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دور القاضي املدني يف الصلح واثاره القانىنية
دراسة فقهية وتطبيقية
د .أحمد سمير محمد ياسين

د .عماد خمف الدىام

أستاذ القانون الخاص المساعد

مدرس القانون الخاص

المقدمة :
ال يخفى عمى رجاؿ القانوف ومنيـ الباحثيف  ,أف لمصمح أىمية كبيرة فيو
طريقة لنيؿ الحقوؽ دوف التفريط بمصالح الناس  ,مف خالؿ إجراءات شكمية  ,لكف ىنا
تثور مشكمة في التشريع العراقي ىي أف المشرع لـ يرسـ بشكؿ واضح اإلجراءات
القضائية التي يتوجب إتباعيا عند اتفاؽ طرفي الخصومة عمى الصمح  ،كما ىو الحاؿ
في كثير مف التشريعات االخرى التي اوردت احكاماً خاصة بدعوى تسمى ( دعوى
الصمح ) عدا بعض النصوص القانونية الواردة في القانوف المدني العراقي المرقـ ()40
لسنة  1959في المواد ( . )721 – 698
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ومف ىنا يتـ تناوؿ ىذا الموضوع ألىميتو في بياف اإلجراءات التي يتوجب
عمى القاضي اتباعيا عند النظر بدعوى الصمح  ،مع تحديد نطاؽ ىذه الدعوى التي
تأتي اتباع لمقانوف المدني وليس غيره مف القوانيف كالقانوف التجاري  ،او الصمح الوارد
بقانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ ( )23لسنة  1971النافذ المعدؿ .
ومف ىنا ولكي نصؿ لنتيجة قانونية حقيقية وواقعية ال بد مف المرور بقانوف
االثبات العراقي رقـ ( )107لسنة  1979في المادة ( )4منو التي تتناوؿ مسألة ضرورة
تبسيط االجراءات والشكمية لمحد الذي يضمف المصمحة العامة  ،بما ال يفرط بأصؿ
الحؽ المتنازع فيو بيف طرفي الخصومة .
لذا ال بد مف تناوؿ النصوص القانونية الخاصة بالصمح بشكؿ تحميمي  ،مع
وضع بعض التطبيقات القضائية والتعميؽ عمييا مف حيث مدى التزاميا بأصؿ
النصوص القانونية  ،ثـ ال بد مف بياف آثار دعوى الصمح بالنسبة لطرفي الخصومة
وبالنسبة لمقضاء نفسو باعتباره ضامف لتطبيؽ القانوف ومحافظ لييبة الق اررات القضائية
وحجيتيا عمى الناس كافة .
وىذا ما سيتـ محاولة بيانو مف خالؿ مبحثيف األوؿ لمتعريؼ بالصمح وماىيتو
وتكييفو القانوني  ،ثـ يميو مبحث يتناوؿ حكـ الصمح وطرؽ الطعف فيو  ،ثـ حجيتو
وآثاره في الدعوى .
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المبحث األول
التعريف بالصمح
أصؿ الصمح ىو تشريع سماوي فقد قاؿ اهلل سبحانو وتعالى بمحكـ كتابو
العزيز ( ال خير في كثير من نجواىم إال من أمر بصدقة او معروف او إصالح بين
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوف نؤتيو أج ارً عظيماً )( ،)1كذلؾ فأف
أىؿ الحديث عف سنف الرسوؿ (ص) أوردوا أبواب خاصة عف الصمح واستحباب
()2

إصالح ذات البيف

.

