذا اإلتجػػاه قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية (( :تبطػػؿ اإلج ػراءات إذا أغفمػػت المحكمػػة
تنبيو المتيـ الى تعػديؿ الوصػؼ القػانوني إخػالالً منيػا بحػؽ الػدفاع ،وذلػؾ عمػالً بمػا نصػت عميػو المػادة

 308إجراءات جنائية ،وعمى ذلؾ يكوف حكميا مشوباً ببطالف اإلجراءات مما يستوجب نقضو))(.)1

( )1نقض جنائي مصري ،طعف رقـ  204لسنة 34ؽ ،جمسة  ،1964/5/18مجموعة أحكاـ محكمة النقض ،س 15ص.404
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المطمب الثالث
آثار البطالن
أو ًل -:أثر البطالن عمى اإلجراء ذاتو.
يترتػػب عمػػى الػػبطالف إ ازلػػة األثػػر القػػانوني لإلج ػراء الباطػػؿ ،وا ازلػػة كػػؿ قيمػػة لػػو ،وبالتػػالي زواؿ

ال ،فػػال يترت ػػب عمي ػػو قط ػػع
اآلثػػار المترتب ػػة عمي ػػو ،ويعتبػػر ك ػػأف ل ػػـ يك ػػف ،وبالتػػالي إذا ك ػػاف اإلجػ ػراء ب ػػاط ً

ال ،ف ػػال يج ػػوز حج ػػز الم ػػتيـ لم ػػدة  24س ػػاعة ،واذا كان ػػت ورق ػػة التكمي ػػؼ
التق ػػادـ ،واذا ك ػػاف الق ػػبض ب ػػاط ً
بالحضور باطمة فقدت قيمتيا القانونية وترتب عمييا عدـ تحريؾ الدعوى الجزائية(.)1

ورغػػـ بطػػالف اإلج ػراء يبقػػى صػػحيحًا منتج ػًا آلثػػاره القانونيػػة إل ػى أف يبطػػؿ ألف الػػبطالف ال يقػػع

بقوة القانوف.

ثانياً :أثر البطالن عمى اإلجراء السابق.
ال ػػبطالف ال ي ػػؤثر عم ػػى اإلجػ ػراء الس ػػابؽ ،ألن ػػو يوج ػػد اس ػػتقالؿ وانفص ػػاؿ ب ػػيف اإلجػ ػراء الباط ػػؿ
واإلجراء السابؽ ،فيبقى ىذا اإلجراء صحيح منت آلثاره القانونية ،وبالتالي بطالف الحكػـ لعػدـ تسػبيبو ال
يبطػػؿ سػػائر إج ػراءات المحاكمػػة السػػابقة عميػػو ،وبطػػالف اسػػتجواب المػػتيـ ال يػػؤثر عمػػى صػػحة التفتػػيش

السابؽ(.)2

ثالثاً :أثر البطالن عمى اإلجراء الالحق.
نصت المادة ( )474مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني(( ال يترتب عمػى بطػالف اإلجػراء

بطالف اإلجراءات السابقة عميو ،أو بطالف اإلجراءات الالحقة لو إذا لـ تكف مبنية عميو)).

ويقابميا المادة ( )336إجراءات جزائية مصرية ((:إذا تقرر بطالف أي إجػراء فإنػو يتنػاوؿ جميػع
اآلثار التي تترتب عميو مباشرة ،ولزـ إعادتو متى أمكف ذلؾ)).
فػػاإلجراء الباطػػؿ يجػػب أف يػػؤثر عمػػى اإلجػ ػراء الالحػػؽ عميػػو مباش ػرة ،فيجػػب أف يكػػوف ىن ػػاؾ

ارتباط أو توافر رابطة سببية بيف اإلجراء الباطؿ والمعيب.

وتقدير تتوافر ىذه الرابطة أو عالقة التبعية متروؾ لقاضي الموضوعي.
وبنػػاء عمي ػػو يبطػػؿ الحك ػػـ إذا بن ػػي عمػػى إجػ ػراءات تفت ػػيش باطمػػة ألف م ػػا بن ػػي عمػػى باط ػػؿ في ػػو

باطؿ ،وبطالف اإلستجواب يستتبع حتمًا بطالف الحبس اإلحتياطي ألنو مترتب عميو.
( )1جالؿ ثروت ،مرجع سابؽ ،ص.572

( )2سميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص.142
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ومع ذلؾ إذا وجػد فػي الػدعوى دليػؿ آخػر يمكػف اإلعتمػاد عميػو فػي الحكػـ ،كػبطالف التفتػيش أو
اإلعتػراؼ الصػػادر مػػف المػػتيـ تحػػت ضػػغط اإلك ػراه ،وقامػػت المحكمػػة بطػػرح ىػػذا الػػدليؿ واعتمػػدت عمػػى

دليؿ آخر ،فإف ىذا ال يبرر بطالف الحكـ(.)1

والػػبطالف لػػو أثػػر منشػػأ ولػػيس كاشػػؼ ،واف كػػاف لمػػبطالف عموم ػًا أثػػر رجعػػي ،األثػػر الرجعػػي ال

يعنػػي أف الحكػػـ كاشػػؼ ألف اإلج ػراء صػػحيح إلػػى أف يبط ػػؿ ،وبالتػػالي فػػإف الحكػػـ يوجػػد حالػػة لػػـ تك ػػف
موجودة قبؿ صدوره(.)2

وقضػ ػػت محكمػ ػػة الػ ػػنقض المص ػ ػرية (( :الػ ػػبطالف المش ػ ػػار إليػ ػػو فػ ػػي المػ ػػادة  336مػ ػػف ق ػ ػػانوف

اإلجػراءات الجنائيػػة ال يمحػػؽ إال اإلجػراء المحكػػوـ ببطالنػػو واآلثػػار المترتبػػة عميػػو مباشػرة دوف مػػا يسػػبقو
مػػف إجػراءات تمػػت صػػحيحة بصػػورة مسػػتقمة ،وبالتػػالي فمػػيس مػػف شػػأنو أف يػػؤثر فػػي قػرار إحالػػة القضػػية

إلى محكمة الجنايات))(.)3

( )1جالؿ ثروت ،مرجع سابؽ ،ص.574
( )2عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.99

( )3نقػػض جنػػائي مصػػري ،طعػػف رقػػـ  1301لسػػنة 29ؽ ،جمسػػة  ،1960/2/9س ،11ص ، 158أشػػار إليػػو عبػػد الحكػػـ فػػودة،

مرجع سابؽ ،ص.453
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الفصن الثاني
األحكام العاوة لمتصحيح

الفصل الثاني
األحكام العامة لمتصحيح
التصػػحيح ىػػي سياسػػة تشػريعية يمجػػأ الييػػا المشػػرع لمحػػد مػػف حػػاالت الػػبطالف والحػػد مػػف آثػػاره ،
وييدؼ المشرع الى اإلكثار مف حاالت التصحيح في القوانيف المعاصػرة حتػى تسػتمر الخصػومة وتحقػؽ

غايتيػػا ،ويكػػوف ذلػػؾ بإ ازلػػة العيػػب الػػذي أدى إلػػى الػػبطالف ومػػف ثػػـ يقػػوـ اإلج ػراء المصػػحح بإنتػػاج آثػػاره

ويولدىا بإعتباره صحيحاً(.)1

فالتصػحيح وسػػيمة ىػدفيا الحػػد مػف الشػػكمية وآثارىػا  ،خصوصػاً أف اإلفػراط فػػي الػبطالف سػػوؼ

يعػػود بالضػػرر عمػػى الخصػػوـ والعدالػػة  ،نظ ػ اًر لمػػا يسػػببو مػػف حػػرج ومشػػقة ،باإلضػػافة إلضػػاعة الوقػػت
()2

وزيادة النفقات  ،ولذلؾ أخذ المشرع بسياسة تصحيح البطالف

.

وبالتالي تطبيؽ احكاـ القانوف إذا تمت بكيفية سميمة وفقاً لمشػكؿ القػانوني ،ولػذلؾ ىػدؼ المشػرع

إلى إيجاد توازف بيف سير الخصومة الجنائية وانتاج آثارىا القانونيػة وبػيف الغايػة التػي أرادىػا المشػرع مػف
()3

اإلجراء

.

وسوؼ نخصص ىذا الفصؿ لدراسة ماىية التصحيح فػي مبحػث أوؿ  ،ثػـ نتحػدث فػي المبحػث
الثاني عف وسائؿ التصحيح.

المبحث األول
ماىية التصحيح
سوؼ نشرح ىذا المبحث مف خالؿ توضػيح المقصػود بالتصػحيح ،وكػذلؾ تمييػز التصػحيح عػف

اإلجراءات المشابية في مطمب ٍ
ثاف.

( )1نبيؿ إسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.288
( )2عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.200

( )3حمدي ليديا ،دحاـ صبرينة ،مرجع سابؽ ،ص.89
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المطمب األول
المقصود بالتصحيح
أو ًل :التصحيح لغة.
التصػػحيح فػػي المغػػة اسػػـ ومصػػدره كممػػة صػػحح ،ويقػػاؿ صػػحح الخبػػر بمعنػػى أصػػمحو ،وصػػحح

الكت ػػاب بمعن ػػى أزاؿ س ػػقطو ،وأع ػػاد تص ػػحيح ف ػػاتورة الحس ػػاب أي ق ػػاـ بمراجعتي ػػا وتع ػػديميا ،م ػػف األوراؽ

لتصحيح أو المقصود ىنا لممراجعة أو الوقوؼ عمى اخطائيا(.)1
ثانياً :المقصود بالتصحيح إصطالحاً.

يقصػػد بالتصػػحيح بالنسػػبة لمػػبطالف زوالػػو ،أي أف العمػػؿ المعيػػب القابػػؿ لإلبطػػاؿ يصػػبح غيػػر

قابؿ لو(.)2

ويرى آخروف أف التصحيح ىو العمؿ عمى إزالة أوجػو الػبطالف الػذي يصػيب اإلجػراء أو الشػكؿ
بم ػػا يص ػػحح ذل ػػؾ اإلجػ ػراء ،وي ػػتـ ذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ إع ػػادة مطابق ػػة العم ػػؿ أو الش ػػكؿ المعي ػػب لنموذج ػػو
القانوني ،بحيث يجعؿ العمؿ اإلجرائي قادر عمى ترتيب آثاره بإعتباره عمؿ إجرائي صحيح(.)3

فالتص ػػحيح ى ػػي وس ػػيمة قررى ػػا المش ػػرع ت ػػتـ م ػػف خ ػػالؿ تص ػػويب واص ػػالح العي ػػب ال ػػذي أص ػػاب
اإلجراء ،حتى يرتب اإلجراء الباطؿ كافة اآلثار التي يرتبيا فيما لو كاف صحيحاً.
والمقصػػود بالتصػػحيح ىنػػا التصػػحيح بمعنػػاه الواسػػع ،ألف أغمػػب الكتػػب الفقييػػة وكػػذلؾ الرسػػائؿ

تتحػػدث عػػف التصػػحيح ولكػػف المقصػػود بػػو عنػػدىـ التصػػحيح بالتكممػػة ،وىػػذا خمػػط بػػيف التصػػحيح بمعنػػاه

العاـ الذي يعتب ار التكممة وسيمة وطريقة ومف وسائمو(.)4

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى الرابط ،www.almaany.com:األربعاء  ،2018/4/28الساعة  7صباحاً.
فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،مرجع ابؽ ،ص.607

( )2عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.473

أحمد سرور  ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.400

( )3نبيؿ إسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.289

( )4انظر :محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص ،109أحمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص ،405نبيػؿ عمػر ،مرجػع سػابؽ ،ص ،289جػالؿ

ثروت ،مرجع سابؽ ،ص.575

_ التكممة ىي إضافة المقتضى القانوني الذي ينقص العمؿ اإلجرائي المعيب ،أما التصحيح فيو أوسع ويشمؿ إضػافة أو التعػديؿ

أو إنتقاص اإلجراء أو النزوؿ عنو ،وبذلؾ يتضح أف التكممة وسيمة مف وسائؿ التصحيح.
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المطمب الثاني
تمييز التصحيح عن اإلجراءات القانونية المتشابية
يقتضي بياف ىذا المطمب تمييز التصحيح عف موانع البطالف ،وتمييػزه عػف عػدـ نشػوء العقػاب،
وتوضيح اإلختالؼ بينػو وبػيف تصػحيح الخطػأ المػادي ،وأخيػ ار إختالفػو عػف الطعػف وعػف نظريػة العقوبػة

المبررة ،وذلؾ مف خالؿ الفروع األتية:

 الفرع األوؿ :التصحيح وموانع البطالف.
 الفرع الثاني :التصحيح وعدـ نشوء البطالف.

 الفرع الثالث :تصحيح البطالف وتصحيح الخطأ المادي.
 الفرع الرابع :التصحيح والطعف.
 الفرع الخامس :التصحيح ونظرية العقوبة المبررة.

الفرع األول
()1

التصحيح وموانع البطالن

تصحيح البطالف يفتػرض وجػود الحػؽ فػي التمسػؾ بػالبطالف ،أمػا موانػع الػبطالف يتحقػؽ بوجػود

أسػباب تحػوؿ دوف نشػوء ىػذا الحػؽ ابتػداء ،وموانػع الػبطالف ىػي انتفػاء المصػمحة او أف يكػوف المتمسػؾ
بالبطالف ىو السبب في وقوعو.
ولذلؾ ىناؾ إختالؼ بينيما باآلتي:
 -1تصػػحيح الػػبطالف ذو سػػبب موضػػوعي فيػػو يػػرد عم ػػى العمػػؿ ذاتػػو ،أمػػا موانػػع الػػبطالف ترج ػػع
لسبب شخصي.

 -2تصػحيح الػػبطالف سػبب مطمػػؽ فػي مواجيػػة الكافػة ممػػف ليػـ حػػؽ التمسػؾ بػػالبطالف أمػا الموانػػع
سبب نسبي تمنع مف التمسؾ بالبطالف ممف توافر فييـ أحد السبب دوف غيرىـ .

 -3التصػحيح ال يػرد إال بعػد نشػػوء الحػؽ فػي التمسػػؾ بػالبطالف ،أمػا الموانػع فتػػؤدي إلػى منػع نشػػوء
الحؽ في التمسؾ بالبطالف أصالً.
ومػع ذلػػؾ ىنػاؾ تشػػابو أف كالىمػا يؤديػػاف الػى عػػدـ ترتيػب أثػػار الػبطالف ،وأف كالىمػػا ال يمكػػف

الحديث عنيما إال عند توافر أسباب البطالف.

( )1أحمد فتحي سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.402
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وقػد نصػت المػادة ( )3مػػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات المدنيػػة والتجاريػة الفمسػطيني (( :ال تقبػػؿ
د عوى أو طمب أو دفع أو طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانوف)).
وعمى ذلؾ ال مصمحة لممتيـ فيما يثيره بشأف قصور الحكػـ فػي بيػاف أسػباب تخفػيض التعػويض
مػػاداـ ىػػو الػػذي إسػػتفاد مػػف تخفيضػػو ،وتنتفػػي كػػذلؾ مصػػمحة المػػتيـ إذا طعػػف عمػػى الحكػػـ ألنػػو قضػػى

بعقوبػة ألنيػػا أقػػؿ مػػف الحػػد األدنػى المقػػرر قانونػاً ،وال يقبػػؿ الطعػػف بػبطالف التحقيػػؽ اإلبتػػدائي متػػى كػػاف
الحكػػـ مؤسس ػاً عمػػى التحقيػػؽ النيػػائي إلنتفػػاء المصػػمحة ،وال يجػػوز لممػػتيـ أف يػػدفع بػػبطالف إعالنػػو إذا

كػػاف قػػد أعطػػى عن ػواف غيػػر صػػحيح عػػف محػػؿ إقامتػػو ،ألنػػو ىػػو الػػذي تسػػبب بعممػػو فػػي حػػدوث ىػػذا

البطالف(.)1

الفرع الثاني
التصحيح وعدم نشوء البطالن
التصػػحيح ال يػػرد إال بعػػد نشػػوء الحػػؽ فػػي التمسػػؾ بػػالبطالف ،أمػػا عػػدـ نشػػوء الػػبطالف ىػػو أف
القػانوف فػي أحػواؿ إسػتثنائية ال يتطمػب وال يمػزـ م ارعػة الشػروط الالزمػة لصػحة العمػؿ اإلج ارئػي ،فػإذا تػػـ
ال فػػالبطالف لػػـ ينشػػأ
مباش ػرة العمػػؿ دوف ىػػذه الشػػروط يكػػوف العمػػؿ صػػحيحًا وال يوصػػؼ بػػالبطالف أص ػ ً
قط(.)2

ومثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة ( )304مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
 -2إذا حضػػر المػػتيـ جمسػػة المحاكمػػة ثػػـ انسػػحب منيػػا ،أو غػػاب عػػف المحاكمػػة بعػػد حضػػوره إحػػدى
جمساتيا ،تباشر المحكمة النظر في الدعوى كما لو كاف المتيـ حاض ًار)).
ولذلؾ ال يجوز الدفع ببطالف سماع الشاىد الذي تـ سػماعو أمػاـ محكمػة الدرجػة األولػى بحجػة
أنػو تػـ فػي غيػاب المػتيـ ،فػال يجػوز الطعػف بيػذا الحكػـ بػالبطالف أمػاـ محكمػة الدرجػة الثانيػة ،ألف ىػػذه
الشيادة تعتبر كأنيا حصمت في حضور المتيـ.
وكذلؾ ما نصت عميػو المػادة( )189مػف ذات القػانوف التػي ناطػت بػرئيس المحكمػة طػرد المػتيـ
إذا وقػع تشػويش منػو فػػي الجمسػة ،فتعتبػر اإلجػراءات التػػي حصػمت أثنػاء غيػاب المػػتيـ عػف الجمسػة فتػرة
الطػػر تعتبػػر كأنيػػا حصػػمت فػػي حضػػوره وال يترتػػب عمييػػا الػػبطالف ،وكػػذلؾ إذا كانػػت ىنػػاؾ عػػدـ م ارعػػاة
لألشكاؿ غير الجوىرية فال ينشأ البطالف.

( )1أحمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص 342إلى ص.351
( )2أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.403
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الفرع الثالث
تصحيح البطالن وتصحيح الخطأ المادي
نصػػت عمػػى ذلػػؾ المػػادة( )183مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة رقػػـ ( )2لسػػنة
 2001بقوليػا)) :لممحكمػة مػف تمقػاء نفسػيا أو بنػاء عمػى طمػب أحػد الخصػوـ أف تقػرر تصػحيح مػا وقػع
ف ػػي حكمي ػػا م ػػف أخط ػػاء مادي ػػة بحت ػػة كتابي ػػة كان ػػت أو حس ػػابية دوف مرافع ػػة عم ػػى أف ي ػػتـ التوقي ػػع عم ػػى

التصحيح مف رئيس الجمسة وكاتبيا)).
وف ػػي ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة الفمس ػػطيني الح ػػالي نص ػػت الم ػػادة ( )283بقولي ػػا (( :إذا وق ػػع

خطأ مادي في الحكـ ال يترتب عميو البطالف ،تتولى المحكمػة التػي أصػدرت الحكػـ تصػحيحو مػف تمقػاء
نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوـ ،ويتـ التصحيح في غرفة المداولة ،وليا أيضػاً بنػاء عمػى طمػب وكيػؿ
النيابة تصويب كؿ خطأ مادي في قرار اإلتياـ)).