()1سورة النساء  ،اآلية . 14 :
()2

ينظر  :د .عبد الباسط محمد خمؼ  ،وسائؿ انياء المنازعات بيف االفراد في الشريعة االسالمية ،

دراسة فقيية مقارنة  ،دار المحدثيف لمبحث العممي والترجمة والنشر  ،ط ، 1القاىرة 1429 ،ىػ ،
 ، 2008ص. 213
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المطمب األول
الصمح لغةً واصطالحاً
الفرع األول  :الصمح لغةً
الصمح بالضـ والسكوف الالـ اسـ مف المصالحة خالؼ المخاصمة  ،يقاؿ
صالح الشيء وصمح صموحاً  ،وىو صالح  :مف اإلصالح الذي ىو خالؼ الفساد(.)1
وفي معجـ مقاييس المغة البف فارس  :الصاد والالـ والحاء أصؿ واحد يدؿ عمى
خالؼ الفساد

()2

والصمح اسـ منو بمعنى التصالح والمصالحة  ،وىي المسالمة بعد المنازعة  ،قاؿ
االصفياني ( والصمح يختص بإزالة النفار بيف الناس  ،يقاؿ منو  :اصطمحوا او
تصالحوا()3وجاء لإلماـ النووي في ( تحرير الفاظ التنبيو )  :الصمح واإلصالح  :قطع

( )1ينظر  :االماـ العالمة ابو الفضؿ جماؿ الديف ابف منظور  ،لساف العرب  ،دار صادر  ،المجمد
الثامف  ،ط ، 4بيروت  ، 2005 ،ص. 267
()2

معجـ مقاييس المغة البف فارس  ،ج ، 3ط ، 1احياء الكتب العربية  ،القاىرة  1368 ،ىػ ،

ص. 303
()3

ينظر  :د .نزية حماد  ،عقد الصمح في الشريعة االسالمية  ،دمشؽ  ،دار القمـ  1408 ،ىػ ،

ص. 201
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المنازعة مأخوذ مف صمح الشيء – بفتح الالـ وضميا – اذا اكمؿ  ،وىو خالؼ
اصالحا .
الفساد يقاؿ صالحتو مصالحة وصالحاً وقد اصطمحا وتصالحا و ّ

الفرع الثاني
الصمح في الشريعة اإلسالمية
اوالً  :الصمح في الفقو االسالمي -:
ىو ( معاقده يرتفع بيا النزاع بيف الخصوـ  ,ويتوصؿ بيا الى الموافقة بيف
(.)1

المختمفيف

كما عرفتو مجمة االحكاـ العدلية عمى انو ( عقد يرفع النزاع بالتراضي و ينعقد
بااليجاب والقبوؿ ) و فسره االماـ الشافعي رحمة اهلل  ,األصح عدـ جواز العمـ مف
غير خصومو فمو قاؿ شخص ألخر مف غير خصومة  :صالحني عف دارؾ مثال بكذا
فأجابو  ,فاألصح عندىـ بطالنو الستدعاء لفظ العمـ سبؽ الخصومة سواء أكانت عند
حاكـ اـ ال

()2

.

))1

د .نزية حماد  ,عقد الصمح  ،مصدر سابؽ  ,ص 6ىامش ( . ) 2

))2

د .حسف عمي الذنوف  ,العقود المسماة  ,ج , 3شركة الرابطة لمطباعة و النشر  ,بغداد  ،بال سنة

نشر  ،ص. 239
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ثانيا -الصمح في القانون -:
تناوؿ القانوف المدني العراقي رقـ ( ) 40لسنة  1951النافذ المعدؿ العاـ في
المادة ( )698منو بأنو (( عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي )) ونصت
المادة ( ) 647مف القانوف المدني األردني رقـ ( )43لسنة  1976عمى انو ( عقد
يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتعالجين بالتراضي ) كما وعرفو القانوف المدني
المصري رقـ (  )131لسنة  1948في المادة ( )549بأنو (( عقد يحسم بو الطرفان
نزاعا قائما يتوقيان بو نزعا محتمال وذلك بان ينزل كل منيما عمى أوجو التقابل عن
جزء من ادعائو ))

()1

.