ونصػػت الم ػػادة ( )337م ػػف قػػانوف اإلجػ ػراءات الجنائي ػػة المص ػػري (( :إذا وقػػع خط ػػأ م ػػادي ف ػػي
الحكػػـ أو فػػي أي امػػر صػػادر مػػف قاضػػي التحقيػػؽ أو مػػف محكمػػة الجػػنح المسػػتأنفة منعقػػدة فػػي غرفػػة
المشػورة ،ولػـ يكػػف يترتػب عميػو الػػبطالف ،تتػولى الييئػة التػػي أصػدرت الحكػـ أو األمػػر بالتصػحيح لمخطػػأ
مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الخصوـ وذلؾ بتكميفيـ بالحضور ويقضػى بالتصػحيح فػي غرفػة

المشورة بعد سماع أقواؿ الخصوـ ،ويؤشر باألمر الذي يصدر عمػى ىػامش الحكػـ أو األمػر ،ويتبػع ىػذا
اإلج ػراء فػػي تصػػحيح اسػػـ المػػتيـ ولقبػػو)) ،والخطػػأ ىػػو إنح ػراؼ عػػف سػػموؾ الشػػخص المعتػػاد الطبيعػػي،
ويشترط أف يكوف بحسػف نيػة وسػببو القاضػي ولػيس الخصػـ ،ويجػب أف ال يػؤدي التصػحيح الػى التعػديؿ

فػػي ج ػػوىر الحك ػػـ ،ويج ػػب إع ػػالف الخص ػػوـ بػػالحكـ المص ػػحح ،والخط ػػأ الم ػػادي ى ػػو غي ػػر الق ػػانوني ،أو
الواقعي الذي ال يؤثر في جوىر الحكـ ،والخطأ الكتابي ينجـ عف سػيو أو نقػص فػي الكممػات سػواء ورد
في منطوؽ الحكـ أو في جزء مف أجزائو ،أما الخطأ الحسابي فيكوف بخطأ فػي عمميػة حسػابية كػالجمع

أو الطرح (.)1

والتصػػحي ح يػػرد عمػػى اإلج ػراء الباطػػؿ ،أمػػا تص ػػحيح الخطػػأ المػػادي فػػال يػػرد إال عمػػى األحك ػػاـ
القضػػائية وتكػػوف فيػػو سػػمطة تقديريػػة لممحكمػػة ويعتبػػر فيػػو أف المحكمػػة لػػـ تسػػتنفذ واليتيػػا بالفصػػؿ فػػي
الحكـ عمى خالؼ األصؿ المقػرر بالنسػبة لألحكػاـ ،وفػي تصػحيح األحكػاـ يرتػب الحكػـ أثػاره مػف تػاريخ

القي اـ باإلجراء األصمي ،ولػيس مػف تػاريخ الحكػـ المصػحح ،ألف قػرار المحكمػة كاشػؼ ولػيس منشػأ ،أمػا
في حالة إعادة اإلجراء ينت أثره مف وقت اإلعادة ،ومف األمثمة عمى األخطاء الماديػة كالخطػأ فػي ذكػر

( )1عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.278
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اسػػـ مػػف يمثػػؿ النيابػػة العامػػة يػػتـ تصػػحيحو ،أو اسػػـ القاضػػي الػػذي أصػػدر الحكػػـ أو الخطػػأ فػػي تػػاريخ
الواقع ػػة ،حي ػػث يش ػػترؾ الخط ػػأ ال ػػبطالف م ػػع الخط ػػأ الم ػػادي بوج ػػود عي ػػب ،ويختمف ػػاف أف ال ػػبطالف عي ػػب

قانوني أما في الخطأ المادي فال بطالف ،أصالً ألنو يرد عمى إجراء صحيح(.)1

وف ػػي ى ػػذا اإلتج ػػاه قض ػػت محكم ػػة ال ػػنقض المصػ ػرية (( :األص ػػؿ أن ػػو ال يرج ػػع لق ػػانوف أص ػػوؿ

المحاكمات المدنية إال لتفسير ما كػاف غامضػاً مػف أحكػاـ قػانوف اإلجػراءات الجنائيػة أو لسػد نقػص فيػو،

وقد كاف نص الفقرة الثانيػة مػف المػادة( )191مػف قػانوف المرافعػات التػي تحػدثت عػف التصػحيح المػادي،
وبالتػػالي فػػإف ىػػذه الفق ػرة ىػػي مػػف األحكػػاـ التػػي ال تتعػػارض مػػع أحكػػاـ قػػانوف اإلج ػراءات ،وانمػػا تكمػػؿ

نقص فيو يتمثػؿ فػي عػدـ رسػـ طريػؽ لمطعػف عنػد تجػاوز الحػؽ فيػو ،ويتعػيف الرجػوع ليػذا الحكػـ واألخػذ

بمقتضاه في الحدود الواردة فيو))(.)2

وفػػي حكػػـ آخػػر ليػػا قض ػػت بأنػػو (( إف المحكمػػة ال يجػػوز لي ػػا أف تتخػػذ مػػف التصػػحيح وس ػػيمة

لمرج ػػوع عػػػف الحكػػػـ أو تغييػػػر منطوقػػػو متجػػػاوزة بػػػذلؾ الحػػػدود المرسػ ػػومة ليػػػا بمقتضػ ػػى المػ ػػادة()337

إجراءات جنائيػة ،فػال يجػوز ليػا التعػديؿ فػي الحكػـ واإلضػافة إليػو لمػا فػي ذلػؾ مسػاس بحجيػة األحكػاـ،
ألف التصحيح مقصػور عمػى األخطػاء الماديػة التػي ال تػؤثر فػي الحكػـ ،وبالتػالي ال تفقػده ذاتيتػو وتجعمػو
مقط ػػوع الص ػػمة ب ػػالحكـ المص ػػحح ،واف الطع ػػف ف ػػي القػ ػرار الص ػػادر بالتص ػػحيح ش ػػأنو ش ػػأف الطع ػػف ف ػػي
األحكاـ ال يقبؿ إال مف المحكوـ عميو الذي صدر ضده قرار التصحيح(.)3

وك ػ ػػذلؾ قض ػ ػػت محكم ػ ػػة ال ػ ػػنقض الفمس ػ ػػطينية ((دائػ ػ ػرة راـ اهلل))(( :أن ػ ػػو وعمػ ػ ػالً بأحك ػ ػػاـ الم ػ ػػادة

( )1/183مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجاريػة ،واسػتناداً لمػا قررتػو المػادة ( )283مػف قػانوف
اإلجراءات الجزائية ،وحيث أنو وقع خطأ مػادي كتػابي فػي الحكػـ والمتمثػؿ بعبػارة( والحكػـ عميػو بػالحبس

الفعمي لمدة  3سنوات) واستبدالو بعبارة بالحكـ عميو بالحبس الفعمي لمدة ثالثة أشير(.)4

( )1محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص.118

( )2نقػض جنػػائي مصػػري ،طعػػف رقػـ 3129لسػػنة 62ؽ ،جمسػػة  ،1995/10/10مكتػػب فنػي رقػػـ ،46ص ،1084منشػػور عمػػى
منتديات ستار تايمز(.)www.startimes.com

( )3نقض مدني مصري ،طعف رقـ  5293لسنة62ؽ،1994/4/21 ،ص.742

( )4نقض جزائي فمسطيني ،دائرة راـ اهلل ،في الدعوى رقـ  ،2011/7جمسة .2012/6/25

 -نق ػ ػ ػػض جزائ ػ ػ ػػي فمس ػ ػ ػػطيني ،دائػ ػ ػ ػرة راـ اهلل ،دع ػ ػ ػػوة رق ػ ػ ػػـ  ،2011/160جمس ػ ػ ػػة  ،2012/4/24منش ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػػع المقتف ػ ػ ػػي

اإللكتروني ،http:muqtafi.birzet.edu.com:األثنيف  ،2018/5/7الساعة  3مساءاً.
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الفرع الرابع
التصحيح والطعن
الطعف ىي إمكانية ممنوحة لمحاولة تغيير قرار أو حكـ قضػائي بإظيػار عػدـ الرضػا بػو وطمػب

عرضو عمى جية أعمى لمبت في شأنو(.)1

ولػذلؾ فػالطعف ىػػو طريػؽ رسػػمو القػانوف لمراجعػػة األحكػاـ الصػػادرة عػف محكمػػة الدرجػة األدنػػى
إلصالح وتعديؿ ما يشوب الحكـ مف أخطاء مف خالؿ عرضو عمػى محكمػة درجػة أعمػى تحقيقػًا لحسػف

سير العدالة ،ولكف ىذا ليس دوماً حيث أف المعارضة تكوف أماـ دار المحكمة.

وتصحيح البطالف يرد عمى إجراء باطػؿ فػي حػد ذاتػو ،أمػا الطعػف فػال يػرد إال عمػى األحكػاـ أو
القػ ػ اررات ،وتص ػػحيح اإلجػ ػراء الباط ػػؿ يك ػػوف م ػػف ذات المحكم ػػة كم ػػا ى ػػو الح ػػاؿ ف ػػي اإلنتق ػػاص أو م ػػف
الخصـ كما ىو الحاؿ في النزوؿ ،أما الطعف فال يتـ التصحيح إال مف محكمة الدرجة األعمى.
ويختمؼ تصحيح الخطأ المادي عف الطعف أف األولى يكوف التصحيح لخطػأ مػادي بحػت سػواء
كػػاف كتػػابي أـ حسػػابي وفيمػػا عػػدا ذلػػؾ مػػف األخطػػاء األخػػرى لممحكمػػة فػػإف سػػبيؿ إصػػالحيا ىػػو سػػموؾ
طريؽ الطعف ألف الخطأ يكوف ىنا خطأ في تقدير الوقائع أو إرساء القاعدة القانونية(.)2

واعػػادة اإلجػػراء الباطػػؿ ( تصػػحيح اإلج ػراء) تكػػوف بمباش ػرة اإلج ػراء مػػف جديػػد ،وينػػت اإلج ػراء

أث ػره مػػف وقػػت إعادتػػو ،أمػػا تصػػحيح الخطػػأ المػػادي فيكػػوف بالتأشػػير بػػاألمر الصػػحيح عمػػى ذات الورقػػة
ومف ذات الييئة ويجب إعالف الخصوـ ،وينت الحكـ أثره مف وقت القياـ باإلجراء األصمي(.)3

الفرع الخامس
التصحيح ونظرية العقوبة المبررة
نصػت عمػى ىػػذه النظريػة المػادة( )369مػػف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة الفمسػطيني رقػـ( )3لسػػنة
 2001بقوليػػا (( :إذا بنيػػت أسػػباب الحكػػـ المطعػػوف بػػو عمػػى خطػػأ فػػي ذكػػر نصػػوص القػػانوف ،أو فػػي
وصؼ الجريمػة أو فػي صػفة المحكػوـ عميػو فػال يجػوز نقػض الحكػـ إذا كانػت العقوبػة المحكػوـ بيػا ىػي

( )1معجـ المعرفة ،منشور عمى الرابط ،www.marefa.org :الثالثاء  ،2018/5/8الساعة  5مساءًا.
( )2أح مد مميجي ،التعميؽ عمى قانوف المرافعات ،الجزء الثالث ،دوف طبعة وسنة نشر ،ص.263

محمد المنجي ،دعوى التصحيح ،الطبعة األولى ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،عاـ  ،1995ص.6

( )3عبد الحميد الشواربي ،طرؽ الطعف في األحكاـ المدنية والجنائية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،عاـ ،1996ص.45
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المقػػررة فػػي القػػانوف لمجريمػػة بحسػػب الوقػػائع المثبتػػة فػػي الحكػػـ وتصػػحح المحكمػػة الخطػػأ الػػذي وقػػع فيػػو
وترد الطعف بالنتيجة)) .وىذا ما يعرؼ بنظرية العقوبة المبررة.
ال
أمػا إذا قبمػت المحكمػة سػببًا مػػف أسػباب الطعػف بػالنقض أوجػدت لػػو سػببًا مػف تمقػاء نفسػيا عمػ ً

بػنص المػػادة( )354مػػف ىػػذا القػػانوف قػػررت نقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ،وأعػػادت الػػدعوى إلػػى المحكمػػة
التي أصدرت الحكـ المنقوض لتحكـ فييا مف جديد بييئة مغايرة(.)1

وبنػػاء عمػػى ىػػذه النظريػػة يػػتـ تصػػحيح الحكػػـ دوف نقضػػو إذا كػػاف الطعػػف المرفػػوع أمػػاـ محكمػػة
الػػنقض مسػػتندًا عمػػى وجػػود خطػػأ فػػي ذكػػر نصػػوص القػػانوف أو فػػي وصػػؼ الجريمػػة أو صػػفة المحكػػوـ
عميو إذا كانت العقوبة المقضي بيا في الحكـ ىي المقرر في القانوف بحسب الوقػائع المثبتػة فػي الحكػـ،

وبالتػالي ال يكػوف ىنػاؾ جػدوى مػف الطعػف فػي حكػـ اإلدانػة أو ال مصػمحة عمػى أسػاس اف العقوبػة التػي
قضػػى بيػػا الحكػػـ ى ػي ذاتيػػا المقػػررة فػػي نػػص القػػانوف ،وبالتػػالي ال مبػػرر لمطعػػف إلنتفػػاء المصػػمحة فيػػتـ

ال مف نقضو(.)2
تصحيح الحكـ بد ً
تطبيقات نظرية العقوبة المبررة:

 -1الخطػػأ فػػي ذكػػر نصػػوص القػػانوف ،وتكػػوف عنػػدما يكػػوف الحكػػـ قػػد أسػػب عمػػى الوقػػائع وصػػؼ
صػػحيح وقضػػى بالعقوبػػة المقػػررة قانون ػاً ،لكنػػو أخطػػأ فػػي اإلشػػارة إلػػى نػػص القػػانوف وأشػػار إلػػى
نص آخر يتضمف نفس العقوبة(.)3

 -2الخطػػأ فػػي تكييػػؼ الواقعػػة ،وتفتػػرض ىػػذه الحالػػة أف يكػػوف الوصػػؼ الػػذي أسػػبغو الحكػػـ غيػػر
صحيح ولكنو العقوبة المقضي بيػا ىػي العقوبػة المقػررة لػو كػاف الوصػؼ صػحيحًا ،كػأف يصػدر

الحكػـ بإدانػة مػتيـ عػف جريمػة خيانػة األمانػة ويصػؼ العقػد بػيف المػتيـ والمجنػي عميػو بالوديعػػة
ولكف الطعف يستند إلى الوصؼ الصحيح وىو خيانة األمانة(.)4

( )1نص المادة( ) 372مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،ويعتبر مف أسباب النقض كما نصت عمييا المادة( )354مخالفة
الحكػػـ لمقػػانوف أو الخطػػأ فػػي تطبيقػػو أو تأويمػػو ،أو تكػػوف المحكمػػة مشػػكمة خالف ػ ًا لمقػػانوف ،أو ال واليػػة ليػػا لمنظػػر فػػي الػػدعوى ،أو

صدور قانوف يسري واقعة الدعوى بعد الحكـ المطعوف فيو.

( )2مأموف سالمة ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ،الجزء الثاني ،مطبعة القاىرة ،سنة  ،1977ص ،399أيضاً :كامػؿ
السعيد ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،األحكاـ وطرؽ الطعف ،دار الثقافة ،األردف ،2001 ،ص.394

( )3قضت مح كمة النقض المصرية(( :الخطأ في ذكر مادة العقاب ال يبطؿ الحكـ ،ماداـ وصػؼ الفعػؿ وبػيف العقوبػة المسػتوجبة
لمفعؿ بيان ًا كافي ًا ،وقضى بعقوبة ال تخرج عف حدود المادة الواجبة التطبيؽ ،ولمحكمة النقض تصحيحو.

-نقض جزائي مصري ،الطعف رقـ 525لسػنة 83ؽ ،جمسػة  ،2013/4/6المسػتح دث مػف المبػادئ الصػادرة عػف الػدوائر الجنائيػة،

عاـ  ،2013إعداد القاضي عبد الجواد موسى.

( )4محمود نجيب حسني ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،دوف طبعة وسنة نشر،ص.1391
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ال أو عػدـ قبولػو يشػتركاف
وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية بأف رد اإلستئناؼ شػك ً

في النتيجة بعدـ بحثو موضوعاً ،لػذلؾ تقػرر المحكمػة إعطػاء الحكػـ وصػفو الحػؽ وتكييفػو السػميـ بحيػث

يص ػػبح ع ػػدـ قب ػػوؿ اإلس ػػتئناؼ ب ػػدالً م ػػف رد اإلس ػػتئناؼ ش ػػكالً ،وبالت ػػالي حكم ػػت المحكم ػػة ب ػػرد الطع ػػف

المقدـ(.)1

 -3الخطػػأ فػػي صػػفة المحكػػوـ عميػػو ،كػػأف يخطػػأ الحكػػـ فػػي صػػفة المحكػػوـ عميػػو ،وتكػػوف العقوبػػة
المقضػػي بيػػا فػػي الحكػػـ ىػػي ذاتيػػا المقػػررة فػػي القػػانوف ،فػػال مبػػرر لػػنقض الحكػػـ ،بػػؿ تصػػحح
الػػنقض الحكػػـ ،كػػأف يػػديف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو عمػػى أسػػاس أنػػو فاعػػؿ أصػػمي ،ولكػػف المحكػػوـ

عميػػو طعػػف بػػالحكـ عمػػى أسػػاس أنػػو ش ػريؾ ،فػػال مبػػرر ىنػػا لػػنقض الحكػػـ خصوص ػًا أف قػػانوف

العقوبات رقـ( )74لعاـ  1936قد ساوى في العقوبة بيف الفاعؿ األصمي والشريؾ(.)2

والتص ػػحيح ي ػػرد عم ػػى إجػ ػراء باط ػػؿ ،أم ػػا التص ػػحيح حس ػػب نظري ػػة العقوب ػػة المب ػػررة فيك ػػوف م ػػف

محكمة النقض ولحاالت حددىا القانوف حصػ ًار ،وفػي غيػر ىػذه الحػاالت ال تسػتطيع المحكمػة التصػحيح

بؿ تنقض الحكـ.

( )1نقػ ػػض ج ازئ ػ ػػي فمسػ ػػطيني ،دائػ ػ ػرة راـ اهلل ،فػ ػػي الطع ػ ػػف رق ػ ػػـ  ،2008/4جمسػ ػػة  ،2008/3/30منش ػ ػػور عمػ ػػى موق ػ ػػع المقتف ػ ػػي
اإللكتروني .http:muqtafi.birzet.edu.com:األربعاء  2018/5/9الساعة  4مساءًا.

( )2أنظر المادة ( )23مف قانوف العقوبات رقـ( )74لسنة .1936
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المبحث الثاني
وسائل تصحيح البطالن
ال ػػبطالف كجػ ػزاء إج ارئ ػػي يواج ػػو اإلجػ ػراء ال ػػذي ال يتط ػػابؽ م ػػع نموذج ػػو الق ػػانوني ،وذل ػػؾ بي ػػدؼ
احت ػراـ أوامػػر القػػانوف وال تسػػود الفوضػػى فػػي مجػػاؿ اإلج ػراءات ،ولػػذلؾ فػػإف المشػػرع لػػو سياسػػة تش ػريعية
وأدوات يستخدميا أما لتقرير البطالف كجزاء عمى المخالفة التي يتـ ارتكابيا ،أومف خالؿ الحػد مػف آثػار

البطالف إذا رأى في ذلؾ تحقيؽ العدالة ،فالمشػرع الحػديث ينبػذ التمقائيػة فػي أعمػاؿ الػبطالف ،بمعنػى أف
ال يحبػػذ المشػػرع أعمػػاؿ ىػػذا الجػزاء ميمػػا كػػاف صػػغر المخالفػػة ،حتػػى ال يػػتـ العػػودة لمشػػكمية التػػي كانػػت

في القانوف الروماني(.)1

والمشػػرع فػػي القػػانوف اإلج ارئ ػػي يكثػػر مػػف التصػػحيح وذؾ ض ػػماناً لسػػير الخصػػومة فػػي تحقي ػػؽ

غايتيػػا ا لنيائيػػة ،وىنػػاؾ طػػرؽ لمتصػػحيح ،حيػػث يصػػحح الػػبطالف بػػزواؿ العيػػب ويػػتـ ذلػػؾ بتحقيػػؽ الغايػػة
م ػػف الش ػػكؿ المعي ػػب ألف ذل ػػؾ ي ػػؤدي ال ػػى زواؿ العي ػػب ،وك ػػذلؾ بالتكمم ػػة لإلجػ ػراء المعي ػػب والتص ػػحيح

بحضور المكمؼ ،أو يصحح البطالف أيضاً عمى الرغـ مف بقاء العيػب الػذي سػبب الػبطالف كالتصػحيح

بالنزوؿ أو بواقعة قانونية مصححة(.)2

وىنػػاؾ طػػرؽ أخػػرى منيػػا عػػدـ الحكػػـ بػػالبطالف إذا كػػاف العيػػب او الػػنقص فػػي اإلج ػراء يمكػػف
تالفيػػو مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ مبػػدأ تكػػافؤ أو تكامػػؿ البيانػػات عمػػى نحػػو يحقػػؽ الغايػػة مػػف اإلج ػراء ،وبسػػقوط
الحػػؽ فػػي الػػبطالف إذا لػػـ يتمسػػؾ بػػو صػػاحبو فػػي المواعيػػد المناسػػبة ،مثػػؿ مواعيػػد الطعػػف فػػي األحكػػاـ،

وعدـ التمسؾ بالدفوع الشكمية قبؿ التحدث بالموضوع(.)3

وك ػػذلؾ ي ػػتـ تص ػػحيح ال ػػبطالف بالتجدي ػػد ،وبتح ػػوؿ العم ػػؿ اإلج ارئ ػػي الباط ػػؿ ،وبإنتق ػػاص العم ػػؿ

الباطؿ( البطالف الجزئي).