وىنا وبعد مقارنة بسيطة بيف مف ذكر اعاله  ،نرى اف القانوف العراقي لـ يأخذ
او بعبارة ادؽ لـ يشر الى مسألة النزوؿ ال مف قريب وال مف بعيد وىذا االتجاه ال شؾ
اصبح محؿ نقد الفقو  ،ومف ابرز المعوقات التي تعتري عمؿ القاضي عند نظر دعوى
الصمح .

( )1ينظر المادة (  )689مف القانوف المدني العرقي النافذ المعدؿ .
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الفرع الثالث
مشروعية الصمح
بما ال شؾ فيو اف الديف االسالمي الحنيؼ الصمح بيف الناس  ،فيو عمؿ
ييدؼ الى قطع لمنزاع والخصومة وازالةاألضغاف  ،وال حرج اف يقوـ قاضي الموضوع
بعرضو عمى الخصوـ  ،ولكنو ال يستطيع اف يجبرىـ عميو  ،وعندما يتأكد القاضي اف
الحؽ مع احد االطراؼ يقوـ بعقد الصمح لصالح الطرؼ صاحب الحؽ  ،فأف قاـ بذلؾ
فيو استجابة لقولو تعالى (( اعدلوا ىو اقرب لمتقوى واتقوا اهلل ان اهلل خبير بما
تعممون )) (.)1
كما اف الصمح موجود بإجماع المذاىب  ،مف اجؿ اف يحؿ الوفاؽ محؿ
الشقاؽ ولكي يقضي عمى البغضاء بيف اطراؼ النزاع دوف إجبار او إكراه  ،وذلؾ
عمال لقولو تعالى  (( :وان امرأةخافت من بعميا نشو ازً او أعراضا فال جناح عمييما
ان يصمحا بينيما صمحا والصمح خير ))
()3

المؤمنين اقتتموا فأصمحو بينيما ))

()1

()2

وقولو تعالى  (( :وان طائفتان من

.

سورة المائدة  :االية ( .) 8

()2سورة النساء  ،اآلية (. )128
()3سورة الحجرات  ،االية (. )9
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وقد روي عف النبي (صمى اهلل عميو وسمـ ) أنو قاؿ (( الصمح جائز بين
المسممين اال صمحاً حرم حالالً او أحل حراماً  ،والمسممون عمى شروطيم ))

()1

.

والصمح مستحب عند القضاء مالـ يتبيف فصؿ القضاء  ،فاذا ظير اف الحؽ
مع احد الخصوـ فالبد مف اعطاء الحؽ عمى أىمو  ،ووضعو في نصابو  ،فمو ادعى
رجؿ عمى رجؿ شيئا في ذمتو او في يده  ،وأنكره المدعي عميو  ،فصالحو المدعي
عمى شيء  ،ثـ أقر المدعي عميو بذلؾ الشيء  ،فمو القياـ فيما أقر بو خالفا  ،والظالـ
أحؽ اف يحمؿ عميو (.)2
وىذه السنة عمؿ بيا الخميفة العادؿ عمر ابف الخطاب رض) عندما بعث
برسالة الى قاضيو في الكوفة ابو موسى األشعري  ،ومما جاء في ىذه الرسالة
بخصوص الصمح  .... ( ،الصمح جائز بين المسممين  ،اال صمحا أحل حراماً  ،وحرم
حالالً . ) ....
()1الحديث أخرجو الترمذي رقـ ( )1352وأبو داود رقـ ( )3594في االقضية  ،و قاؿ الترمذي حديث
حسف صحيح .
()2االماـ العالمة برىاف الديف او الوفاء ابراىيـ ابف االماـ شمس الديف عبد اهلل محمد البصري المالكي
 ،تبصرة الحكاـ في أصوؿ االقضية ومناىج االحكاـ أخرج احاديثو وعمؽ عميو وكتب حواشيو الشيخ
جماؿ مرعشمي (جزاءاف بمجمد واحد) الجزء الثاني – دار الكتب العممية  ،بيروت ، 2001، 1422 ،
ص165

.
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المطمب الثاني
أركان الصمح وشروطو
الصمح عقد  ،ولكؿ عقد أركاف البد مف توفرىا لكي يثبت مشروعية وقانونية
ىذا العقد او االلتزاـ القانوني  ،وىي أ – الصيغة  ،ب – العاقديف  ،ج – المحؿ
(مصالح بو ومصالح عميو)  ،ثـ البد اف تتوفر شروط لقياـ الصمح بالشكؿ المطموب
قانونا  ،سواء تعمقت ىذه الشروط في الصيغة او المحؿ أو المتعمقة بالمصالح عنو ثـ
الشروط المتعمقة بالمصالح بو .
وكؿ ذلؾ سوؼ نتناولو بشيء مف اإليجاز مف خالؿ فرعيف :
الفرع االول
أركان الصمح
عند المذىب الحنفي لمصمح ركف واحد ىو االيجاب والقبوؿ  ،اما عند باقي
المذاىب فيي ثالثة أركاف  -1الصيغة  -2 .العاقديف  -3 .المحؿ (.)1
ونرى مف جانبنا اف رأي او قوؿ الجميور الذيف اعتبروا الصمح مكوف مف
ثالث اركاف أقرب لمواقع العممي  ،اذا ما تـ ربط ذلؾ بما اختاره القانوف المدني العراقي
()1

د .نزيو حماد  ،عقد الصمح  ،مصدر سابؽ  ،ص . 23أ .شيماء محمد سعيد خضر البدراني ،

أحكاـ عقد الصمح  ،دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستير  ،كمية القانوف  ،جامعة الموصؿ ، 2001 ،
ص. 15
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في المادة ( )698بنصيا عمى اف (( الصمح عقد يرفع ويقطع الخصومة بالتراضي ))
.
وقد وجدت تطبيقات قضائية عراقية مؤيدة لذلؾ  ،ففي القضية الصمحية 245
 /صمحية  1956 /الكرخ  ،وممخصيا (( ان التمييز جاء منصبا عمى أبراء ذمة
المميز عميو من قبل ورثة محمد أحمد العاني يشممو بأعتبار ان الحكم الذي
استحصمو المورث ( عميو وعمى المدعي) كان بالتضامن وال عالقة لممدعي عميو بو
ومن جممة الشروط المحررة في صك المصالحة حق رجوع المدعي عمى المدعى
عميو بمبمغ الحكم المذكور وعمى ذلك يكون الحكم المميز المتضمن الزام المدعى
عميو بتأديتو لممدعي المبمغ المدعى بو صحيحاً)) (.)1

( / 245)1صمحية  1956 /في  ، 1965/4/22منشور لدى المحامي سمماف بيات  ،القضاء المدني
العراقي  ،شركة الطبع والنشر األىمية  ،بغداد  ،بال سنة طبع  ،ص . 147
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الفرع الثاني
شروط الصمح
الشروط ىنا منيا ما يتعمؽ بالصيغة ومنيا ما يتعمؽ بالعاقديف ومنيا ما يرجع
الى المصالح بو والمصالح عميو (بدؿ الصمح ) وىذا ما سنتناولو وفقا لما يمي :
أوال  :الشروط المتعمقة بالصيغة :
ىنا ال بد مف صدور عبارة تدؿ عمى اإليجاب و القبوؿ مف قبؿ طرؼ النزاع
او صدور عبارات تدؿ عمى ذلؾ ممايرتاح لو قاضي الموضوع  ,كما لو صدر كممة
رضيت( .)1كذلؾ الحاؿ االيجاب والشرط الالزـ ىنا اف يكوف القبوؿ صدر بناء عمى
االيجاب اي تبعا لو سواء عف المدعي أو المدعى عميو (.)2
ثانيا  -:الشرط المتعمقة بالعاقدين :
أ .االىمية  ,وىي الصالحية  ,كاف يقاؿ فالف اىالً كذا او كذا  ,وفي القانوف ىي
اىمية االداء  ,والمطموب ىنا التمييز بيف اىمية البموغ و اىمية الرشد والجؿ
التفصيؿ  ,نتناوليما كما يمي -:

.