( )1نبيؿ إسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.285

( )2فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.607
( )3مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.262
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وبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ سػػوؼ نعػػال ى ػذا المبحػػث( وسػػائؿ تصػػحيح الػػبطالف) مػػف خ ػالؿ المطالػػب
التالية:
 المطمب األوؿ :النزوؿ عف البطالف. المطمب الثاني :تجديد اإلجراء الباطؿ. المطمب الثالث :تكممة اإلجراء الباطؿ. المطمب الرابع :تحوؿ اإلجراء الباطؿ. -المطمب الخامس :إنتقاص اإلجراء الباطؿ.

 -المطمب السادس :تحقؽ الغاية مف اإلجراء.
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المطمب األول
النزول عن البطالن(التنازل)
تنازؿ عف حقو أي تخمى عنو ،وتنازؿ عف شكايتو بمعنى تخمى عنيا(.)1
ويقاؿ ليس مف الصواب التنازؿ عف الحقوؽ أي التخمي عنيا ،وتنازؿ عػف الػدعوى أي تػنح عػف

حؽ بعينو فال يمكف المجوء إليو بعد ذلؾ ،وفي القانوف يعني ترؾ المرء حقًا لو أو فائدة تعود عميو(.)2
والتنازؿ ىو إعالف ممف لو التمسؾ بالبطالف برغبتو في عدـ توقيع البطالف(.)3

أو تصػػرؼ إداري م ػػف ص ػػاحب المص ػػمحة فػػي ال ػػبطالف ،يزي ػػؿ ش ػػبح الػػبطالف ال ػػذي ك ػػاف يي ػػدد

اإلجراء ،سواء كاف عيباً شكمياً أو غير شكمي(.)4

وتـ تعريفػو بأنػو إبػداء الرغبػة ممػف شػرعت القاعػدة اإلجرائيػة التػي يحمميػا العمػؿ اإلج ارئػي الػذي
أصابو العيب لصالحو.
ال لمتصػػرؼ فيػػو ،فػػإف لػػـ يكػػف كػػذلؾ امتنػػع التنػػازؿ عنػػو،
والتنػػازؿ يقتضػػي أف يكػػوف الحػػؽ قػػاب ً

والتنازؿ قد يكوف صريحاً أو ضمنياً(.)5

و التنازؿ الصريح يكوف بإعالف الخصـ صاحب الحػؽ فيػو عػف إرادتػو بعػدـ التمسػؾ بػالبطالف
وال يشػ ػػترط فػ ػػي النػ ػػزوؿ الصػ ػػحيح أي شػ ػػكؿ خػػػاص فيسػػػتوي أف يكػ ػػوف شػػػفاىة فػ ػػي الجمسػ ػػة أو بمػ ػػذكرة

مكتوبة(.)6

ويجػػب أن يك ػػوف التنػػازؿ الصػ ػريح محػػددًا عم ػػى العمػػؿ الباط ػػؿ ،ألف التنػػازؿ غي ػػر المحػػدد يفق ػػد

عنصر اإلرادة مف التنازؿ التي تكوف عمى عمـ باإلجراء الباطؿ التي إتجيت الى التنازؿ عنو(.)7

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى ،www.almaany.com :الخميس  ،2018/3/1الساعة  11صباحاً.
( )2معجـ المعرفة ،منشور عمى ،www.maajim.com :الخميس  ،2018/3/1الساعة  12صباحاً.
( )3أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.425
( )4عبد اهلل الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.20

( )5حمد النعيمي ،مرجع سابؽ ،ص.80
( )6محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص.113

( )7أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.425
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أما التنازؿ الضمني فيستفاد مف خػالؿ قيػاـ صػاحب الحػؽ بإعمػاؿ تػدؿ بالضػرورة عمػى رضػاءه
ب ػػاإلجراء المعي ػػب ،وتتمتـــع محكم ػػة الموض ػػوع بس ػػمطة تقديري ػػة ف ػػي تق ػػدير التن ػػازؿ الض ػػمني دوف رقاب ػػة
محكمة النقض إال مف حيث سالمة األسباب (مف حيث المعقولية واإلستنتاج)(.)1

ويسػػتنت النػػزوؿ الضػػمني مػػف خػػالؿ القيػػاـ بػػإجراء أو آخػػر فيػػدؿ ذلػػؾ ضػػمنًا عمػػى التنػػازؿ عػػف

اإلج ػراء الػػذي ســـبقو ،فمػػثالَ مناقشػػة تقريػػر الخبيػػر موضػػوعياً دوف إثػػارة الػػبطالف فػػي إج ػراءات الخبيػػر
ض ػػمناً يس ػػتفاد من ػػو الن ػػزوؿ ع ػػف التمس ػػؾ ب ػػالبطالف ،وك ػػذلؾ حض ػػور الخص ػػـ بالجمس ػػة يس ػػقط حق ػػو ف ػػي

التمسؾ ببطالف ورقة اإلعالف.

والنػػزوؿ عػػف التمسػػؾ بػػالبطالف يعتبػػر طريقػػة لتصػػحيح الػػبطالف عمػػى الػػرغـ مػػف بقػػاء العيػػب،
ويعتبػر كػذلؾ سػػبب خػاص لمتصػػحيح ولػيس سػػبب عػاـ ألنػو ال يػػرد إال عمػى الػػبطالف المتعمػؽ بمصػػمحة

الخصوـ(.)2

وقػػد نػػص قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني عمػػى التنػػازؿ فػػي المػػادة( )476بقوليػػا (( :فيمػػا
عدا الحاالت التي يتعمؽ فييػا الػبطالف بالنظػاـ العػاـ ،ال يجػوز الػدفع بػالبطالف إال ممػف شػرع لمصػمحتو

مالـ يكف قد تسبب فيو أو تنازؿ عنو صراحة أو ضمنًا)).

وى ػػو ذات ن ػػص الم ػػادة ( )2/24م ػػف ق ػػانوف أص ػػوؿ المحاكم ػػات المدني ػػة والتجاري ػػة الفمس ػػطيني

(( -2يزوؿ البطالف إذا نزؿ عنو صراحة أو ضمناً مف شرع لمصمحتو))(.)3

والتنازؿ كما قمنػا قػد يكػوف صػريحاً بػالقوؿ أو الكتابػة أو ضػمنياً يسػتدؿ بػو مػف الظػروؼ كمػا لػو

كاف لممتيـ محامي وحصؿ اإلجراء بحضوره دوف إعتراض منو.

وىذا ما نصت عميو المادة( )478مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،بقوليػا (( فػي غيػر
ح ػػاالت ال ػػبطالف المتعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ يس ػػقط الحػػػؽ ف ػػي ال ػػدفع ب ػػبطالف اإلجػ ػراءات الخاص ػػة بجمػ ػػع
اإلسػػتدالؿ أو بػػالتحقيؽ اإلبتػػدائي أو بػػالتحقيؽ بالجمسػػة إذا كػػاف لممػػتيـ محػ ٍػاـ وحصػػؿ اإلج ػراء بحضػػوره
دوف إعتراض منو ،ويسقط حؽ الدفع بالبطالف بالنسبة لمنيابة العامة إذا لـ تتمسؾ بو في حينو)).
وقضػت محكمػة اإلسػتئناؼ العميػػا(غزة)(( :الػبطالف المترتػب عمػى مخالفػػة نػص المػادة( )19مػػف

قػػانوف القػػبض والتحػػري( تػػـ إلغائػػو) التػػي نصػػت عمػػى وجػػوب اص ػطحاب المختػػار أو إثنػػيف مػػف الوجيػػاء

( )1عثمػػاف التكػػروري ،الكػػافي فػػي شػػرح قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة رقػػـ( )2لعػػاـ  ،2001دوف طبعػػة،2012 ،
ص.522

( )2حمد النعيمي ،مرجع سابؽ ،ص.80

( )3تقابؿ المادة( ) 225مف قانوف اإلجراءات الجزائية لدولػة اإلمػارات رقػـ ( )35لسػنة  ،1992والمػادة( )22مػف قػانوف المرافعػات
المدنية والتجارية المصري.
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أثنػاء التفتػيش ،فػإف المخالفػػة ليػذه المػادة يترتػب عمييػػا بطػالف نسػبي ،وكػاف عمػػى المػتيـ التمسػؾ بػو فػػي
أوؿ إج ػراءات المحاكمػػة ،وبالتػػالي لػػيس لػػو أف يػػدفع بػػو أمػػاـ محكمػػة اإلسػػتئناؼ واال سػػقط الحػػؽ فيػػو،

وعمى ذلؾ يكوف إذا التفتيش صحيحاً))(.)1

و التن ػػازؿ ع ػػف ال ػػبطالف ال يك ػػوف إال إذا ك ػػاف ال ػػبطالف يتعم ػػؽ بمص ػػمحة الخص ػػوـ ،ف ػػال يج ػػوز

النزوؿ عف البطالف المتعمؽ بالنظاـ العاـ ،ولذلؾ ال يصحح البطالف تنازؿ األنثى عػف تفتيشػيا بواسػطة
رجػػؿ ضػػبط قض ػػائي ألف الػػبطالف متعم ػػؽ بالنظػػاـ الع ػػاـ فػػال يػػؤثر تن ػػازؿ األنثػػى لتعمق ػػو بالحيػػاء الع ػػاـ،
وكػػذلؾ ال يصػػح التنػػازؿ مػػف الشػػخص الػػي تػػـ تعذيبػػو عػػف الػػدفع بػػبطالف اإلعت ػراؼ ،ألنػػو يمػػس سػػالمة

الجسد.

ويترتػػب عمػػى إعتبػػار معظػػـ قواعػػد التفتػػيش مػػف القواعػػد الجوىريػػة المتعمقػػة بمصػػمحة الخصػػوـ
بالدرجػة األولػػى ،واذا تػػـ مخالفتيػػا كػػاف الػػبطالف نسػػبي ولػػيس مطمػػؽ ،أف الرضػػاء أو التنػػازؿ يعتبػػر سػػبباً
لزواؿ البطالف ،ولذلؾ يجب توافر الشروط اآلتية فيو(:)2

 -1أف يكوف الرضاء صدر عف إرادة حرة صحيحة خالية مف العيوب.
 -2أف يكوف الرضاء صدر مف صاحب الحؽ فيو ،كأف يتـ تفتػيش المنػزؿ ويصػدر الرضػاء منػو أو
ممف يقوـ مقامو في غيبتو كالولد المقيـ مع والده بصفة مستمرة في المنزؿ.

 -3إف الرضاء في التفتيش لو خصوصية فيجػب أف يكػوف صػريحاً ال ضػمنياً وقبػؿ مباشػرة التحقيػؽ
فال يجوز أخذ اإلستنتاج مف السكوت ،ألنو قد يكوف الباعث عميو الخوؼ.

 -4وأف يعمػػـ بػػالبطالف ،وفػػي ىػػذا اإلتجػػاه قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية((إف حرمػػة المنػػازؿ ومػػا
أحاطيػػا بػػو الشػػارع مػػف رعايػػة يقتضػػي حػػيف دخوليػػا بعػػد رضػػا أصػػحابيا ويغيػػر أذف النيابػػة أف
ال مػػنيـ قبػػؿ الػػدخوؿ ،وبعػػد إلمػػاميـ بظػػروؼ التفتػػيش،
يكػػوف ىػػذا الرضػػا ص ػريحًا ح ػ ًار ،وحاص ػ ً

وبعد وجود مسوغ يخوؿ مف يطمبو سمطة إجرائو  ،وبالتأكيد فإف الرضػاء بالمخالفػة ليػذه القاعػدة

المقررة لمصمحة الخصوـ يفقد الشخص الدفع بالبطالف))(.)3

( )1إستئناؼ عميا جػزاء (غػزة)  ،القضػية رقػـ ( ،)1958/21جمسػة  1958/8/21مجموعػة مختػارة مػف أحكػاـ محكمػة اإلسػتئناؼ
العميا ،الجزء( ،)17إعداد :وليد الحايؾ ،عاـ  ،1998ص.47

( )2ساىر الوليد ،شرح  ،مرجع سابؽ ،ص.395

( )3نقػض ج ازئػي مصػري ،1963/6/11 ،مجموعػة القواعػد ،الجػػزء األوؿ ،ص ، 412أشػار إليػو ناصػر الشػيراني :بحػث بعنػواف:
أوجػو الػػبطالف فػػي نظػػاـ اإلجػراءات الجزائيػػة السػػعودي ،مركػػز الشػػاطري لمد ارسػات والتطػػوير ،بتػػاريخ  ،2015/10/2منشػػور عمػػى

الرابط.plus.google.com:
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وكػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لإلسػتجواب فمممػتيـ أف يتنػػازؿ عػف الضػمانات المقػررة لػو فػي اإلسػػتجواب
دوف دعػػوة محاميػػة لمحضػػور ،فمػػو أف يطمػػب مػػف وكيػػؿ النيابػػة اسػػتجوابو حتػػى ولػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ حالػػة

تمبس أو ضرورة أو استعجاؿ أو خوؼ مف ضياع األدلة(.)1

ول ػ ذلؾ يجػػوز التنػػازؿ عػػف الطعػػف أمػػاـ محكمػػة الػػنقض إال إذا كػػاف الطعػػف مرفػػوع مػػف النيابػػة

العامػػة ،فػػال يج ػػوز لمنيابػػة التن ػػازؿ ص ػراحة أو ض ػػمناً عػػف حقي ػػا فػػي الطع ػػف فػػي الحك ػػـ ،وال يجػػوز لي ػػا
التنازؿ عف الطعف بعد رفعو ،ألنيا تمثؿ المجتمع وليا إستئناؼ الحكـ لمصمحة أو ضد المتيـ(.)2

ويشترط لصحة النزوؿ سواء كاف صحيحًا أو ضمنيًا:
 -1أف يصػدر النػزوؿ مػف صػاحب الحػؽ فػي التمسػؾ بػالبطالف ،واختمػؼ الػرأي فػي نػزوؿ المحػامي
نيابػػة عػػف موكمػػو ،فػػذىب رأي الػػى أف الوكالػػة العامػػة تعطيػػو ذلػػؾ ،وذىػػب رأي آخػػر أف نػػزوؿ

المحامي ال يمزـ موكمو إال إذا كاف ىناؾ توكيؿ خاص(.)3

ونتفؽ مع الػرأي الثػاني فػال تكفػي الوكالػة العامػة لمنػزوؿ بػؿ يجػب أف يكػوف ىنػاؾ وكالػة خاصػة
بسبب الخطورة المترتبة عمى ىذا اإلجػراء مػف تصػحيح لمعمػؿ الباطػؿ ،وقػد ال يكػوف ىنػاؾ فرصػة أخػرى
لمتمسؾ بالبطالف ،بما يترتب عميو اإلضرار بالمتيـ أو الخصـ.
 -2يجػػب ت ػوافر أىميػػة النػػزوؿ ،والمطموبػػة ىػػي األىميػػة اإلجرائيػػة بمعنػػى ت ػوافر الرابطػػة التػػي تجعػػؿ
الشخص طرؼ في الخصومة اإلجرائية الجنائية(.)4

 -3أف تتحقؽ إرادة النزوؿ سواء صراحة أو ضمناً.

 -4أف ال يكػػوف ال ػػبطالف متعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ ،ألف النػػزوؿ ع ػػف ال ػػبطالف الع ػػاـ ال يرت ػػب أي أث ػػر
حتى بالنسبة لممتنازؿ نفسو ،فيجوز لو بعد نزولو التمسؾ بالبطالف(.)5

وذلػػؾ يرجػػع الػػى أف الػػبطالف المتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ ال يصػػحح بػػالنزوؿ ،ولمقاضػػي التمسػػؾ بػػو
مػف تمقػاء نفسػو ،وكػذلؾ لمنيابػة العامػة التمسػؾ بػو ،ولكػؿ ذي مصػمحة التمسػؾ فيػو ،ويجػوز التمسػؾ فيػػو

ألوؿ مرة أماـ المحكمػة اإلسػتئنافية أو محكمػة الػنقض ،أمػا الػبطالف النسػبي فيتعمػؽ بالخصػوـ وال يجػوز
لغير مف قرر لمصمحتو التمسؾ بو ،وليس لمنيابة العامة التمسؾ فيػو ،وال يسػتطيع القاضػي أف يحكػـ بػو
( )1نصت المادة( ) 98مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني(( :لوكيؿ النيابة استجواب المتيـ قبؿ دعوة محامية لمحضػور فػي

حاال ت التمبس والضرورة واإلستعجاؿ والخوؼ مف ضياع األدلة عمى أف تدوف موجبات التعجيؿ في المحضر ،ولممحامي اإلطالع
عمى أقواؿ المتيـ عند انتياء اإلستجواب)).

( )2عبد اهلل الفرا ،الوجيز في أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثانية ،عاـ ،2014ص.177
( )3فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.679
( )4ساىر الوليد ،شرح ،مرجع سابؽ ،ص.99

( )5تيز ارريف زىرة ،خوالدي نواؿ ،مرجع سابؽ،ص.79
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مػػف تمقػػاء نفسػػو ،ولػػذلؾ يجػػب التمسػػؾ بػػالبطالف الناشػػئ عنػػو قبػػؿ الػػدخوؿ فػػي الموضػػوع فيػػتـ النػػزوؿ

عنو(.)1

وفي ىذا اإلتجاه قضت محكمة اإلستئناؼ العميا بغزة(( الػدفع بػالبطالف إذف التفتػيش ال يفيػد إال
م ػػف شػ ػػرع لمص ػػمحتو ،وىػ ػػذا تطبيق ػ ػًا لم ػػا نصػ ػػت عمي ػػو المػ ػػادة( )476مػػػف ق ػػانوف اإلجراءات((فيمػ ػػا عػ ػػدا
الحاالت التي يتعمؽ فييا البطالف بالنظػاـ العػاـ ،ال يجػوز الػدفع بػالبطالف إال ممػف شػرع لمصػمحتو مػالـ

يكف قد تسبب فيو أو نزؿ عنو صراحة أو ضمناً))(.)2

واذا ىناؾ أكثر مف شخص ممف ليـ حؽ التمسؾ بالبطالف ،فإف النػزوؿ يجػب أف يصػدر مػنيـ

جميعاً حتى يزوؿ كؿ أثر يتعمؽ باإلجراء ،أما إذا صدر التنازؿ مف بعضيـ ،فإنػو ال يسػري إال فػي حػؽ
مف تنازؿ عنو ،دوف أف يؤثر في حقوؽ األخريف ،وال يشترط موافقة اآلخريف عمى النزوؿ(.)3

وذىب بعض الفقو الى التمييز بيف التنازؿ والتصػحيح بالواقعػة القانونيػة المصػححة عمػى أسػاس

أف التصحيح في التنػازؿ يرجػع الػى اإلرادة أمػا فػي الواقعػة القانونيػة المصػححة يرجػع الػى نػص القػانوف،
فإذا تحققت وقائع معينة في الخصومة ترتب عمػى ذلػؾ سػقوط الحػؽ فػي التمسػؾ بػالبطالف ،وأف الواقعػة
المصححة طريؽ استثنائي لذلؾ ال يجوز القيػاس عميػو ،وال يشػترط فػي الواقعػة أف يكػوف صػاحب الشػأف
عمى عمـ بالعيب الذي أدى الى البطالف ،أما في التنازؿ يجب العمـ بالعيب حتى يحقؽ التنازؿ أثره(.)4

ويسػػتدؿ ىػػذا ال ػرأي بسػػقوط حػػؽ الػػدفع بػػالبطالف إذا كػػاف لممػػتيـ محػ ٍػاـ وحصػػؿ اإلج ػراء بػػدوف

إعتراض منو ،فعدـ اإلعتراض واقعة تسقط حؽ الخصـ في التمسؾ بالبطالف(.)5

وتطبيقاً لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية ((مف المقػرر أنػو ال جػدوى لمطػاعف ممػا يثيػره فػي

خصوص دفعو ببطالف اإلجػراءات الخاصػة بػالتحقيؽ اإلبتػدائي ،ألف الػذي أجػراه معػاوف نيابػة مػف غيػر
إنتداب خاص ،ماداـ ثبػت أف ثالثػة مػف وكػالء النيابػة تولػوا التحقيػؽ بالواقعػة ،باإلضػافة إلػى أنػو حضػر
محامياً عف الطاعف في التحقيؽ مػف أولػو إلػى آخػره ،وقػد حصػؿ اإلجػراء بحضػوره ودوف إعتػراض منػو،

( )1عبد الحميد الشواربي ،التعميؽ الموضوعي عمى قانوف اإلجراءات الجنائية ،الكتاب الثاني ،منشػأة المعػارؼ باألسػكندرية ،دوف

سنة نشر ،ص.862

( )2إستئناؼ عميا ج ازئػي ،دائػرة غػزة ،طعػف رقػـ  ،1961/31جمسػة  ،1963/2/4مجموعػة مختػارة مػف أحكػاـ محكمػة اإلسػتئناؼ
العميا غزة ،القسـ الجزائي ،الجزء الثامف عشر ،إعداد القاضي وليد الحايؾ.

( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.415

( )4فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني ،مكتبة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي ،عاـ ،2001ص.416
( )5نص المادة ( ) 478مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
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األمر الذي يترتب عميو سقوط حقو في الدفع بػالبطالف عمػى مقتضػى مػا نصػت عميػو المػادة( )333مػف

قانوف اإلجراءات الجنائية))(.)1

ون ػػرى أف الواقع ػػة القانوني ػػة المص ػػححة تن ػػدرج ض ػػمف ص ػػور التن ػػازؿ الض ػػمني ،وليس ػػت ص ػػورة
مستقمة لمتصحيح.
وذىػػب بعػػض الفق ػػو أف الػػبطالف يص ػػحح بقاعػػدة ق ػػوة األمػػر المقض ػػي فيػػو ،حي ػػث يترتػػب عم ػػى
صػػدور حكػػـ فاصػػؿ فػػي الن ػزاع أف يصػػبح عن ػواف الحقيقػػة وخػػروج الن ػزاع مػػف واليػػة المحكمػػة ،واكتسػػاب
حجية الشيء المحكوـ فيو ،وال يتـ معالجة ىذا الحكـ أو التمسػؾ ببطالنػو إال بػالمجوء الػى طػرؽ الطعػف

المقررة في القانوف(.)2

فػػإذا فػػات ميعػػاد الطعػػف فػػي الق ػرار او الحكػػـ المعيػػب ،أو كػػاف الحكػػـ ممػػا ال يقب ػؿ الطعػػف فيػػو،
فإنو يترتب عمى ذلؾ تصحيح الحكـ واإلجراءات السابقة عميػو ،ويصػبح الحكػـ قائمػاً منجػاً آلثػاره ،ولػيس

مػػف وقػػت سػػقوط الحػػؽ فػػي بطالنػػو ،وانمػػا مػػف وقػػت صػػدوره ،وال يجػػوز بعػػد ذلػػؾ المسػػاس فػػي الحكػػـ،
وييػدؼ المشػػرع مػػف خػػالؿ تصػػاعد الم اركػػز المعيبػػة لتصػػبح منتجػػة آلثارىػػا الصػحيحة ،وبالتػػالي اسػػتقرار

المراكز القانونية(.)3

ونخالؼ ىذا الرأي ايضػاً عمػى أسػاس أف الحكػـ تػـ تصػحيحو بػالنزوؿ الضػمني أو السػكوت أو

عػػدـ الطعػػف بػػالحكـ ،وبالتػػالي التنػػازؿ عػػف التمسػػؾ بػػالبطالف ،ولػػـ يصػػحح بقاعػػدة قػػوة األمػػر المقضػػي
فيو.
وحس ػػناً فع ػػؿ المش ػػرع الفمس ػػطيني ف ػػي ق ػػانوف اإلجػ ػراءات حي ػػث ل ػػـ ي ػػنص إال عم ػػى التن ػػازؿ ،ول ػػـ

يتناوؿ التصػحيح بالواقعػة القانونيػة المصػححة أو بحيػازة الحكػـ حجيػة الشػيء المحكػوـ فيػو ،ألف التنػازؿ
لو معنى واسع ويتضمف معنى ىذه الحاالت.
والنزوؿ يتـ بعد ثبػوت الحػؽ فػي الػبطالف ،أي بعػد قيػاـ سػببو وىػو اإلجػراء المعيػب ،فػال يصػح
النزوؿ العاـ قبؿ ثبوت الحؽ فيو ألنو يخالؼ النظػاـ العػاـ ،ولكػف يجػوز االتفػاؽ عمػى التنػازؿ عػف سػبب

معيف لمبطالف حتى لو كاف قبؿ وقوعو(.)4

( )1نقػػض ج ازئػػي مصػػري ،الطعػػف رقػػـ 4787لسػػنة81ؽ ،جمسػػة  ، 2013/2/14المسػػتحدث مػػف المبػػادئ الصػػادرة مػػف ال ػػدوائر
الجنائية المصرية ،األحكاـ الصادرة مف أوؿ أكتوبر حتى آخر سبتمبر ، 2013إعداد القاضي عبد الجواد موسى.

( )2احمد سرور ،مرجع سابؽ ،نظرية ،ص.423

( )3نبيػ ػػؿ إسػ ػػماعيؿ عمػ ػػر ،الوسػ ػػيط فػ ػػي قػ ػػانوف المرافعػ ػػات المدنيػ ػػة والتجاريػ ػػة ،دار الجامعػ ػػة الجديػ ػػدة-اإلسػ ػػكندرية ،عػ ػػاـ،2001
ص ،1020أشار الى ىذا الرأي :الدكتور عبد اهلل الفرا ،الوجيز ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.197

( )4مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.265
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ويترتب عمى نزوؿ الخصػـ عػف حقػو فػي الػبطالف أف يػتـ تصػحيح العمػؿ الباطػؿ وبالتػالي زواؿ
البطالف ،وبقاء اإلجراء واستق ارره كما لو كاف صحيحاً ومنتجاً ألثاره مف تػاريخ القيػاـ بػاإلجراء ولػيس مػف

وقػػت الن ػػزوؿ عػػف ال ػػبطالف ،وىػػذا الن ػػزوؿ يعتبػػر باتػ ػاً ال رجػػوع في ػػو ،وبالتػػالي ف ػػإف النػػزوؿ يترت ػػب عمي ػػو
تصػػحيح العمػػؿ بػػإثر رجعػػي ،ويترتػػب عميػػو تصػػحيح اإلجػراءات السػػابقة عميػػو إذا كػػاف بيػػا عيػػب ،وينػػت

النزوؿ أثره سواء كاف صريحاً أو ضمنياً دوف موافقة الخصـ اآلخر(.)1

( )1أحمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص.409
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المطمب الثاني
تجديد اإلجراء الباطل
التجديػػد اسػػـ ،ومصػػدر كممػػة جػػدد ،وتجديػػد روح الشػػباب بمعنػػى إعػػادة الحيويػػة والنشػػاط الييػػا،
وتجديػػد اإليجػػار ىػػو عقػػد ايجػػار جديػػد والت ػزاـ شػػروط اإليجػػار القػػديـ ،وفػػي القػػانوف المقصػػود بيػػا ابػػداؿ

التزاـ قديـ باخر جديد ،وتعني كذلؾ اإلحالؿ والتبديؿ والتغيير واإلستحداث(.)1

ويقصد بالتجديد إصطالحًا تكميؼ مف باشر اإلجراء معيبًا بإعادتو عمى وجيو الصحيح(.)2
وعرفػػو آخػػروف بػػأف التجديػػد ىػػو إعػػادة اإلجػراء المعيػػب أو الباطػػؿ نفسػػو بكػػؿ محتوياتػػو وبياناتػػو

بشكؿ صحيح ،أو إحالؿ عمؿ إجرائي صحيح محؿ العمؿ اإلجرائي المعيب أو الباطؿ(.)3

ويمكػػف تعريفػػو بنػػاء عم ػػى مػػا تقػػدـ أف التجدي ػػد ىػػو عمميػػة اس ػػتبعاد لإلج ػراء الباطػػؿ ،واس ػػتبدالو
بإجراء جديد صحيح يقوـ مقامو.
والتجديػد ال يقتصػر عمػػى القػانوف العػاـ ،بػػؿ يوجػد فػي سػػائر فػروع القػانوف ،حيػػث يعتبػر التجديػػد
سبب مف أسباب انقضاء اإللتزاـ بمػا يعػادؿ الوفػاء فػي القػانوف المػدني ،حيػث نصػت عميػو المػادة()384

مف القانوف المدني الفمسطيني رقـ ( )4لعاـ .)4(2012

وتكمف العمة مف جواز إعادة اإلجراء أو تجديده ىي تفادي أف يسػتتبع بطػالف اإلجػراء أف تبطػؿ

اإلجػراءات التاليػػة عميػػو ،فيػػؤدي ذلػػؾ الػػى تعطيػػؿ سػػير الػػدعوى ،ويسػػتحيؿ بمػػوغ غايتيػػا النيائيػػة المتمثمػػة
في الحصوؿ عمى الحكـ البات(.)5

ولػػـ يتض ػػمف التشػ ػريع الفمسػػطيني أي ن ػػص ي ػػنظـ تصػػحيح اإلجػ ػراء الباط ػػؿ بالتجديػػد سػ ػواء ف ػػي

ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة ،أو حت ػػى ف ػػي ق ػػانوف أص ػػوؿ المحاكم ػػات المدني ػػة والتجاري ػػة ،ونف ػػس األمػ ػر
بالنسبة لمتشريع األردني.

عم ػػى العك ػػس م ػػف ذل ػػؾ ع ػػال المش ػػرع المص ػػري ى ػػذا الموض ػػوع ف ػػي الم ػػادة( )336م ػػف ق ػػانوف

اإلجراءات الجنائية ((إذا تقرر بطالف إي إجراء لزـ إعادتو متى أمكف ذلؾ)).

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى ،www.almaany.com:الثالثاء  ،2018/4/11الساعة  9صباحاً.
( )2محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص.106

( )3فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.864

( )4اياد جاد الحؽ ،النظرية العامة لإللتزاـ ،الجزء الثاني ،أحكاـ اإللتزاـ ،الطبعة الثالثة ،عاـ  ،2013ص.263

( )5عبػػد الحميػػد الش ػواربي ،طػػرؽ الطعػػف فػػي األحكػػاـ المدنيػػة والجنائيػػة ،منشػػأة المعػػارؼ باإلسػػكندرية ،دوف طبعػػة ،عػػاـ ،1996
ص.356
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ومػػع ذلػػؾ يمكػػف اإلعتمػػاد عمػػى ىػػذه الوسػػيمة بػػالرجوع لمقواعػػد العامػػة التػػي ال تمنػػع مػػف األخػػذ
بالتصحيح بإعادة اإلجراء ،ويكوف ذلؾ مع مراعاة الشروط التالية:
 -1أف يكوف اإلجراء الجديد مطابقًا لإلجراء الباطؿ مف جميع الوجوه مع تالفي سبب البطالف(.)1

 -2أف تكوف اإلعادة ممكنػة ،فيجػب أال يسػتحيؿ مباشػرة اإلجػراء بحكػـ القػانوف أو الواقػع ،فػإذا حػاؿ
دوف التجديد مانع قانوني فال جدوى مف إعػادة اإلجػراء كإنتيػاء الميعػاد المحػدد لمباشػرة اإلجػراء

ك ػػالطعف ف ػػي الحك ػػـ م ػػثالً ،أو إذا كان ػػت ىن ػػاؾ اس ػػتحالة مادي ػػة واقعي ػػة كوف ػػاة الش ػػاىد المطم ػػوب
سماع أقوالو مرة أخرى لعدـ حمؼ اليميف او تغيير معالـ الحادث بالنسبة لممعاينة(.)2

 -3يجػػب عػػدـ زواؿ اختصػػاص مػػف باشػػر ا إلج ػراء المعيػػب ،ألف اإلعػػادة تكػػوف لمػػف تػػـ عمػػى يديػػو
مباش ػرة اإلج ػراء إبتػػداءًا ،فػػإذا زاؿ عػػف ىػػذا الشػػخص اإلختصػػاص ال يجػػوز لػػو تجديػػد اإلج ػراء،

فػإذا زاؿ عػػف ىػػذا الشػخص اإلختصػػاص ال يجػػوز لػو تجديػػد اإلجػراء ،فػإذا رفعػػت النيابػػة العامػػة

ال ػػدعوى ض ػػد الم ػػتيـ فت ػػزوؿ س ػػمطتيا ف ػػي تجدي ػػد م ػػا ت ػػراه ب ػػاطالً م ػػف إجػ ػراءات التحقي ػػؽ ،ألني ػػا

خرجت عف سمطتياا(.)3

 -4يجػػب أف تكػػوف اإلعػػادة ضػػرورية ومنتجػػو فػػي الػػدعوى ،بحيػػث تػػؤدي الػػى تغييػػر ال ػرأي فييػػا لػػو
كاف اإلجػراء صػحيحًا ،فػإذا كانػت الفائػدة أو النتيجػة المرجػو تحقيقيػا قػد تحققػت مػف إجػراء آخػر

أو لػػـ يعػػد ليػػا فائػػدة فػػي الػػدعوى ،فػػال تمػػزـ الحكمػػة بتجديػػد اإلج ػراء الباطػػؿ ،فػػإذا كػػاف اعػػالف
شػػاىد الػػدفاع بػػاطالً لخمػػوه مػػف تػػاريخ الجمسػػة ثػػـ تبػػيف أف الشػػاىد مػػات قبػػؿ إعالنػػو ،أو يتنػػازؿ
المتيـ عف سماع ىذا الشاىد وال ترى المحكمة ضرورة لسماعو فال فائدة مف إعادة اإلجراء(.)4

وال يشػػترط لصػػحة اإلج ػراء الباطػػؿ بتجدي ػده صػػدور حكػػـ مػػف القاضػػي يقػػرر الػػبطالف ،أو حتػػى
تمسؾ الخصـ األخر بو ،وكذلؾ ال يشترط الحصوؿ عمى إذف مف القاضي لمقيػاـ بتجديػد اإلجػراء طالمػا
كػػاف القيػػاـ بػػو الزاؿ ممكن ػاً ،وبالتػػالي يمكػػف القيػػاـ بتجديػػد اإلج ػراء دوف إلغػػاء أو زواؿ اإلج ػراء الباطػػؿ،

ويكػوف لمقاضػػي األخػػذ بػػاإلج ارء األوؿ وعػػدـ األخػػذ بػػاإلجراء الجديػػد إذا قػػدر خمػػو القػػديـ مػػف العيػػوب(.)5
ونرى أف التجديد يحتاج لحكـ بالتصحيح في مرحمة المحاكمة.
وص ػػحة العم ػػؿ الجدي ػػد ال تتوق ػػؼ عم ػػى تقري ػػر بط ػػالف األوؿ ،فالمحكم ػػة لي ػػا أف تأخ ػػذ بال ػػدليؿ
الجديػػد الػػذي لػػـ يباشػػر ،حتػػى واف لػػـ تػػرى ف ػػي العمػػؿ األوؿ بطػػالف وذلػػؾ عمػػى مظنػػة بطػػالف العم ػػؿ
( )1مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.287

( )2سميماف عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص.147
( )3جالؿ ثروت ،مرجع سابؽ ،ص.575

( )4أسامة عبد اهلل الكيالني ،مرجع سابؽ ،ص.87

( )5عبد اهلل الفرا ،الوجيز ،مرجع سابؽ ،ص205وص.206
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األوؿ ،والتجديد ال يعني إلغاء العمؿ األوؿ الذي لـ يتقرر بطالنو ،ألنو متى تػـ مباشػرة ىػذا العمػؿ أنػت
أثره حتى يتقرر بطالنو ،وال يممؾ مف باشر ىذا العمؿ سحبو بعد مباشرتو(.)1

وتجديد اإلجراء الباطؿ قد يكػوف بعػد التقريػر بػالبطالف وىػو الغالػب أو قبػؿ وقػوع الػبطالف ،كػأف

يقوـ المحقؽ بتجديد اإلجراء الذي شابو البطالف خشية أف يصيب البطالف أدلة الدعوى(.)2

وقضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية(( :ال يقبػػؿ الطعػػف لعػػدـ تسػػديد الكفالػػة قبػػؿ الجمسػػة المحػػددة
لنظػر الػػدعوى ،وال يػػتـ الرجػػوع عػػف ىػذا القػرار حتػػى لػػو سػػددت الكفالػػة بعػد ذلػػؾ ،ألنػػو ذلػػؾ بمثابػػة مػػانع

قانوني لمتجديد))(.)3

إذا ك ػاف اإلج ػراء الباطػػؿ قػػد ترتبػػت عميػػو إج ػراءات أخػػرى ،فإنػػو ال يكػػوف التجديػػد مجػػديًا إال إذا

شػػمؿ كػػؿ ىػػذا اإلج ػراءات( ،)4فيجػػب تجديػػد كػػؿ األعمػػاؿ الالحقػػة عمػػى ىػػذا اإلج ػراء الػػذي تػػـ تجديػػده
والمرتبطػة بػو ،وينػت اإلجػراء الجديػػد آثػاره بإعتبػاره صػحيحاً مػف تػػاريخ تجديػده ،ولػيس مػف تػاريخ حػػدوث
اإلجراء الباطؿ ،فميس لمتجديد أثر رجعي(.)5

( )1أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.397
( )2عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.469

( )3نقض جنائي مصري ،جمسػة  ،1958/4/7مجموعػة األحكػاـ ،س ،9رقػـ ،100ص ، 363أشػار إليػو عبػد الحكػـ فػودة ،مرجػع

سابؽ،ص.470

( )4عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.469
( )5أحمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص.406
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المطمب الثالث
تكممة اإلجراء الباطل
التكممة اسـ وىي مصدرىا كمؿ ،والتكممة ىي ما يتـ بو الشػيء ،وكممػو بمعنػى جمعػو أي جعمػو

جممة واحدة ،والكماؿ ىو تماـ الشيء الذي تج أز أجزائو(.)1

يقصػد بالتصػػحيح بالتكممػػة إعػػادة مطابقػػة العمػػؿ أو الشػكؿ الػػذي إتخػػذ معيبػًا لنموذجػػو القػػانوني،

وذلؾ بعمؿ إرادي بحيث ينت عف ذلؾ إمكانية توليػد العمػؿ اإلج ارئػي لكافػة النتػائ القانونيػة التػي يرتبيػا

المشرع عمى العمؿ الصحيح(.)2

ويقصد بو أيضًا إضافة المقتضػى الػذي يػنقص العمػؿ اإلج ارئػي المعيػب ،أو تصػحيح المقتضػى

المعيب بو(.)3

وعػرؼ آخػروف بػأف المقصػود بػػو إ ازلػة الػبطالف ليصػبح العمػػؿ اإلج ارئػي صػحيحًا بتخميصػو ممػػا

يشػػوب مػػف نقػػص أو عيػػب ،فػػإذا تعمػػؽ األمػػر بػػنقص أضػػيؼ الػػى العمػػؿ مػػا يكممػػو ،أمػػا إذا تعمػػؽ األمػػر

بعيب أزيؿ ىذا العيب بعمؿ جديد(.)4

نخمػص الػػى أف تكممػػة اإلجػراء تكػوف بإضػػافة البيػػاف لمشػػكؿ المعيػب فػػي اإلجػراء ،بشػػرط أف يػػتـ
ذلؾ في الميعاد المقرر قانونًا إلتخاذ اإلجراء.
وال يوجد نػص يػنظـ التصػحيح بالتكممػة فػي قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني ،وذات الحػاؿ
بالنسبة لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.
عمى خالؼ ذلؾ نص المشرع المصػري فػي قػانوف اإلجػراءات الجنائيػة فػي المػادة ( )335عمػى

ذلؾ بقولو(( :يجوز لمقاضي اف يصحح ولو مف تمقاء نفسو كؿ إجراء يتبيف لو بطالنو)).