)(1

د .حماد نزيو  ،مصدر سابؽ ،ص 27

)(2

ابو بكر بف مسعود احمد الكاساني  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ,ج  ، 6ط  ، 1مطبعة

الجمالية  ,القاىرة  1328 ,ىػ  ،ص . 41
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 .1دور التمييز  :ىذا الدور يبدأ مف سف السابعة مف العمر حسب نص المادة
( )2/97مدني عراقي ( (  .2وسن التمييز سبع سنوات كاممة )) و
ينتيي بظيور العالمات الطبيعية إف وجدت و اإلتماـ سف الخامس ػ ػ ػ ػ ػػة
()1

عشر مف عمر اإلنساف عند اىؿ الجميور

.

وصمح الصبي المأذوف النافع ولـ يكف فيو ضرر جائز بحسب نص المادة
( )700مف القانوف المدني العراقي.
 .2دور البموغ الى الرشد  :اذا بمغ االنساف عاقال راشداً أثبت لو اىمية اداء
كاممة صحت منو جميع العقود  ,وىذا السف بحسب نص المادة ( ) 106
مف القانوف المدني ىي تماـ الثامنة عشر مف العمر

()2

.

ب .الوالية :
()3

ىي سمطة يممؾ صاحبيا حؽ التصرؼ في شؤوف غيره جب ار عميو

 ،والوالية عمى

الغير عند الفقياء نوعيف أ -أصيمة بحكـ الشرع او القانوف واذنو وىي تصح لالب
))1

د .أحمد الكبيسي  ,األحواؿ الشخصية في الفقو والقضاء والقانوف  ,دار العاتؾ لمطباعة والنشر ,

القاىرة  ,طبعة منقحة  1428 ،ىػ  2007 ,ـ  ,ص82

.

()2

القانوف المدني العراقي رقـ ( )40لسنة  1951النافذ المعدؿ .

()3

د .موسى محمود اغبارية  ،البموغ والرشد في الشريعة اإلسالمية  ،دار الكتب العممية  ،ط، 1

بيروت  ، 2011 ،ص.105-104
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والجد عمى الصغير والمجنوف والمعتوه  ،ب) والية مستمدة مف االب او الجد قبؿ
وفاتو او مف القاضي لمف ينصبو وصياً او قيماً عمى المحجور وعميو

()1

وىذا ما

تناولتو المادة ( )701ؽ.ـ .ع. .
ج -التراضي :
ال خالؼ بيف الفقياء في اشتراط التراضي بيف العاقديف لصحة االذف  ،الف
المقصود مف ىذا العقد انياء الخصومة وقطع دابر النزاع  ،فاذا انعدـ التراضي فيو
فاف فات الغرض االصمي مف عقد الصمح بالكمية  ،وظؿ النزاع قائما وىذا
مستفاداً مف تعريؼ عقد الصمح في القانوف المدني في المادة ( )698السابقة
ذكرىا

()2

.

ثالثا :الشروط المتعمقة بالمصالحعنو :
المتنازع عنو ىو الشيء المتنازع فيو  ،وىو اما حقا هلل او حقا لمعباد  ،فما
تعمؽ باهلل مف حقوؽ تجاه العباد فال صمح فيو (.)3

()1

د .الكبيسي احمد  ،مصدر سابؽ  ،ص.44

()2

د .حماد نزيو  ،مصدر سابؽ  ،ص.38

()3

د .حيدر عمي ،مصدر سابؽ  ،ص.28
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اما الصمح الذي يرد في حقوؽ العباد بعضيـ البعض فالصمح فيو جائز اف
توفرت شروطو التي حددتيا المواد ( 704و  ) 705مف القانوف المدني العراقي(.)1
رابعا  :الشروط المتعمقة بالمصالح بو :
المصالح بو ىو المصالح عميو  :ىو بدؿ الصمح فيو معنى المعاوضة .
وشروطو ثالثة ىي -:
 -1اف يكوف ممموكاً لممصالح.
 -2اف يكوف الماؿ متقوماً  ،وال يجوز الصمح فيما حرـ اهلل كالخمر ولحـ الخنزير
...
 -3اف يكوف معموماً  ،والعمـ ىنا العمـ اليقيف والتاـ .

()1

ينظر حكـ المواد ((  704و  ))705مف القانوف المدني العراقي وما اشتممت عميو مف شروط

واحكاـ لممصالحة .
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المبحث الثاني
إجراءات القضاء في دعوى الصمح وآثاره .
عرفت المادة ( )2مف قانوف المرافعات المدنية رقـ ( )82لسنة  1969المعدؿ
الدعوى بأنيا ( الدعوى طمب شخص حقو من اخر أمام القضاء ) ومف تحميؿ ىذه
المادة يتضح اف لمدعوى ثالث عناصر رئيسية وىي -:
اوالً  :الطمب  ،ثانياً  :اف يكوف الطمب منصباً عمى حؽ  ،ثالثا  :اف يكوف الطمب اماـ
القضاء .
ويبنى عمى ذلؾ لكي يصؿ القاضي الى الحكـ العادؿ في النزاع  ،والجؿ حسـ
الدعوى ال بد واف يكوف عمى دراية كاممة بأصوؿ التقاضي  ،واحاطة تامة بفقو
اإلجراءات  ،لكوف ذلؾ يبيف لمقاضي والخصوـ طريؽ سير الدعوى  ،ويتعيف عمى
وصوؿ الحقوؽ الى اصحابيا بأتقف الطرؽ واسيميا  ،واقربيا لمحؽ وصدور حكـ عادؿ
.
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اف الطرؽ المتبعة في اصوؿ المحاكمات تغمب عمييا الصفة االجرائية وىي
تدخؿ تحت مسمى واسع ىو (( فقو المرافعات )) والذي عرؼ بانو (( األحكاـ والقواعد
التي تنظـ سير المرافعات وما يتعمؽ بيا منذ بداية الدعوى حتى الفصؿ فييا ))(.)1
كاف قانوف اصوؿ المحاكمات الحقوقية العثماني والذي شرعتو الدولة العثمانية
في سنة  1879ىو المطبؽ في العراؽ لحيف صدور قانوف المرافعات المدنية والتجارية
رقـ ( )88لسنة  1956الذي حؿ محؿ اصوؿ المحاكمات الحقوقية العثماني ثـ الغي
القانوف المذكور بالقانوف الحالي المشار اليو في اعاله.
ىنا وفي ىذا المبحث سنسمط الضوء عمى اإلجراءات القضائية في دعوى
الصمح وما يترتب عمى ذلؾ مف اثار  ،وذلؾ مف خالؿ المطمبيف اآلتييف :
المطمب االول
ماىية اإلجراءات القضائية في دعوى الصمح
مف الطبيعي انو كمما ازدادت حركة المعامالت التجارية وغير التجارية بيف
الناس  ،اف ينشئ عف ذلؾ خصومات  ،وغالبا ما تكوف ىذه الخصومات صعبة الحؿ
ابتداء لذا يمجأ الخصوـ اطراؼ النزاع الى القضاء إلنصافيـ واخذ حقوقيـ ممف سمبيا ،

()1

د .عبد اهلل بف محمد بف سعد اؿ حنيف  ،المدخؿ الى فقو المرافعات  ،دار ابف فرحوف ناشروف ،

ط ، 2المممكة العربية السعودية  ،الرياض 1431 ،ىػ 2010ـ ص.20
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واف مباشرة االجراءات القضائية تخضع لمجموعة مف اإلجراءات القضائية التي نظميا
قانوف المرافعات المدنية

()1

 ،ال ريب اف فساد الضمائر ادى ذلؾ الى اشتباؾ الحقوؽ

وتعارض المصالح  ،مما استدعى االمر معو كثرة الترافع الى القضاء بقصد كسب
الدعوى فتطمب االمر وضع قواعد تنظيـ الدعاوي وطرؽ تقديميا وتحديد تاريخ االدعاء
()2

وتحديد االجراءات الالزمة لعرضيا عمى القضاء

.