ولكف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجاريػة الفمسػطيني أخػذ بالتصػحيح بالتكممػة فػي المػادة
( (( :)25يجػػوز تصػػحيح اإلجػ ػراء الباطػػؿ ولػػو بع ػػد التمسػػؾ ب ػػالبطالف ،عمػػى أف يػػتـ ذل ػػؾ فػػي الميع ػػاد

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى الرابط ،www.almaany.com:األربعاء  ،2018/5/30الساعة  10صباح ًا.
( )2نبيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.289

( )3فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.609
( )4تيز ارريف زىرة ،خوالدي نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.50
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المقػػرر قانون ػًا إلتخػػاذ اإلج ػراء ،فػػإذا لػػـ يكػػف لإلج ػراء ميعػػاد مقػػرر فػػي القػػانوف حػػددت المحكمػػة ميعػػادًا

مناسباً لتصحيحو ،وال يعتد باإلجراء إال مف تاريخ تصحيحو))(.)1

وكما ىو الحاؿ بالنسػبة لسػابقو خمػت التشػريعات اإلجرائيػة مػف تعريػؼ التصػحيح بالتكممػة ،وقػاـ
الفقو باإلجتياد لتعريفيا.
ومػػع ذلػػؾ يجػػوز لمقاضػػي الج ازئػػي الفمسػػطيني األخػػذ بالتصػػحيح بالتكممػػة عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ
النص عميو ،ألف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنيػة نػص عميػو ،ولكػف الرجػوع لقػانوف أصػوؿ المحاكمػات
المدنيػػة والتجاريػػة لػػيس عمػػى أسػػاس أنػػو الش ػريعة العامػػة لمقػػانوف ،وانمػػا عمػػى أسػػاس القيػػاس واإلسػػتدالؿ
ألف طبيعة اإلجراءات واحدة ىنا ،وتتالئـ مع طبيعة الدعوى الجزائية(.)2

فػإذا وقػع نقػص أو خطػأ فػي أحػد البيانػات ،مػع وجػود مػا يكمػؿ ىػذا الػنقص ،أو مػا يصػحح ىػػذا
الخطأ في ذات العمؿ ،أو في ما ىو ممحؽ بو وغير منفصؿ عنو بحيث يكوف مػع العمػؿ كػالً ال يتجػزأ،

أو فػي بيػػاف آخػػر ،حتػى لػػو لػػـ يكػف ممػػاثالً لمبيػػاف النػػاقص ،ولكنػو يػػؤدي الغايػػة التػي أرادىػػا المشػػرع مػػف
البيػ ػػاف النػ ػػاقص ،فػ ػػي ىػ ػػذه الحالػ ػػة ال يقتضػ ػػي بػ ػػالبطالف إعمػ ػػاالً لنظريػ ػػة تكػ ػػافؤ البيانػ ػػات أو مػ ػػا تسػ ػػمى

بإستكماؿ الشكؿ في اإلعالف(.)3

وفػػي ىػػذا اإلتجػػاه قض ػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية (( راـ اهلل)) (( :إف إرفػػاؽ صػػورة مصػػدقة

عػػػف الق ػ ػرار المطعػ ػػوف فيػػػو يكفػ ػػي إليضػػػاح تػػػاريخ صػػػدوره ،وبالتػػػالي أخطػػػأت محكمػػػة اإلسػ ػػتئناؼ بػ ػػرد
ال لعػػدـ ذكػػر تػػاريخ الق ػرار المسػػتأنؼ مػػاداـ المسػػتأنؼ أرفػػؽ صػػورة مصػػدقة عػػف الق ػرار
اإلسػػتئناؼ شػػك ً

المطعوف فيو باإلستئناؼ ،وكذلؾ اليعيب الطعف عدـ إرفاؽ صورة عف وكالػة وكيػؿ الطػاعف طالمػا أنيػا
مرفقة في الممؼ المطعوف فيو ،ذلػؾ أنػو البطػالف بػدوف نػص ،كمػا اليحكػـ بػالبطالف رغػـ الػنص عميػو،

إذا ثبت تحقؽ الغاية مف اإلجراء(.)4

ولمتصحيح بالتكممة عدة شروط ىي:
 -1أف يضاؼ الى العمؿ الباطؿ ما ينقصو.
فيجب القياـ بػإجراء إضػافي أو مكمػؿ لإلجػراء المعيػب ،بيػدؼ إ ازلػة مػا بػو مػف نقػص أو عيػب،
ويجػػب أف تكػػوف التكممػػة تامػػة ،بمعنػػى اف يت ػوافر فػػي العمػػؿ بعػػد اإلج ػراء المضػػاؼ أو المكمػػؿ
ذات الوظيفػ ػػة التػ ػػي يؤدييػ ػػا ذلػ ػػؾ الجػ ػػزء قانون ػ ػاً وعمػ ػػى النحػ ػػو الػ ػػذي يقصػ ػػده المشػ ػػرع ،واإلج ػ ػراء
( )1أخػذ المشػػرع األردنػػي فػػي قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة فػػي المػػادة( ) 26بػػذات الػػنص ،وذات األمػػر فػػي قػػانوف المرافعػػات
المصري في المادة (.)23

( )2انظر في عرض اآلراء المتعمقة بذلؾ ،ساىر الوليد ،شرح ،مرجع سابؽ ،ص.22
( )3عبداهلل الفرا ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.60

( )4نقض مدني فمسطيني ،دائرة راـ اهلل ،طعف رقـ  ،2003/30جمسة  ،2003/11/30موقع المقتفي اإللكتروني.
62

اإلضػػافي يعتب ػر عمػػؿ قػػانوني لػػذلؾ يجػػب أف يت ػوافر فيػػو جميػػع الشػػروط الموضػػوعية والشػػكمية
لمعمؿ اإلجرائي ،وال يشترط في التكممة أف تتـ بنفس الوسيمة التػي يػتـ بيػا العمػؿ المػراد تكممتػو،
وال يشػػترط أف يكػػوف البيػػاف المضػػاؼ ممػػاثالً تمام ػاً لمبيػػاف النػػاقص بشػػرط أف يػػؤدي وظيفػػة ىػػذا

البيػػاف ،كمػػا لػػو كانػػت الئحػػة اإلسػػتئناؼ باطمػػة لعػػدـ توقيعيػػا مػػف محػػامي فػػيمكف التوقيػػع فػػي

الجمسة(.)1

 -2أف يتـ تصحيح العيب في الميعاد المحدد إلتخاذ اإلجراء.
إذا كػاف لإلجػراء المعيػػب ميعػاد حػػدده نػػص القػانوف ،فيجػػب أف يػػتـ التصػحيح فػػي ذات الميعػػاد،

كػػالطعف فػػي الحكػػـ يجػػب أف يكػػوف فػػي الميعػػاد ،واذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ ميعػػاد مقػػرر فػػي القػػانوف،
فمكػػؿ ذي مصػػمحة أف يطمػػب مػػف المحكمػػة تحديػػد لػػو ميعػػاد ،واذا قامػػت المحكمػػة بػػذلؾ ولػػـ يقػػـ
بالتصػػحيح سػػقط حقػػو فػػي ذلػػؾ ،ويجػػوز التصػػحيح بالتكممػػة ولػػو بعػػد التمسػػؾ بػػالبطالف ،إذا تػػـ

التصػحيح فػػي الميعػػاد فػػال يجػػوز لمقاضػػي الحكػػـ بػالبطالف ،أمػػا بعػػد الحكػػـ بػػالبطالف فػػال يجػػوز

التصحيح(.)2

 -3أف يتـ التصحيح في نفس مرحمة التقاضي التػي وقػع فييػا اإلجػراء المعيػب ،فػال يجػوز تصػحيحو
في مرحمة ثانية( ،)3وبذلؾ يختم ؼ ىذا اإلجراء عف تصحيح الحكـ في نظرية العقوبة المبررة.

 -4أف يكػػوف اإلجػ ػراء المعي ػػب قػػابالً لمتجزئ ػػة ،ف ػػإف كػػاف غي ػػر ذلػ ػؾ فػػال يمك ػػف تص ػػحيح اإلجػ ػراء إال
ال ب ػػإجراءات س ػػميمة جدي ػػدة ،فع ػػدـ توقي ػػع الموظ ػػؼ المخ ػػتص عم ػػى ورق ػػة التكمي ػػؼ
بإعادت ػػو ك ػػام ً

بالحض ػػور يع ػػدـ الص ػػفة الرس ػػمية لمورق ػػة ،وال يمك ػػف تص ػػحيحيا إال بإع ػػادة التبميػ ػ ب ػػإجراء جدي ػػد

صػػحيح ،أمػػا عػػدـ توقيػػع المسػػتأنؼ أو محاميػػة عمػػى اإلسػػتئناؼ قابػػؿ التجزئػػة فيصػػحح بػػالتوقيع

عميو قبؿ النظر فيو(.)4

 -5أف يكوف اإلجراء المعيب باطالً ،فال يمكف التصحيح بالتكممة إذا كاف اإلجراء منعدماً(.)5
ورغػػـ التشػػابو بػػيف التجديػػد والتكممػػة ،لكنيمػػا يختمفػػاف فػػي حقيقتيمػػا ،فػػال يشػػترط فػػي التصػػحيح
بالتكممػػة أف يػػتـ بػػنفس الوسػػيمة التػػي يػػتـ بيػػا اإلجػػراء المعيػػب ،أمػػا فػػي التجديػػد فيشػػترط نفػػس الوسػػيمة
والكيفيػة وبػذات البيػػاف المعيػب مػػع إعادتػو عمػػى الوجػو الصػحيح ،باإلضػػافة الػى أنػػو ال يشػترط أف يكػػوف
( )1نبيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.292

( )2فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.520

 سامر ناصر ،تصحيح اإلجراء القضائي المعيب ،دراسة مقارنػة ،مجمػة المحقػؽ الحمػي لمعمػوـ القانونيػة والسياسػية ،العػدد ال اربػع،السنة السادسة ،العراؽ ،ص.285

( )3مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.269

( )4عبد اهلل الفرا ،الوجيز ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.204
( )5عاشور مبارؾ ،مرجع سابؽ ،ص.49
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ال لػنفس البيػػاف النػاقص فػي التكممػة ،بػؿ أف يحقػػؽ ذات الغايػة التػي أرادىػا المشػػرع
البيػاف المضػاؼ ممػاث ً
مف البياف الناقص أو المعيب(.)1

وال يشػػترط إليقػػاع التصػػحيح أف يكػػوف الػػبطالف متعمق ػًا بالمصػػمحة الخاصػػة ،فيجػػوز التصػػحيح

حتى لو كاف البطالف متعمؽ بالنظاـ العػاـ ،والحكمػة مػف ذلػؾ أف الخصػـ المتمسػؾ بػالبطالف لػف يضػار

مف إجراء التصحيح عمى نحو يحقؽ الغاية مف اإلجراء(.)2

وال يش ػػترط إليق ػػاع التص ػػحيح بالتكمم ػػة أف ي ػػتـ قب ػػؿ التمس ػػؾ ب ػػالبطالف ،فيج ػػوز ذل ػػؾ ول ػػو بع ػػد

التمسؾ بالبطالف ماداـ لـ يصدر حكـ بالبطالف(.)3

ويجوز تصحيح البطالف أو طمػب تصػحيحو لممػرة الثانيػة ،سػواء كػاف لػنفس سػبب الػبطالف كػأف

ال ،او ك ػػاف سػػبب ال ػػبطالف غيػػر الس ػػبب األوؿ( .)4ويعتبػػر التص ػػحيح
يكػػوف اإلجػ ػراء المكمػػؿ أيضػ ػًا بػػاط ً
بالتكممة مف الطرؽ يتـ فييا التصحيح بزواؿ العيب.

ويػػرى بعػػض الفقػػو أف التصػػحيح بتكممػػة العمػػؿ اإلج ارئػػي الباطػػؿ ،الػػذي يكػػوف بإضػػافة الشػػكؿ
ال لخمػػوه مػػف تػػاريخ
الػػذي ينقصػػو ،كػػأف يػػتـ إعػػالف المػػتيـ إعػػالف باطػػؿ بسػػبب نقػػص فػػي بيػػاف معػػيف مػػث ً

الجمسػػة ،فيػػتـ إرسػػاؿ اليػػو إعػػالف آخػػر يسػػتوفي الػػنقص فػػي اإلعػػالف األوؿ ،فيػػرى اف اإلعػػالف النػػاقص
الذي تـ إكمالو بإعالف آخر صحح البطالف بتحقيؽ الغايػة ال بسػبب التكممػة ،وبالتػالي الغايػة تغنػي عػف

التصحيح بالتكممة(.)5

ونحػػف نػػرى ىنػػا أف اإلج ػراء الجدي ػ د (اإلعػػالف الجديػػد) صػػحيح اإلج ػراء الباطػػؿ بالتجديػػد ولػػيس
بالتكممة أو بتحقؽ الغاية مف اإلجراء ،وتعتبػر سػمطة المحكمػة فػي التصػحيح بالتكممػة جوازيػة قبػؿ تقريػر
البطالف ،وجوبي بالنسبة لمتجديد بعد تقرير البطالف(.)6

ويبدو أكثر مثاؿ واضح في قانوف اإلجراءات مف حضػور المػتيـ جمسػة المحاكمػة عقػب تكميػؼ
باطػػؿ ،فمػػيس لػػو التمسػػؾ بػػالبطالف ،وانمػػا لػػو أف يطمػػب تصػػحيح التكميػػؼ ،ويػػتـ منحػػة أج ػالً لتحضػػير
دفاعو قبؿ البدء في الجمسة(.)7

( )1نبيؿ إسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.291

( )2عبد اهلل الفرا ،الوجيز ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.202

( )3أحمد السيد صاوي ،الوسيط في شرح قانوف المعامالت المالية والتجارية  ،دوف طبعة ،مكتبة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي،

 ،1990ص.478

( )4أحمد أبو الوفا ،التعميؽ عمى نصوص قانوف المرافعات ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،عاـ ،1975ص.174
( )5أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.423
( )6جالؿ ثروت ،مرجع سابؽ ،ص.575

( )7المادة ( ) 479مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.
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وال نتفػػؽ مػػع ىػػذا ال ػرأي ألنػػو ينػػت اإلج ػراء المضػػاؼ أث ػره مػػف تػػاريخ نشػػأتو ،ولػػيس مػػف تػػاريخ
إكمالػػو ،فالتصػػحيح بالتكممػػة لػػو أثػػر رجعػػي ،ويصػػبح اإلج ػراء المعيػػب مػػف وقتيػػا قػػادر عمػػى توليػػد آثػػار

اإلجراء الصحيح ،ألف العبرة ىي بوجود اإلجراء كامالً صحيحاً(.)1

وفي ىػذا اإلتجػاه قضػت محكمػة الػنقض الفمسػطينية((دائرة راـ اهلل)) (( :يجػوز تصػحيح اإلجػ ارء
الباطػػؿ ولػػو بعػػد التمسػػؾ بػػالبطالف إذا تػػـ التصػػحيح فػػي الميعػػاد المقػػرر قانون ػًا ،ويجػػوز تصػػحيح الئحػػة
اإلستئناؼ بذكر إسـ المستأنؼ فييا إذا كاف التصحيح في الميعاد(.)2

( )1عزالديف الديناصوري ،حامد عكاز ،التعميؽ عمى قانوف المرافعات ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثامنة ،عاـ ،1996ص.194

( )2نق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض فمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني ،دائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة راـ اهلل ،طع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف رق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ  ،2004/15جمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ، 2004/3/29منش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط:

 ،muqtafi.birzet.edu.comاألربعاء.2018/7/4 ،
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المطمب الرابع
تحول اإلجراء الباطل
التحػػوؿ اسػػـ ،وفعميػػا تحػػوؿ ،تحػػوؿ جارنػػا الػػى بيػػت آخػػر أي تنقػػؿ إليػػو ،وتحػػوؿ مجػػرى النيػػر
بمعنػػى انتقػػؿ مػػف مصػػب الػػى آخػػر ،ويقصػػد بػػو أيضػاً اإلنتقػػاؿ مػػف شػػيء الػػى آخػػر والتغيػػر واإلنص ػراؼ
والتبدؿ مف وجية الى أخرى(.)1

تحػػوؿ اإلجػراء الباطػػؿ ىػػو اإلعتػػداد بالقيمػػة القانونيػػة لمعناصػػر التػػي تتواجػػد فػػي اإلجػراء الباطػػؿ

والتي تصمح في تكويف إجراء آخر(.)2

ويعرفػػو آخػػروف بػػأف تحػػوؿ العمػػؿ اإلج ارئػػي الباطػػؿ ىػػو عبػػارة عػػف إسػػتخالص العناصػػر غيػػر
المعيبة في العمؿ اإلجرائي ،واعطػاء ىػذه العناصػر تكييفػاً قانونيػاً صػالحاً إلحػداث أثػر قػانوني منػت فػي
الخصومة التي إتخذ فييا اإلجراء الباطؿ ،وينبني عمى ذلؾ أف نكوف أماـ عمؿ إجرائي جديد(.)3

ونتفؽ مع التعريؼ الثاني لشمولو وعموميتو.
وفكػرة تحػوؿ اإلجػراء المعيػب تسػتمد جػذورىا مػف نظريػة تحػوؿ التصػرؼ القػانوني الباطػؿ بصػفة
عامػػة المعروفػػة فػػي القػػانوف المػػدني أو مػػا تسػػمى بنظريػػة تحػػوؿ العقػػد ،ويرجػػع الفضػػؿ فػػي صػػياغة ىػػذه
النظريػػة الػػى الفقػػو المػػدني األلمػػاني فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر ،وكػػذلؾ أخػػذ بيػػا بعػػد ذلػػؾ القػػانوف المػػدني
األلماني في المادة(.)4()140

ال أو
ونصت عمى ىذه النظرية المادة( )142مف القانوف المػدني الفمسػطيني))إذا كػاف العقػد بػاط ً

قابالً لإلبطاؿ وتوافرت فيو أركاف عقد آخر فػإف العقػد يكػوف صػحيحاً بإعتبػاره العقػد الػذي تػوافرت أركانػو
إذا تبيف أف نية المتعاقديف كانت تنصرؼ الى إبراـ ىذا العقد))(.)5

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى الرابط ،www.Almaany,com:الجمعة  ،2018/6/8الساعة  3مساءاً.
( )2محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص.103
( )3نبيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.307

( )4أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.388

( )5ىذه المادة تماثؿ نص المادة( )144مف القانوف المدني المصري.
66

ويشترط لتحوؿ التصرؼ القانوني في القانوف المدني ثالثة شروط(.)1
 -1بطالف التصرؼ األصمي
 -2أف يتضػػمف التص ػػرؼ أو العق ػػد الباط ػػؿ جمي ػػع العناصػػر الالزم ػػة لمتح ػػوؿ ال ػػى التص ػػرؼ اآلخ ػػر
الصحيح.

 -3إتجاه إرادة المتعاقديف الى التصرؼ الجديد.
ولـ ينص قانوف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني عمػى ىػذه النظريػة ،وذات األمػر بالنسػبة لقػانوف
اإلجراءات الجنائية المصري ،ولـ يأخذ بيذا النص قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.
لك ػػف ق ػػانوف أص ػػوؿ المحاكم ػػات المدني ػػة والتجاري ػػة ن ػػص عميي ػػا ف ػػي الم ػػادة((( :)1/26إذا ك ػػاف
ال وتػ ػػوفرت فيػ ػػو عناصػ ػػر إج ػ ػراء آخػ ػػر فيعتبػ ػػر صػ ػػحيحًا بإعتبػ ػػار اإلج ػ ػراء الػ ػػذي ت ػ ػوافرت
اإلج ػ ػراء بػ ػػاط ً

عناصره)).

وىذا النص يتطابؽ كميًا مع المادة ( )24مف قانوف المرافعات المصري.
وتعتبػ ػػر نظريػ ػػة التحػ ػػوؿ مػ ػػف النظريػ ػػات العامػ ػػة فػ ػػي القػ ػػانوف ،وتطبػ ػػؽ عمػ ػػى مختمػ ػػؼ األعمػ ػػاؿ
والتصرفات القانونية ،ويمكف تطبيقيا عمى اإلجراءات الجنائية ألنيػا مػف القواعػد العامػة لمنظػاـ اإلج ارئػي
العػػاـ ،باإلضػػافة الػػى أف تحػػوؿ اإلج ػراء الباطػػؿ إلػػى إج ػراء صػػحيح تقػػوـ عمػػى المنطػػؽ القػػانوني ،فػػإذا

تػوافرت عناصػر إجػراء صػحيح آخػػر فػي ثنايػػا اإلجػراء الباطػػؿ كػاف مػػف الممكػف اسػػتخراجو واإلعتػداء بػػو

كإجراء صحيح ،وكذلؾ القضاء يطبقيا(.)2

ال مػػف التصػػرؼ
ولكػػف ال يطبػػؽ شػػرط اتجػػاه نيػػة أو إرادة األط ػراؼ لألخػػذ بالتصػػرؼ الجديػػد بػػد ً

الباطػػؿ ،والسػػبب يرجػػع الػػى أف التصػػرفات القانونيػػة لػػإلرادة دور كبيػػر فػػي تحديػػد أثػػار العقػػد وفق ػاً لمبػػدأ
سمطاف اإلرادة ،أما في التحوؿ اإلجرائي فالقانوف ىو الذي يرتب اآلثار المترتبة عمى التحوؿ(.)3
وبناء عمى ذلؾ يشترط لتحوؿ العمؿ اإلجرائي الباطؿ إلى عمؿ صحيح شرطاف(:)4
 -1أف يكوف العمؿ اإلجرائي األصمي باطالً .
 -2أف يتضمف العمؿ اإلجرائي الباطؿ عناصر عمؿ آخر صحيح.