اف اجراء القاضي بوصفو عنص اًر مف عناصر الخصومة المدنية يقتضي
لصحة مستمزمات معينة يتعمؽ باالطار الخارجي لالجراء  ،ويسمى بالمستمزمات (
الشكمية )

()3

( )1د ادـ وىيب النداوي  ،فمسفة اجراءات التقاضي في قانوف المرافعات  ،مطبعة التعميـ العالي  ،ط1
 ،بغداد  ، 1988 ،ص.31
( )2د .عبد العزيز الدرعاف  ،القواعد االجرائية في المرافعات الشرعية  ،مكتبة التوبة  ،ط ، 1المممكة
العربية السعودية  ،الرياض  2008 ،ـ  1429 ،ىػ  ،ص. 9
()3

د .ادـ وىيب النداوي  ،مصدر سابؽ  ،ص.131
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اما بخصوص اجراءات عقد الصمح فقد سبؽ االشارة الى اف القوؿ االصمح
عند فقياء الشافعية عدـ جواز الصمح مف غير سبؽ خصومة  ،الستدعاء لفظ سبؽ
الخصومة سواء اكانت عند حاكـ اـ ال (.)1
يبنى عمى ما تقدـ فانو متى وقع عميو الصمح فعمى المحكمة اف تنظـ سند يبيف
فيو صورة الصمح ويمضي ويختـ مف الطرفيف ويصادؽ عميو بذيمو ويعطى ىذا السند
لمطرفيف بمثابة اعالـ  ،فبعد اف تصادؽ المحكمة عمى وقوع الصمح يمزـ اف يعطى كؿ
مف الخصميف نسخة منو تتكوف بيده بمنزلة اعالـ واف معاممة تنظيـ السند في الصمح
واجبو االجراء فال يجوز تقرير الصمح شفويا(.)2
وال يسوغ لممحكمة اف تصادؽ عمى صؾ الصمح اال اذا كاف موافقا لمقانوف
ار نقضت فيو التصديؽ عمى صؾ الصمح لعدـ موافقتو
فمممحكمة االستئنافية العراقية قر ًا

()1د .عمار سعدوف حامد المشيداني  ،الوكالة بالخصومة  ،د ارسة مقارنة  ،دار الكتب القانونية ،
القاىرة  ، 2012 ،ص.183
()2

راجع احكاـ المادة ( )61مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ .
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لألحكاـ المدرجة في كتاب الصمح مف المجمة  ،والف الصمح وجد غير مستوؼ لشرط
القانوف (.)1
اما في العمؿ القضائي في الوقت الحاضر فاف المحكمة التي تنظر دعوى
الصمح تحرر محض اًر بفقرات الصمح في جمسة المرافعة وتضمف فقرات الصمح في قرار
الحكـ .
والجدير باإلشارة اف و ازرة العدؿ السعودية شرعت مؤخ ًار في فتح مكاتب لمصمح
بيف الخصوـ تحاؿ المعامالت الييا فور ورودىا قبؿ احالتيا لمقاضي

()2

.