( )1منذر الفضؿ ،النظرية العامة لإللتزامات ،الجزء األوؿ ،مصادر اإللتزاـ ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الثقافة ،عاـ ،1995ص.243
( )2جالؿ ثروت ،مرجع سابؽ ،ص.576

( )3فتحي والي ،أحمد زغموؿ ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.820
( )4أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص.392
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ومف األمثمة عمى تحوؿ العمؿ اإلجرائي الجنائي إلى آخر صحيح
 -1أف يقػػوـ وكيػػؿ النيابػػة بػػالتحقيؽ دوف كتابتػػو بمعرفػػة الكاتػػب المخػػتص ،ىنػػا التحقيػػؽ وقػػع بػػاطالً،
لكنو تحوؿ إلى إستدالؿ صحيح(.)1

 -2أف ينتػػدب وكيػػؿ النيابػػة مػػأمور ضػػابطة قضػػائية لسػػماع بعػػض الشػػيود ،فيسػػأليـ دوف تحمػػيفيـ
اليمػػيف القانونيػػة ،فاإلنتػػداب ىنػػا ص ػحيح ألنػػو جػػاء مػػف سػػمطة التحقيػػؽ وىػػو عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ
التحقيػػؽ ،ولكػػف الشػػيادة باطمػػة لعػػدـ تحمػػيفيـ اليمػػيف القانونيػػة ،فالػػدليؿ باطػػؿ ولكنػػو تحػػوؿ الػػى
عمؿ صحيح مف اعماؿ اإلستدالؿ(.)2

 -3أف يأمر وكيؿ النيابة بحفظ الدعوى لعدـ معرفة الفاعؿ ،ثػـ يػأمر بتقػديـ القضػية إلػى المحاكمػة،
ال إلنعػػداـ المحػػؿ وىػػو المػػتيـ ،ولكنػػو تحػػوؿ ألمػػر صػػحيح بالعػػدوؿ
ىػػذا األثػػر األخيػػر جػػاء بػػاط ً
عف الحفظ او إلغائو(.)3

 -4قياـ الخبير غيػر المعتمػد بػأداء ميمتػو دوف حمػؼ يمػيف ،فيكػوف صػحيحاً فقػط ،كعمػؿ إسػتدالؿ،

وممػػا تجػػد اإلشػػارة اليػػو أنػػو لػػيس كػػؿ تحقيػػؽ باطػػؿ يتحػػوؿ الػػى إج ػراء مػػف إج ػراءات اإلسػػتدالؿ،

ال فػي غيػر األحػواؿ
ال إذا وقػع التفتػيش بػاط ً
فيجب اف تتوفر فيو مقومات صحة ىذا العمػؿ ،فمػث ً

المصػػرح بيػػا قانونػًا ،فػػال يتحػػوؿ إلػػى عمػػؿ إسػػتدالؿ ألنػػو بطبيعتػػو دائم ػًا مػػف إجػراءات التحقيػػؽ،

ويجػػب اف يكػػوف القاضػػي عمػػى معرفػػة بعمميػػة التحػػوؿ ،حيػػث تكػػوف بقػرار مػػف القاضػػي وال شػػأف
لمخصػوـ بػذلؾ ،وعميػػو اف يقػدر الػدليؿ وقيمتػػو ،حيػث يختمػػؼ قيمػة الػدليؿ المسػػتمد عػف محضػػر

تحقيؽ عف محضر إستدالؿ(.)4

ال لتخمػػؼ
 -5أف يػػأمر وكيػػؿ النيابػػة بحػػبس المػػتيـ إحتياطي ػًا دوف إسػػتجوابو ،ىػػذا األمػػر صػػدر بػػاط ً

شرط مف شروط صحة الحبس اإلحتياطي وىو أف يسبقو إستجواب ،ولكنو تحػوؿ إلػى أمػر غيػر
صحيح بالقبض عمى المتيـ ألنو ال يشترط في أمر القبض أف يسبقو إستجواب(.)5

( )1قضت محكمة النقض المصرية(( :إذا انتفت عف المحضر بعض شروط صحتو كعدـ وجود كاتبو فإف ذلؾ يؤدي الى بطالنو
كدليؿ ،ولكنو ال يحوؿ دوف إعتبار المحضر محضر إستدالؿ صحيح ،ألف شروط صحة المحضر متوافرة )).

حكػػـ صػػدر فػػي ،1961/6/20مجموعػػة أحكػػاـ محكمػػة الػػنقض ،ص ،233حكػػـ مشػػار إليػػو لػػدى :عبػػد الحميػػد الش ػواربي ،طػػرؽ
الطعف ،مرجع سابؽ ،ص.356

( )2محمد الغريب ،مرجع سابؽ ،ص.1712

( )3عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.465
( )4أسامة الكيالني ،مرجع سابؽ ،ص.84

( )5عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.466
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ويترتب عمى التحوؿ زواؿ اإلجراء الباطؿ وآثاره بإعتبارىا كأنيا لـ تكػف ،ووجػود اإلجػراء الجديػد
وآثػ ػػاره مػ ػػف تػ ػػاريخ الحكػ ػػـ بتحػ ػػوؿ اإلج ػ ػراء ،فمػ ػػيس لمتحػ ػػوؿ أثػ ػػر رجعػ ػػي ،وانمػ ػػا أثػ ػػر فػ ػػوري مػ ػػف تػ ػػاريخ

التصحيح(.)1

وتػػتـ عمميػػة التحويػػؿ بق ػرار مػػف القاضػػي س ػواء كػػاف الػػبطالف متعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ أـ لػػـ يكػػف،

فالقاضػػي ىػػو مػػف يقػػوـ بتكييػػؼ العمػػؿ القػػانوني وآثػػاره بالشػػكؿ الصػػحيح ،وال تػػتـ عمميػػة التحويػػؿ بق ػػوة

القانوف(.)2

( )1مصطفى عياد ،مرجع سابؽ،ص.275
( )2نبيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.307
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المطمب الخامس
انتقاص اإلجراء الباطل
اإلنتق ػػاص اسػػػـ ،ومص ػػدرىا انػ ػػتقص ،ل ػػـ يكػػػف يقصػػػد اإلنتق ػػاص مػػػف قيمت ػػو أي التقميػ ػػؿ منيػ ػػا،

وانتقصت البضاعة بمعنى نقصت ،وانتقص الثمف أي عابو ،وتعني أيضاً النقص والقمة(.)1

واإلنتقػػاص ىػػو إسػػتبعاد الجػػزء الباطػػؿ مػػف العمػػؿ ،واإلبقػػاء عمػػى الجػػزء الصػػحيح ،بحيػػث ينػػت

الجزء الصحيح آثاره القانونية(.)2

ويقصػػد بػػو أيض ػاً تمػػؾ الحالػػة التػػي يكػػوف فييػػا بعػػض عناصػػر العمػػؿ اإلج ارئػػي صػػحيحة رغػػـ

بطالف العمؿ ،فينا ينت الشؽ الصحيح بعض اآلثار القانونية لمعمؿ الباطؿ(.)3

وبنػاء عميػو نعػػرؼ اإلنتقػاص ىػػو عبػارة عػػف إجػراء يحتػوي عمػػى عػدة أجػزاء أو عناصػر بعضػػيا
معيبًا واآلخر غير معيب ،فيبطؿ الشؽ المعيب وحده ،ويبقى الجزء غير المعيب منتجًا آلثاره القانونية.
ويسمى عند بعض الفقو اإلنتقاص أو تجزئة اإلجراء الباطؿ أو نظرية البطالف الجزئي.
وفكػ ػرة إنتق ػػاص اإلجػ ػراء الباط ػػؿ م ػػأخوذة أيضػ ػاً م ػػف فكػ ػرة إنتق ػػاص العق ػػد المنص ػػوص عمي ػػو ف ػػي

القػانوف المػػدني( ،)4مػػع مالحظػػة أف اإلنتقػاص المػػدني ال يجػػوز إذا مػا تبػػيف أف العقػػد مػػا كػػاف ليػػتـ بغيػػر
الشػػؽ الباطػػؿ ،أمػػا بالنسػػبة لمعمػػؿ اإلج ارئػػي فػػال يشػػترط إتجػػاه إرادة الخصػػوـ الػػى اإلنتقػػاص ،ألنػػو فػػي
المجاؿ اإلجرائي القانوف ىو مف يحدد األثار القانونية المترتبة عمى ىذا اإلجراء(.)5

ويتفؽ تحوؿ العمؿ اإلجرائي مع إنتقاصو أنو في كؿ منيما يوجػد بطػالف كمػا يتفقػاف أنػو بػالرغـ
مػػف الػػبطالف ترتبػػت آثػػار ،ولكنيمػػا يختمفػػاف أف التحػػوؿ رتػػب أثػػار كاممػػة لإلجػراء المتحػػوؿ إليػػو ،أمػػا فػػي
اإلنتقػػاص ترتبػػت اآلثػػار عمػػى بعػػض أج ػزاء اإلجػ ػراء الباطػػؿ ،فػػاإلجراء ال يحتػػوي عمػػى عناصػػر كافي ػػة

لتكويف إجراء آخر حتى نكوف أماـ حالة تحوؿ(.)6

( )1معجـ الكممات ،منشور عمى ،www.maajim.com:الخميس  ،2018/7/5الساعة 2مساءاً.
( )2تي ارزيف زىرة ،خوالدي نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.54
( )3أحمدي ىندي ،مرجع سابؽ ،ص.411

( )4نصػػت المػػادة( ) 141مػػف القػػانوني المػػدني الفمسػػطيني رقػػـ ( )4لسػػنة (( :2012إذا كػػاف العقػػد بػػاطالً فػػي شػػؽ منػػو أو قػػابالً
ال لإلبطػاؿ فيبطػؿ
ال أو قػاب ً
لإلبطاؿ فيذا الشؽ وحده ىو الذي يبطؿ ،إال إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الػذي وقػع بػاط ً

العقد كمو)).

( )5عاشور مبروؾ ،مرجع سابؽ ،ص.51

( )6عبد اهلل الفرا ،الوجيز ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.208
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ونص ػػت الم ػػادة ( )477م ػػف ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة الفمس ػػطيني بقولي ػػا (( :ال يترت ػػب عم ػػى
بطػػالف اإلج ػراء بطػػالف اإلج ػراءات السػػابقة عميػػو ،أو بطػػالف اإلج ػراءات الالحقػػة لػػو إذا لػػـ تكػػف مبنيػػة
عميو ،واذا كاف اإلجراء باطالً في جزء منو فإف ىذا الجزء وحده ىو الذي يبطؿ)).
فالشؽ األخير مف الػنص تحػدث عػف إنتقػاص اإلجػراء ،وكػذلؾ فػي حالػة عػدـ الػنص فػي قػانوف

اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة يمك ػػف الرج ػػوع لق ػػانوف أص ػػوؿ المحاكم ػػات المدني ػػة والتجاري ػػة ألن ػػو يتض ػػمف أحك ػػاـ
إجرائية عامة ال تتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية.
وكػػذلؾ نػػص المػػادة( )2/26مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة كػػاف واضػػحًا مػػف

األخذ باإلنتقاص بقولو -2 (( :إذا كاف اإلجراء باطالً فػي شػؽ منػو فيعتبػر ىػذا الشػؽ وحػده بػاطالً مػالـ

يكف اإلجراء غير قابؿ لمتجزئة(.)))1

وبناء عمى ما سبؽ يشترط لتصحيح البطالف بإنتقاص اإلجراء شروط وىي(:)2
 -1وجود عمؿ إجرائي باطؿ.
 -2وجود إجراء مركب مف عدة أجزاء بعضيا صحيح وبعضيا باطؿ.
 -3أف يكوف اإلجػراء الباطػؿ فػي شػؽ منػو قػابالً لإلنقسػاـ أو التجزئػة ،فػإذا لػـ يكػف قػابالً لإلنقسػاـ فػإف
تعيب جزء منو يؤدي الى بطالف العمؿ كمو.

 -4صدور حكـ مف المحكمة ببطالف الشؽ أو الجزء المعيب فقط ،دوف الجزء الصحيح.
 -5وفي ىذا اإلتجاه قضت محكمة النقض المصرية(( إف تحديد قابميػة العمػؿ اإلج ارئػي لإلنقسػاـ أو
التجزئة مف عدميا ىي مسألة تقديرية لممحكمة ،تقررىا في كؿ حالة عمى حػدة ،مػف خػالؿ تثبتيػا

أف العمػػؿ ال يحتمػػؿ إال ح ػالً واحػػداً ،وأف ىػػذا الحػػؿ أو أيػػة حمػػوؿ أخػػرى ال يمكػػف أف تنطبػػؽ عمػػى
العمػػؿ وىػػو بحالػػو ،أو عنػػد تجزئتػػو إلػػى أج ػزاء ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف العمػػؿ بحسػػب طبيعتػػو كػػؿ ال

يتج أز وال يقبؿ اإلنقساـ ،ويمتنع عند تجزئتو الوصوؿ إلى حؿ))(.)3

وتطبيق ػاً لػػذلؾ قضػػت محكمػػة الػػنقض المص ػرية ((إذا أخطػػأ الحكػػـ فػػي رفػػض الػػدفع بػػبطالف تقريػػر

خبير باطؿ ،فإف ذلؾ يستمزـ نقض حكميا فيما كاف منػو مؤسسػاً عمػى تقريػر الخبيػر ،أمػا مػا إسػتقاـ مػف

الحكػػـ عمػػى أسػػباب أخػػرى بصػػفة أصػػمية ،ولػػـ تعػػوؿ المحكمػػة فيػػو عمػػى تقريػػر الخبيػػر إال عمػػى سػػبيؿ

اإلستئناس ،فال يؤثر عمى الحكـ))(.)4

( )1ى ذا النص يقابؿ الفقرة الثانية مف المادة ( )24في قانوف المرافعات المصري.
( )2مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.277

( )3نقض مدني مصري ،طعف رقـ ،4233سنة65ؽ ،جمسة .1997/12/13
( )4أحمد السيد صاوي ،مرجع سابؽ ،ص.480
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وكػ ػػذلؾ إذا إسػ ػػتبعدت المحكمػ ػػة اإلعت ػ ػراؼ الػ ػػذي نػ ػػت تحػ ػػت الض ػ ػغط ،وقامػ ػػت بإدانػ ػػة المػ ػػتيـ
باإلعتماد عمى التفتيش الصحيح ،فإف ذلؾ ال يبرر البطالف.
وفػ ػػي ىػ ػػذا اإلتجػ ػػاه قضػ ػػت محكمػ ػػة الػ ػػنقض المص ػ ػرية(( :بطػ ػػالف التفتػ ػػيش ال يحػ ػػوؿ دوف أخػ ػػذ
المحكمة بجميػع عناصػر اإلثبػات المسػتقمة عنػو التػي أدت إلػى النتيجػة التػي أسػفر عنيػا التفتػيش ،ومنيػا

اإلعتراؼ الالحؽ لممتيـ بحيازتو ذات المخدر الذي ظير مف التفتيش وجوده لديو))(.)1

واذا قامت النيابػة العامػة بنػدب أحػد مػأموري الضػبط القضػائي لتفتػيش مسػكف مػتيـ ،فإنتقػؿ إليػو
إلج ػراء التفتػػيش ،وقػػاـ بتوزيػػع أعوانػػو عمػػى غرفػػة المسػػكف لتفتيشػػيا كميػػا فػػي وقػػت واحػػد ،فػػإف مايجريػػو

بعضػيـ تحػت رقابتػػو واشػرافو يكػػوف صػحيحاً ،ومػا يقػػوـ بػو اآلخػريف بعيػداً عػف رقابتػػو يعتبػر بػػاطالً ،ألف

التفتيش إجراء مركب مف عػدة أعمػاؿ ،إال أنػو يقبػؿ التجزئػة واإلنقسػاـ ،فػإذا أصػاب الػبطالف أحػد أج ازئػو

إقتصر عميو وصحح بالنسبة لمباقي(.)2

واذا كػػاف اإلعػػالف بالنسػػبة لإلجػراء فيعتبػػر التبميػ صػػحيحاً بالنسػػبة لمػػف تػػـ تبمػػيغيـ عمػػى الوجػػو

الصحيح ،واجراء باطؿ بالنسبة لمباقي( ،)3فتبدأ إجراءات المحاكمػة لمػف تػـ التبميػ الصػحيح عمػى أسػاس
إنتقاص اإلجراء الباطؿ ،ويعاد اإلعالف لمف تبمغوا تبميغًا غير صحيح.
ويترتػػػب عمػ ػػى إنتقػػػاص اإلج ػ ػراء زواؿ الشػ ػػؽ أو الجػػػزء المعيػػػب أو الباطػػػؿ وزواؿ اآلثػ ػػار التػ ػػي

تولػػدت عنػػو ويعتبػػر كػػأف لػػـ يكػػف ،وبقػػاء الشػػؽ الصػػحيح منتج ػاً آلثػػاره مػػف تػػاريخ القيػػاـ بػػاإلجراء ،ألنػػو

إجػراء صػحيح ،ولػيس مػف تػاريخ الحكػـ باإلنتقػػاص ،واإلنتقػاص تقػوـ بػو المحكمػة وال شػأف لمخصػوـ بػػو،

وسواء كاف متعمؽ بالنظاـ العاـ أو مصمحة الخصوـ(.)4

( )1نقض جنائي مصري ،جمسة  ،1974/12/1مجموعة األحكاـ س ،25رقـ ،169ص.782
( )2محمد نمر ،مرجع سابؽ ،ص.105

( )3تيز ارريف زىرة ،خوالدي نواؿ ،مرجع سابؽ ،ص.54
( )4نبيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.305
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المطمب السادس
تحقيق الغاية من اإلجراء
الغايػػة اسػػـ ،ويقصػػد بيػػا النيايػػة واآلخػػر ،وغايتػػؾ أف تفعػػؿ كػػذا أي نيايػػة طاقتػػؾ ،وغايػػة األمػػر

ىو الفائدة المقصودة منو(.)1

والغايػػة ىػػي الفائػػدة التػػي يرمػػي المشػػرع الػػى تحقيقيػػا مػػف الشػػكؿ كمقتضػػى مػػف مقتضػػيات ىػػذا

العمؿ (.)2

ويقصػػد بالغايػػة أيض ػاً بإعتبارىػػا السػػبيؿ لػػبطالف اإلج ػراء أو تصػػحيحو ،ىػػي ذلػػؾ اليػػدؼ الػػذي

رسمو القانوف لمعمؿ اإلجرائي ،والذي بو تتحقؽ وظيفتو أو آثاره القانونية(.)3

فالغاية المقصود بيا ىي الغاية مف الشػكؿ او البيػاف ،ولػيس الغايػة مػف اإلجػراء ،والمػراد بالغايػة
مف الشكؿ لػيس الغايػة الشخصػية التػي ييػدؼ الييػا الشػخص القػائـ بػاإلجراء ،وانمػا المقصػود بيػا الغايػة

الموضوعية التي يقصدىا المشرع(.)4

ونػػرى أف الغايػػة المقصػػود بيػػا ىػػي الغايػػة مػػف اإلجػراء ذاتػػو والغايػػة الموضػػوعية ،باإلضػػافة إلػػى
الغاية مف شكؿ اإلجراء والغاية مف البياف ،ويجب تحقؽ كمتا الغايتيف.
وتحقػػؽ الغايػػة كشػػرط لتصػػحيح الػػبطالف ىػػو تحققيػػا فػػي الظػػروؼ التػػي تمػػر بيػػا الػػدعوى ،فػػإذا

تحققت الغاية التي شرع الشكؿ مف أجميا وكاف التمسػؾ بػالبطالف متجافيػًا مػع القػانوف أي غيػر مشػروع،

وبالت ػػالي ال يج ػػوز لمخص ػػـ التمس ػػؾ ب ػػالبطالف ،وال يج ػػوز لمقاض ػػي اف يقض ػػي ب ػػالبطالف حت ػػى ل ػػو تعم ػػؽ

بالنظاـ العاـ ماداـ تحققػت الغايػات التػي شػرعت األشػكاؿ واإلجػراءات مػف أجػؿ تحقيقيػا ،وتقػرر اإلجػراء
حماية ليا(.)5

ويعتبر أساس قاعدة الغاية ىي نظرية التعسؼ فػي إسػتعماؿ الحػؽ( ،)6التػي نػص عمييػا القػانوف
المدني في المادة ( (( :)5يعد إستعماؿ الحؽ تعسفياً في األحواؿ التالية)):

( )1معجـ المعاني ،منشور عمى ،www.almaany.com:الجمعة  ،2018/7/27الساعة  3عص اًر.
( )2تيز ارريف زىرة ،خوالدي نواؿ ،مرجع سابؽ،ص.30

( )3عبد اهلل الفرا ،الوجيز ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.192
( )4مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.126

( )5أحمد سرور ،نظرية ،مرجع سابؽ ،ص ،415ص.416

( )6يعتبر عيب اإلنحراؼ في إستعماؿ السمطة يؤدي الى اإللغاء في القانوف اإلداري ،ويػؤدي الػى الػبطالف فػي قػانوف اإلجػراءات
الجزائية.

73

 -1إذا لـ يقصد بو سوى اإلضرار بالغير.
 -2إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقيا غير مشروعة.
 -3إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقيػا قميمػة األىميػة بحيػث ال تتناسػب البتػة مػع مػا يصػيب
الغير مف ضرر بسببيا.

 -4إذا كاف مف شأنو أف يمحؽ بالغير ضرر غير مألوؼ.
حيػػث تعتبػػر ىػػذه النظريػػة مػػف النظريػػات العامػػة التػػي تسػػود جميػػع فػػروع القػػانوف ،وتطبػػؽ عمػػى
القواعد الجنائية.

وفػػي قػػانوف اإلجػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني نػػص المشػػرع فػػي المػػادة( )474بقولػػو  (( :يعتبػػر

ال إذا نص القانوف صراحة عمى بطالنو ،أو شابو عيب أدى الى عدـ تحقؽ الغاية منو )).
اإلجراء باط ً
ونصػػت المػػادة ( )23مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات المدنيػػة والتجاريػػة عمػػى ذلػػؾ -1 (( :يكػػوف

ال إذا نػػص القػػانوف ص ػراحة عمػػى بطالنػػو ،أو إذا شػػابو عيػػب لػػـ تتحقػػؽ بسػػببو الغايػػة مػػف
اإلج ػراء بػػاط ً

اإلجراء-2.اليحكـ بالبطالف رغـ النص عميو إذا ثبت تحقؽ الغاية مف اإلجراء(.)1

ونصػػػت المػ ػػادة ( )1/7مػػػف القػ ػػانوف المعػ ػػدؿ رقػػػـ ( )16لسػ ػػنة  ،2001وىػ ػػي مػػػادة جديػ ػػدة تػ ػػـ
إضافتيا لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني وىي تتعمؽ بالبطالف  -1(( :يكػ ػ ػ ػ ػ ػػوف اإلج ػ ػ ػ ػ ػ ػراء

ب ػػاطالً إذا ن ػػص الق ػػانوف صػ ػراحة عم ػػى بطالن ػػو ،او ش ػػابو عي ػػب ج ػػوىري ل ػػـ تتحق ػػؽ بس ػػببو الغاي ػػة م ػػف

اإلجراء)).

وقػ ػػد كػ ػػاف نػ ػػص المػ ػػادة 323مػ ػػف مشػ ػػروع قػ ػػانوف اإلج ػ ػراءات الجنائيػ ػػة المصػ ػػري تػ ػػنص عمػ ػػى

أنػػو((يزوؿ أثػػر الػػبطالف إذا كػػاف اإلج ػراء قػػدد تحققػػت الغايػػة منػػو بالنسػػبة لجميػػع ذوي الشػػأف رغػػـ مػػا بػػو

مف عيب)) إال أف لجنة الشيوخ قررت حذؼ ىذا النص ألنو يحتوي عمى مبادئ مسمـ فييا(.)2

بػالرغـ مػػف مخالفػػة الشػػكؿ المطمػػوب حتػػى لػو نػػص القػػانوف صػراحة عمػػى الػػبطالف ،واذا تخمفػػت

الغاية تعػيف الحكػـ بػبطالف اإلجػراء حتػى ولػو لػـ يػنص المشػرع عمػى ذلػؾ ،ألف منػاط صػحة اإلجػراء أو

بطالنو ىو تحقؽ الغاية مف الوضع الشكمي الذي حصمت مخالفتو أو عدـ تحققيا(.)3

وبذلؾ يكوف المشرع الفمسطيني قػد تبنػى قاعػدة ال بطػالف مػع تحقػؽ الغايػة مػف اإلجػراء ،وسػواء
كػػاف ذلػػؾ فػػي حالػػة الػػنص الصػ ػريح عمػػى الػػبطالف ،أو فػػي حالػػة ع ػػدـ الػػنص عميػػو ولػػـ يتبنػػى العي ػػب

( )1تتطابؽ ىذه المادة مع المادة( )20مف قانوف المرافعات المصري.
( )2عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ،ص.476
( )3أحمدي ىندي ،مرجع سابؽ ،ص.378
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الجػػوىري أو العيػػب بسػػبب الضػػرر كأسػػاس لمصػػحة والػػبطالف ،امػػا المشػػرع األردنػػي جمػػع بػػيف المػػذىب
القانوني والذاتي.
فالمشػرع ينظػػر الػػى الشػكؿ أو اإلجػراء عمػػى أنػو غيػػر مطمػػوب لذاتػو بػػؿ عمػػى أسػاس أنػػو ييػػدؼ
الى تحقيؽ غاية معينة ،فإذا تحققت ىذه الغاية امتنع الحكـ بالبطالف لإلجراء.
وتطبيقػاً لػػذلؾ قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية((ال يحكػػـ بػػالبطالف إال إذا نػػص عميػػو القػػانوف

صراحةً أو إذا شاب اإلجراء عيب لـ تتحقػؽ بسػببو الغايػة مػف اإلجػراء ،وال بطػالف مػع تحقػؽ الغايػة مػف
اإلجراء المخالؼ لنموذجو القانوني))(.)1

ويتضمف نص المادة( )474مف قانوف اإلجراءات عمى األساسيف اآلتييف:

 -1حالة النص الصريح عمى الػبطالف( ،)2مثػؿ مػا نصػت عميػو المػادة( )264مػف قػانوف اإلجػراءات
الجزائيػ ػػة الفمسػ ػػطيني -1(( :إذا كػ ػػاف المػ ػػتيـ او الشػ ػػيود او أحػ ػػدىـ ال يحسػ ػػنوف الػ ػػتكمـ بالمغػ ػػة
العربي ػػة ،ع ػػيف رئ ػػيس المحكم ػػة مترجمػ ػاً مرخصػ ػاً وعمي ػػو اف يحم ػػؼ اليم ػػيف ب ػػأف يت ػػرجـ األقػ ػواؿ

بصدؽ وأمانة -2 ،إذا لـ تراعى أحكاـ الفترة السابقة تكوف اإلجراءات باطمة)).

والػنص الصػريح لمػبطالف ىػػو أف يػػرد نػص يقضػػي صػراحة بػػالبطالف بسػػبب وجػود عيػػب شػػكمي
فػػي اإلج ػراء ،وال يػػدخؿ ضػػمف الػػنص الص ػريح التعبيػػر الضػػمني بػػاف يسػػتعمؿ المشػػرع عبػػارات ناىيػػة او

نافيػػة مثػػؿ عبػػارة (( ال يجػػوز)) أو ((ال يقبػػؿ )) ،ويكفػػي اف يثبػػت الخصػػـ الػػذي يتمسػػؾ بػػالبطالف وجػػود
عيب شكمي في اإلجراء ،فافترض المشرع قرينة في ىذه الحالػة وىػي اف الغايػة لػـ تتحقػؽ ،ولكػف يمكػف
تجنػػب الحكػػـ بػػالبطالف بػػأف يثبػػت الطػػرؼ اآلخػػر أف الغايػػة مػػف الشػػكؿ قػػد تحققػػت بػػالرغـ مػػف العيػػب

الشكمي ،وىنا ال يحكـ بالبطالف.

 -2حالة عدـ النص الصريح عمى البطالف( ،)3وىنا أفترض المشرع قرينة وىػي أف اإلجػراء صػحيح
ألنػػو حقػػؽ الغايػػة منػػو ،وأعفػػى مػػف يتمسػػؾ بػػاإلجراء مػػف أي إثبػػات ،ونقػػؿ عػػبء اإلثبػػات إلػػى

المتمسؾ بالبطالف.

وتطبيق ػاً لػػذلؾ قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية أنػػو يمػػزـ إلعمػػاؿ قاعػػدة الػػبطالف لعػػدـ تحقػػؽ

الغاية مف اإلجراء أال يوجد نص صريح يقرر الػبطالف ،ووجػود عيػب جػوىري أصػاب اإلجػراء باألضػافة

إلى عدـ تحقؽ الغاية منو(.)4

( )1نق ػ ػ ػ ػ ػػض م ػ ػ ػ ػ ػػدني فمس ػ ػ ػ ػ ػػطيني ،دائػ ػ ػ ػ ػ ػرة راـ اهلل ،طع ػ ػ ػ ػ ػػف رق ػ ػ ػ ػ ػػـ  ،2004/15جمس ػ ػ ػ ػ ػػة  ،2004/3/29منش ػ ػ ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػ ػ ػػى موق ػ ػ ػ ػ ػػع
 ،muqtafi.birzet.edu.com:الثالثاء.2018/8/7 ،
( )2مصطفى عياد ،مرجع سابؽ ،ص.238

( )3عثماف التكروري ،مرجع سابؽ ،ص.513

( )4نقض مدني فمسطيني ،دائرة غزة ،طعف رقـ  ،2004/156جمسة .2004/10/25
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وبػػذلؾ يكػػوف المشػػرع ربػػط بطػػالف العمػػؿ اإلج ارئػػي بعػػدـ تحقػػؽ الغايػػة مػػف اإلج ػراء المحػػدد لػػو،
وذلػػؾ بيػػدؼ جعػػؿ الشػػكؿ أداة نافعػػة فػػي الخصػػومة ،ولػػيس مجػػرد قالػػب كالشػػكميات القديمػػة ،وبالتػػالي
الغايػػة افقػػدت أي ػػو اىميػػو لمتفرق ػػة بػػيف ح ػػالتي الػػبطالف اال ف ػػي مػػا يتعم ػػؽ بالشػػخص ال ػػذي يتحمػػؿ عب ػػئ

االثبات(.)1

فعػػدـ تحقػػؽ الغايػػة مػػف الناحيػػة المجػػردة ىػػو منػػاط جوىريػػة الشػػكؿ  ،ومػػف الناحيػػة العمميػػة ىػػو

من ػػاط تص ػػحيح ال ػػبطالف  ،والش ػػكؿ الج ػػوىري ى ػػو الش ػػكؿ ال ػػالزـ لتحقي ػػؽ الغاي ػػة م ػػف العم ػػؿ كم ػػا أرادى ػػا
المش ػػرع ،بحي ػػث يترت ػػب عم ػػى تخمف ػػو ع ػػدـ تحق ػػؽ الغاي ػػة م ػػف االجػ ػراء ف ػػي المج ػػرى الع ػػادي لمخص ػػومة،

وبالتالي يترتب عمى عدـ مراعاتو البطالف(.)2

والمقصػػود بالغايػػة ىػػي الغايػػة مػػف الشػػكؿ أو البيػػاف ،باإلضػػافة إلػػى االيػػة مػػف اإلج ػراء ذاتػػو أو
الغايػػة الموضػػوعية ،فيجػػب تحقػػؽ الغػػايتيف مع ػاً ،واال كػػاف اإلج ػراء بػػاطالً ،فػػاإلعالف القضػػائي المشػػوب
بعيب عدـ التوقيػع عميػو مػف مػأمور التبميغػات  ،والػذي حضػر الخصػـ بنػاء عميػو ،يكػوف قػد حقػؽ الغايػة

مػػف اإلج ػراء وىػػي العمػػـ والحضػػور ،ولكنػػو لػػـ يحقػػؽ الغايػػة الشػػكمية ،وىػػي اف اليػػدؼ مػػف التوقيػػع مػػنح
ال ،والقاضػػي يبحػػث فػػي كػػؿ إجػراء عمػػى حػػدة لمتحقػػؽ مػػف
الصػػفة الرسػػمية لإلعػػالف فيبقػػى اإلعػػالف بػػاط ً
الغاية ،ويستقؿ بتقديرىا متى بنى حكمو عمى أسباب معقولة(.)3

ل ػػذلؾ نوص ػػي المش ػػرع بتع ػػديؿ ن ػػص الم ػػادة ( )474م ػػف ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة الفمس ػػطيني
لتصبح (( يعتبر االجراء باطال اذا شابو عيب أدى الي عدـ تحقؽ الغاية مف الشكؿ أو اإلجراء )) .
والتصػ ػػحيح بتحقػ ػػؽ الغايػ ػػة ينطبػػػؽ عمػ ػػى نػ ػػوعي الػ ػػبطالف المتعمػػػؽ بالنظػ ػػاـ العػ ػػاـ او المتعمػ ػػؽ

بمصمحة الخصوـ.

ويشترط لكي تؤدي قاعدة تحقؽ الغاية مف االجراء أثرىا المصحح لإلجراء المعيب الشروط األتية:
 -1أف يك ػػوف االجػ ػراء موج ػػود ول ػػيس مع ػػدوـ ،ألن ػػو ال يمك ػػف الح ػػديث ع ػػف تحق ػػؽ الغاي ػػة ف ػػي ظ ػػؿ
االج ػراءات المعدوم ػػة فػػاذا حض ػػر ش ػػخص صػػدفو ال ػػى المحكم ػػة دوف اعػػالف  ،وى ػػذا بخ ػػالؼ

الحالػػة التػػي ي ػػتـ فييػػا تبميػػ المػػتيـ مػػثال ف ػػي غيػػر المواعي ػػد المقػػررة مػػثال قب ػػؿ أو بعػػد الس ػػاعة
السػػابعة ولكن ػػو حض ػػر لمجمس ػػة  ،ىن ػػا تحقق ػػت الغاي ػػة وص ػػحح ال ػػبطالف  ،واف ل ػػـ يحض ػػر بطػ ػؿ
االجػ ػراء ول ػػـ تتحق ػػؽ الغاي ػػة وج ػػب إع ػػادة اإلع ػػالف  ،أم ػػا ف ػػي الحال ػػة األول ػػى ل ػػـ يص ػػدر اع ػػالف

أصال ،فانعدـ االجراء .

( )1احمد ىندي ،مرجع سابؽ ،ص.384

( )2عبد الحكـ فودة ،مرجع سابؽ ،ص.475

( )3عبد اهلل الف ار  ،مرجع سابؽ ،الوجيز ،الجزء الثاني ،ص.193
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 -2أال يوجد نص في القانوف عمى جزاء أخر غير البطالف  ،كعدـ القبػوؿ أو السػقوط مػثال ،ىنػا ال
نبحث في الغاية فيطبؽ الجزاء األخر(.)1

 - 3يشػػترط أف تتحقػػؽ الغايػػة بالنس ػبة الػػى جميػػع ذوي الشػػأف ،ال بالنسػػبة الػػى خصػػـ واحػػد فقػػط ،فػػاذا
شػممت ورقػة التكميػؼ بالحضػػور الباطمػة عػدة متيمػػيف وحضػر بعضػيـ رغػػـ بطالنيػا ،ولػـ يحضػػر
الػػبعض االخػػر فػػاف التمسػػؾ بػػالبطالف يمتنػػع عمػػى مػػف حضػػر دوف مػػف لػػـ يحضػػر ،ألف تحقػػؽ

الغاية ىو سبب موضوعي يتعمؽ بالعمؿ اإلجرائي وليس سبب شخصي يتعمؽ بأحد الخصوـ(.)2

 -4يشترط لتطبيؽ تحقؽ الغايػة أف يكػوف الػبطالف شخصػي دوف الػبطالف الموضػوعي الػذي يترتػب
عم ػػى مخالف ػػة أح ػػد الش ػػروط الموض ػػوعية لإلجػ ػراء ،ألف الش ػػروط الموض ػػوعية جميعي ػػا جوىري ػػة
يترتب عمى مخالفتيا البطالف ألف ىذه الشروط مع تخمفيا ال يتصور تحقؽ الغاية أصالً(.)3

 -5اذا تـ االجراء حسب األصوؿ ولـ تتحقؽ الغايػة المقصػودة منػو ،ىنػا ال يجػوز الحكػـ بػالبطالف،
فال يجوز لممعمف اليو أف يتمسؾ ببطالف اإلعالف بحجة عدـ استالمو شخصيا(.)4

وىناؾ حاالت ال يجدي اثبات تحؽ الغاية مف الخصـ في الشكؿ ،فتعتبر باطمة  ،منيا(:)5
 -1اذا كاف الشكؿ المعيػب ىػو الوسػيمة الوحيػدة لتحقػؽ الغايػة منػو ،مثػؿ عػدـ توقيػع مػأمور التبميػ ،
أو عػػدـ توقي ػػع القاض ػػي عم ػػى الحكػػـ ،ىن ػػا البي ػػاف أو الش ػػكؿ وىػػو التوقي ػػع ى ػػو الوس ػػيمة الوحي ػػدة
إلسػػباغ الرسػػمية  ،وبالتػػالي يترتػػب عمػػى تخمفيػػا الػػبطالف دوف حاجػػة إلثبػػات تحقػػؽ الغايػػة مػػف

عدمو ،ألف التوقيع شكؿ الزـ لتحقؽ الغاية وىو تأكيد صػدور حكػـ مػف القاضػي ،وكػذلؾ األمػر
بالنسبة لتسبيب الحكـ ،ألف عدـ التسبيب يؤدي الى الشؾ وعدـ الثقة.

 -2اذا تعمؽ العيب أو نقص بأحد األشكاؿ التنظيمية.

ونصػت المػادة ( ) 479مػػف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػػطيني( :اذا حضػر المػػتيـ فػي الجمسػػة
بنفسػػو أو بواسػػطة وكيػػؿ عنػػو فمػػيس لػػو أف يتمسػػؾ بػػبطالف ورقػػة التكميػػؼ بالحضػػور ،وانمػػا لػػو أف يطمػػب

تصػػحيح التكميػػؼ أو اسػػتيفاء أي نقػػص فيػػو  ،واعطػػاءه ميعػػاد لتحضػػير دفاعػػو قبػػؿ البػػدء بسػػماع الػػدعوى

وعمى المحكمة اجابتو عمى طمبو )(.)6

( )1فتحي والي  ،أحمد زغموؿ  ،مرجع سابؽ  ،ص. 405
( )2محمد نمر  ،مرجع سابؽ ص. 112

( )3مصطفى عياد  ،مرجع سابؽ  ،ص. 240

( )4عبد اهلل الف ار  ،مرجع سابؽ  ،الوجيز ،الجزء الثاني ،ص. 194
( )5فتحي والي ،أحد زغموؿ ،مرج سابؽ ،ص 405وص.406

( )6تقابؿ نص المادة ( ) 334مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.
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فينػػا حضػػور المػػتيـ بنػػاء عمػػى اعػػالف باطػػؿ يصػػحح اإلعػػالف ،ولػػيس لممػػتيـ سػػوى طمػػب ميمػػة

مف القاضي لتحضير دفاعو وذلؾ تعويض لو عما فاتو بسبب بطالف اإلعالف(.)1

وقضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية( :تكػػوف الئحػػة الطعػػف مشػػوبة بػػالبطالف متػػى كانػػت مبيمػػة

عيب لـ تتحقؽ بسببو الغاية مف اإلجراء(.)2
وغير واضحة ألنو بذلؾ يكوف قد أصابيا ٌ

وعػػدـ سػػماع بقيػػة الشػػيود ال يػػؤدي إلػػى بطػػالف اإلج ػراءات مادامػػت شػػفوية المرافعػػة قػػد تحققػػت ،فيكفػػي
لتحقيػ ػػؽ مبػ ػػدأ شػ ػػفوية المرافعػ ػػة أف تسػ ػػمع شػ ػػيادة شػ ػػاىد واحػ ػػد أو أكثػ ػػر وتعتمػ ػػد المحكمػ ػػة عمػ ػػى أق ػ ػواؿ الشػ ػػيود

اآلخريف التي وردت في التحقيقات طالما أنيا كانت مطروحة عمى بساط البحث والمناقشة في الجمسة(.)3

ويترتب عمى تحقؽ الغاية تصحيح اإلجراء الباطؿ ،وينت اإلجراء الػذي تػـ تصػحيحو مػف تػاريخ
التص ػػحيح ،ول ػػيس م ػػف ت ػػاريخ ح ػػدوث اإلجػ ػراء الباط ػػؿ ،ف ػػالعبرة ى ػػي بالمحظ ػػة الت ػػي ك ػػاف فيي ػػا اإلجػ ػراء
صحيحاً وترتبت آثاره كامالً.
وفي ىذا اإلتجاه قضت محكمة النقض المصػرية ((إف بطػالف ورقػة التكميػؼ بالحضػور يصػحح
بتحقيػػؽ الغايػػة مػػف اإلج ػراء ،فتصػػحح بحضػػور المعمػػف إليػػو أو بإيداعػػو ويعتبػػر اإلعػػالف صػػحيحًا منػػذ

صدوره ،وليس مف وقت الحضور(.)4

وقضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية (( :إذا وكػػؿ الحػػدث عنػػو محامي ػًا لينػػوب عنػػو فػػي حضػػور

المحاكمة فإف الغاية التي قصدىا المشرع تكوف قد تحققت وىي وجود مع الحدث مف يدافع عنو))(.)5

وفػػي حكػػـ آخػػر قضػػت محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية(( يشػػترط لمحكػػـ بػػالبطالف وجػػود نػػص يقضػػي بػػذلؾ،

وكذلؾ عدـ تحقؽ الغاية مف اإلجراء المطموب))(.)6

( )1ساىر الوليد ،شرح  ،الجزء الثاني ،ص 97الى ص.101

( )2نقض مدني فمسطيني ،دائرة راـ اهلل ،طعػف رقػـ  ،2004/151جمسػة  ، 2004/10/25قطػوؼ مػف أحكػاـ المحكمػة العميػا فػي

فمسطيف ،عاـ  ،2012إعداد المحامي  :ناظـ عويضة ،ص .105

( )3نقػ ػػض جنػ ػػائي مصػ ػػري ،فػ ػػي الطعػ ػػف رقػ ػػـ  ،1955/26صػ ػػدر بتػ ػػاريخ  ،1955/6/7مجموعػ ػػة القواعػ ػػد(ربع قػ ػػرف) ،رقػ ػػـ ،97
ص : 105مشار إليو لدى عبد الحكـ فودة ،مرج سابؽ ،ص.481

( )4نقػػض مصػػري ،طعػػف رقػػـ  2090لسػػنة 54ؽ ،جمسػػة  ، 1990/12/13مشػػار إليػػو :أحمػػد ىنػػدي ،قػػانوف المرافعػػات ،مرجػػع

سابؽ ،ص.665

( )5نقػػض ج ازئػػي فمسػػطيني ،دائ ػرة راـ اهلل ،طعػػف رقػػـ ( ،) 2009/16المبػػادئ القانونيػػة الصػػادرة عػػف محكمػػة الػػنقض الفمسػػطينية،
نابمس ،الجزء األوؿ ،2013 ،إعداد  :محمد الحيط.

( )6نقض مدني فمسطيني ،دائرة غزة ،الطعف رقـ  ،2009/228جمسة .2010/12/8
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الخاتمة
وفي ختاـ ىذه الرسالة خمصنا الى مجموعة عامة مف النتائ والتوصيات.

أول :النتائج:
 ع ػػال المشػػػرع الفمسػ ػػطيني الػ ػػبطالف فػ ػػي قػػػانوف اإلج ػ ػراءات الجزائيػػػة فػ ػػي البػػػاب ال اربػ ػػع ،حيػ ػػث
خصصػػت فص ػالً مسػػتقالً لنظريػػة الػػبطالف عمػػى غ ػرار المشػػرع المصػػري ،ولكػػف ىػػذه المعالجػػة

كانػػت قاص ػرة ،وتبن ػى المشػػرع الفمسػػطيني مػػذىب ال بطػػالف مػػع تحقػػؽ الغايػػة مػػف اإلج ػراء ،ولػػـ
يتبنػى مػذىب الػبطالف الجػوىري أو لتحقػؽ الضػرر ،أمػا المشػرع المصػري أخػذ بمػذىب الػبطالف

الذاتي ،واألردني جمع بيف مذىبي البطالف القانوني والذاتي ،وأشار المشرع فػي نػص واحػد إلػى
ال ػػبطالف المتعم ػػؽ بالنظ ػػاـ الع ػػاـ والخ ػػاص ،ولكن ػػو ل ػػـ يض ػػع معي ػػار لمتميي ػػز بينيم ػػا ،ول ػػـ يض ػػع
المشرع معيار لمتمييز بيف العمؿ الجوىري وغير الجوىري.
 العمػػؿ اإلج ارئ ػػي الباط ػػؿ ال تترت ػػب عمي ػػو آث ػػار الػػبطالف إال إذا ت ػػـ الحك ػػـ ب ػػو ،ف ػػال بط ػػالف بق ػػوة
القانوف ،وحتى ذلؾ الوقت يبقى العمػؿ صػحيح منػت لكافػة آثػاره الػى أف يبطػؿ ،ويبطػؿ اإلجػراء
منذ تاريخ القياـ بو ولػيس مػف تػاريخ صػدور الحكػـ ،ويترتػب عمػى الػبطالف زواؿ اآلثػار المترتبػة
عمى اإلجراء ذاتو ،وال يؤثر البطالف عمى اإلجراء السابؽ ،ويؤثر عمى اإلجراء الالحػؽ إذا كػاف

مبنياً عميو.

 تصػػحيح اإلج ػراء الباطػػؿ وسػػيمة قررىػػا المشػػرع لمح ػد مػػف حػػاالت الػػبطالف عػػف طريػػؽ إصػػالح
العيػػب الػػذي أصػػاب اإلج ػراء ومػػف ثػػـ يصػػبح اإلج ػراء قػػادر عمػػى إنتػػاج آثػػاره القانونيػػة بإعتبارىػػا

صػػحيحاً ،وذل ػػؾ يي ػػدؼ إل ػػى أف تس ػػتمر الخص ػػومة وتحق ػػؽ غايتي ػػا وتتحق ػػؽ العدال ػػة ،واختص ػػا اًر

لموقت والنفقات.

 التصػ ػػحيح ال يػ ػػرد إال بعػ ػػد نشػ ػػوء الحػ ػػؽ فػ ػػي التمسػ ػػؾ ب ػ ػالبطالف ،وىػ ػػي ذات سػ ػػبب موضػ ػػوعي
ومطمقة ،أما موانع البطالف تتحقؽ بوجود أسباب تمنع دوف نشػوء ىػذا الحػؽ إبتػداءًا ،وىػي ذات

سػػبب شخص ػػي ونس ػػبية ،أم ػػا عػػدـ نش ػػوء ال ػػبطالف أف الق ػػانوف ال يمػػزـ م ارع ػػاة الش ػػروط الالزم ػػة

لصحة العمؿ في حاالت معينة وـ ذلؾ يكوف العمؿ صحيحاً.

 التصػػحيح يػػرد عمػػى اإلج ػراء الباطػػؿ ،أمػػا تصػػحيح الخطػػأ المػػادي يػػرد عمػػى الحكػػـ القضػػائي،
وتصػ ػػحيح الخطػ ػػأ المػ ػػادي يػ ػػرد عمػ ػػى إج ػ ػراء صػ ػػحيح ،والطعػ ػػف ال يكػ ػػوف إال عمػ ػػى األحكػ ػػاـ أو

الق اررات.
 يصحح العمؿ الباطؿ بالنزوؿ والتجديد والتكممة والتحوؿ واإلنتقاص وبتحقؽ الغاية مف الشكؿ.
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 التنػ ػػازؿ عمػ ػػؿ إداري منفػ ػػرد مػ ػػف صػ ػػاحب الحػ ػػؽ فػ ػػي الػ ػػبطالف ،ويػ ػػرد عمػ ػػى الػ ػػبطالف المتعمػ ػػؽ
بمصمحة الخصوـ ،وقػد يكػوف صػريح أو ضػمني ،ويترتػب عميػو تصػحيح العمػؿ الباطػؿ ،وانتػاج
آثاره القانونية.
 حسناً فعػؿ المشػرع الفمسػطيني عنػدما لػـ يتنػاوؿ التصػحيح بقػوة األمػر المقضػي فيػو ،ألنػو تنػدرج
ضمف التنازؿ.

 يختم ػ ػػؼ األثػ ػ ػر المترت ػ ػػب عم ػ ػػى التص ػ ػػحيح بحس ػ ػػب الوس ػ ػػيمة المس ػ ػػتخدمة لمتص ػ ػػحيح ،حي ػ ػػث اف
التص ػػحيح بالتن ػػازؿ والتص ػػحيح باإلنتق ػػاص أف يص ػػبح اإلجػ ػراء ص ػػحح ومن ػػت آلث ػػاره م ػػف ت ػػاريخ

القياـ باإلجراء وليس مف وقت النزوؿ أو الحكـ باإلنتقاص ،أما فػي حالػة التصػحيح بالتجديػد أو
بالتكممة أو بالتحوؿ أو بتحقؽ الغاية مف اإلجراء فينػت اإلجػراء أثػره مػف تػاريخ التصػحيح ولػيس
مف تاريخ اإلجراء الباطؿ.

 ال يصػػح االتف ػػاؽ عمػػى الن ػػزوؿ الع ػػاـ قبػػؿ ثب ػػوت الح ػػؽ فيػػو ،ولك ػػف يج ػػوز االتفػػاؽ مق ػػدمًا عم ػػى
التنازؿ عف سبب معيف ولو كاف قبؿ وقوعو.

 ل ػ ػػـ ي ػ ػػنص المش ػ ػػرع عم ػ ػػى التص ػ ػػحيح بالتجدي ػ ػػد أو بالتكمم ػ ػػة ف ػ ػػي ق ػ ػػانوف اإلجػ ػ ػراءات الجزائي ػ ػػة
الفمسطيني ،وكذلؾ لـ ينص قانوف أصوؿ المحاكمات المدنيػة والتجاريػة عمػى التجديػد ،واف كػاف
قد نص عمى التكممة ،ولكف ذلؾ ال يمنع مف األخذ بيما بالرجوع لمقواعد العامة.

 يجػػوز تص ػػحيح اإلجػ ػراء الباط ػػؿ ولػػو بع ػػد التمس ػػؾ ب ػػالبطالف ،عمػػى أف ي ػػتـ التص ػػحيح بالميعػ ػاد
المقرر مف المشرع أو القضاء ،وتسمى ىذه الحالة التصحيح بالتكممة.

 والتصػػحيح بالتجديػػد يكػػوف بػػإحالؿ عمػػؿ إج ارئػػي صػػحيح محػػؿ الباطػػؿ ،ويشػػترط فيػػو أف يكػػوف
بػذات الوسػيمة والكيفيػػة وبػذات البيػاف المعيػػب مػع إعادتػو عمػػى الوجػو الصػحيح ،أمػػا فػي التكممػػة
ال يشترط في البياف التماثؿ أو ذات الوسيمة ،الميـ أف يحقؽ ذات الغاية مف البياف الناقص.

 لػـ يػػنص عمػػى التحػػوؿ قػوانيف اإلجػراءات الجزائيػة فػػي كػػؿ مػػف مصػػر واألردف وفمسػػطيف ،ولكػػف
قوانيف أصوؿ المحاكمات المدنية نصت عمييا.
 اإلنتقاص ىو إستبعاد الجزء الباطؿ مف العمؿ .واإلبقاء عمى الجزء الصػحيح ،حتػى ينػت الجػزء
الصحيح آثاره القانونية ،ونص عمػى اإلنتقػاص قػانوف اإلجػراءات الفمسػطيني ،ونظريػة اإلنتقػاص
مأخوذة مف القانوف المدني مثػؿ التحػوؿ ،ولكػف التحػوؿ رتػب آثػار كاممػة لإلجػراء المتحػوؿ إليػو،

أما اإلنتقاص اآلثار جزئية.
 ربػػط المشػػرع ال ػػبطالف وتصػػحيحو أو عػػدـ بتحق ػػؽ الغايػػة مػػف الش ػػكؿ أو اإلج ػراء ،والغايػػة ى ػػي
الغاية مف الشكؿ أو البياف ،ولػيس الغايػة مػف اإلجػراء ذاتػو ،أي الغايػة الموضػوعية مػف اإلجػراء
ذاتو ،وليس الغاية الشخصية التي يستيدفيا القائـ باإلجراء ،ويمػزـ إلعمػاؿ قاعػدة الػبطالف لعػدـ
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تحقػػؽ الغايػػة مػػف اإلج ػراء عػػدـ وجػػود نػػص ص ػريح يقػػرر الػػبطالف ،ألنػػو إذا كػػاف ىنػػاؾ ن ػػص
فيطبؽ النص ،ويشترط كذلؾ أف يكوف عيب جوىري أصاب اإلجراء.

ثانياً :التوصيات.
 نوصي القضاء بتعزيز دور البطالف كجزاء إجرائي ألنو مف أىـ ضمانات حؽ الدفاع.

 نأمػ ػػؿ مػ ػػف المشػ ػػرع الػ ػػنص الص ػ ػريح عمػ ػػى اإلنتقػ ػػاص والتجديػ ػػد والتكممػ ػػة والتحػ ػػوؿ فػ ػػي قػ ػػانوف
اإلجراءات الجزائية ،واف كاف يمكف الرجوع لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية.
 نوصػػي المشػػرع فػػي قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة بتعػػديؿ نػػص المػػادة( )474لتصػػبح (( -2يكػػوف
اإلج ػراء بػػاطالً إذا شػػابو عيػػب أدى إلػػى عػػدـ تحقػػؽ الغايػػة مػػف الشػػكؿ أو اإلج ػراء)) بػػدالً عػػف
تحقؽ الغاية مف اإلجراء.

 نتوجػػو لم مشػػرع وكػػذلؾ محكمػػة الػػنقض إلػػى تبنػػي معيػػار واضػػح لمتمييػػز بػػيف حػػاالت ال ػػبطالف
المتعمؽ بالنظاـ العاـ ،والبطالف النسبي المتعمؽ بالمصمحة الخاصة.
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 -2إدريػػس عبػػد الج ػواد بري ػػؾ ،ضػػمانات المشػػتبو ب ػػو فػػي مرحمػػة اإلس ػػتدالؿ ،د ارسػػة مقارنػػة ،دار الجامع ػػة
الجديدة ،عاـ .2005

 -3ساىر إبراىيـ شكري الوليد.
-

التص ػػرؼ ف ػػي التحقي ػػؽ اإلبت ػػدائي بحف ػػظ ال ػػدعوى الجزائي ػػة ف ػػي التشػ ػريع الفمس ػػطيني ،د ارس ػػة

-

س ػػقوط إس ػػتئناؼ المحك ػػوـ عمي ػػو بعقوب ػػة مقي ػػدة لمحري ػػة واجب ػػة النف ػػاذ ،د ارس ػػة تحميمي ػػة ،ع ػػاـ

-

مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،عاـ. 2008
.2015

سػػاىر الولي ػػد ،أحم ػػد بػ ػراؾ ،تنفي ػػذ الجػ ػزاء الجن ػػائي ف ػػي التشػ ػريع الفمس ػػطيني ،د ارس ػػة تحميمي ػػة،

الطبعة األولى ،عاـ .2015
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رابعاً :الرسائل العممية والمجالت واألبحاث.
-1

أحمد فتحي سرور ،نظرية البطالف في قانوف اإلجراءات الجنائية ،رسػالة مقدمػة لمحصػوؿ عمػى
درجة الدكتوراه ،جامعة القاىرة ،مكتبة النيضة العربية.1959 ،

-2

أس ػػام ة الكيالن ػػي ،ال ػػبطالف ف ػػي ق ػػانوف اإلجػ ػراءات الجزائي ػػة الفمس ػػطيني ،د ارس ػػة مقارن ػػة ،رس ػػالة
مقدمة لمحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي القػانوف ،جامعػة النجػاح الوطنيػة ،نػابمس ،فمسػطيف،

عاـ.2008
-3

تيػز ارريف زىػرة ،خوالػػدي نػواؿ ،الػػبطالف اإلج ارئػي فػي ضػػوء قػانوف اإلجػراءات المدنيػة واإلداريػػة،

م ػػذكرة تخ ػػرج لني ػػؿ ش ػػيادة الماس ػػتر ف ػػي الق ػػانوف الخ ػػاص الش ػػامؿ ،جامع ػػة عب ػػد ال ػػرحمف ميػ ػرة-

بجاية ،الجزائر ،عاـ .2016
-4

حمد النعيمي ،بطالف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي في قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة بدولػة اإلمػارات
والنظػػاـ السػػعودي ،د ارسػػة مقارنػػة ،ود ارسػػة مقدمػػة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي العدالػػة

الجنائية ،الرياض ،السعودية ،عاـ .2005
-5

حمػػدي ليػػديا ،دحػػاـ صػػبرينة ،نظريػػة الػػبطالف فػػي قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة الج ازئػػري ،رسػػالة
مقدمة لمحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي القػانوف الخػاص ،جامعػة عبػد الػرحمف ميػرة-بجايػة،

الجزائر ،عاـ .2016
-6
-7

سػػامر ناصػػر ،تصػػحيح اإلج ػراء القضػػائي المعيػػب ،د ارسػػة مقارنػػة ،مجمػػة المحقػػؽ الحمػػي لمعمػػوـ
القانونية والسياسية ،العدد الرابع ،السنة السادسة ،العراؽ.

سػػوزاف العرمػػوطي ،العيػػب الجػػوىري وأثػره فػػي بطػػالف اإلجػراءات القضػػائية ،قػػدمت ىػػذه الرسػػالة
لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في القانوف الخاص ،جامعة الشرؽ األوسط ،عاـ .2009

-8
-9

عويػػد العنػػزي ،الػػبطالف فػػي قػػانوف اإلج ػراءات الجزائيػػة السػػعودي ،رسػػالة مقدمػػة لمحصػػوؿ عمػػى
درجة الماجستير في العدالة الجنائية ،جامعة نايؼ ،عاـ .2003

محمػػد نمػػر ،أحكػػاـ الػػبطالف فػػي اإلج ػراءات والمحاكمػػات الجزائيػػة ،د ارسػػة مقارنػػة بػػيف القػػانونيف

الفمسػػطيني واألردنػػي ،قػػدمت ىػػذه الرسػػالة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي القػػانوف العػػاـ،
جامعة الشرؽ األوسط ،عاـ .2013

 -10ناصػػر الشػػيراني ،بحػػث بعن ػواف :أوجػػو الػػبطالف فػػي نظػػاـ اإلجػراءات الجزائيػػة السػػعودي ،مركػػز
الشاطري لمدراسات والتطوير ،نشر بتاريخ.2015/10/2 :
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خامساً :القوانين.
 -1قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ( )3لسنة .2001
 -2قانوف اإلجراءات الجنائية المصري لعاـ .1950
 -3قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ( )16لسنة .2001

 -4قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ( )2لسنة .2001
 -5القانوف المدني الفمسطيني رقـ ( )4لسنة .2012
 -6قانوف اإلجراءات الجزائية لدوؿ اإلمارات رقـ ( )35لسنة .1992

 -7قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـ( )13لعاـ .1986

سادساً :األحكام القضائية.
 -1مجموعة مف أحكاـ محكمة النفض المصرية.
 -2مجموعة القواعد الصادرة عف محكمة النقض(ربع قرف).

 -3مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة اإلستئناؼ العميا(غزة).
 -4المستحدث مف المبادئ الصادرة عف الدوائر الجنائية المصرية
 -5المبادئ القانونية الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية
 -6أحكاـ محكمة النقض الفمسطينية(دائر راـ اهلل).
 -7قطوؼ مف أحكاـ المحكمة العميا في فمسطيف.

سابعاً :المراجع اإللكترونية.
 -1موقع محاماة اإللكتروني(.)www.mohama.net

 -2موقع المحامي المصري(.)www.egypt-layer-overblog.com
 -3منتديات ستار تايمز(.)www.startimes.com
 -4موقع المقتفي اإللكتروني(.)http.muqtafi.birzet.edu
 -5معجـ المعاني(.)www.Almaany.com

 -6معجـ المعرفة(.)www.marefa.org.com
 -7المعجـ(.)www.maajim.com
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