ويبدو اف اليدؼ مف ىذه الخطوة لحؿ النزاع بالصمح والتراضي كما اف ىذه الخطوة
تساعد عمى تحقيؽ الثقؿ الذي تنوء بحممو المحاكـ نتيجة كثرة الدعاوى .
وىذا االتجاه السعودي نرى انو عين الصواب  ،وندعو المشرع العراقي الى
اصدار تشريع ينظم عممية الصمح تكون لو سمطة اصدار القرار وصفة االلزام يقوم
عميو أىل الخبرة واالختصاص من رجال الشريعة والقانون واصحاب المين ذات
()1

استاذنا الدكتور عباس العبودي  ،شرح احكاـ المرافعات المدنية  ،دراسة مقارنة  ،معززة

بالتطبيقات القضائية  ،دار الكتب  ،الموصؿ  ، 2000 ،ص 131؛ وكذلؾ  :د .عمار سعدوف
المشيداني  ،مصدر سابؽ  ،ص. 182
()2

د .عدناف بف محمد بف عتيؽ الدقيالف  ،الدعوى القضائية في الفقو االسالمي  ،دار ابف الجوزي

لمنشر والتوزيع  ،ط ، 1الرياض 1429 ،ىػ  ،ص.289
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التعمق بنفس المشكمة المراد الصمح فييا او المراد عرضيا عمى القضاء  ،ونقترح ان
يتم النظر بالصمح اوالً من باب اولى وفي حالة عدم توصل الخصوم الى اتفاق يحال
امر الخصومة الى القضاء العادي كون ذلك سوف يخفف العبء كثي ار عن عاتق
القضاء .
ومن بين االجراءات الواجب مراعاتيا او متابعتيا في دعوى الصمح ىو
االختصاص فقد يكون القانون قد اعطى االختصاص لمحكمة دون أخرى فمثالً
بموجب قانون رقم ( )13لسنة  2010قانون ىيئة دعاوي الممكية العراقي النافذ في
المادة ( )5منو كذلك البد من مراعاة االختصاص النوعي واالختصاص المكاني  ,مع
التنويو مره أخرى الى مسألة  ,ان الصمح اليشمل دعاوي االفالس الن الصمح بحاجة
الى تضحية من كال الطرفين  ,و لكون المدينمم يضحي بشيء لو تم عقد الصمح
معو في كل او جزء من المال المدين بو فينا ال نرى اي مكان لمصمح في ىذه الحالة
.
واستناداً لنص المادة ( )29مف قانوف المرافعات المدنية الحالي نصت عمى
انو  (( :تسري والية المحاكم عمى جميع االشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك
الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إال ما استثنى بنص خاص )) .
وبالرجوع الى قانوف التنظيـ القضائي العراقي رقـ ( )160لسنة ، 1979
اشارت المادة ( )21الى تشكيؿ محكمة بداءة او اكثر في مركز محافظة او قضاء ،
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ويجوز تشكيميا في النواحي ببياف يصدر مف وزير العدؿ  ،حالياً ( رئيس القضاء
االعمى )()1ولو توسيع االختصاص المكاني لممحكمة الى اكثر مف قضاء او ناحية
وتنعقد محكمة البداءة مف قاض واحد( ،)2لمنظر في االمور الداخمة ضمف اختصاصيا
.
ومف ىنا  ،طالما حمت محكمة البداءة محؿ محكمة الصمح في قانوف
المرافعات العراقي النافذ  ،ولكوف ليذه المحكمة اختصاص نوعي واختصاص مكاني ،
فيي المحكمة المختصة في نظر دعاوي الصمح الواقعة ضمف نطاقيا الجغرافي .
فاذا أجرت محكمة البداءة دعوى الصمح اماميا وصدر قرار في ىذه الدعوى ،
فالسؤال الذي يسألو اي ميتم في مجال القانون  ،كيف يتم الطعن بقرار الصمح ؟
وىل ورد نص قانوني يعالج ىذه المسألة في قانون المرافعات المدنية العراقي  ...؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نالحظ اف المادة ( )168مف قانوف المرافعات
العراقي قد اشارت الى ست طرؽ لمطعف منيا عادية ومنيا طرؽ طعف غير عادية ،

()1مذكرة سمطة االئتالؼ المحتؿ في شير  2004 / 12الخاصة في نظاـ القضاء حسب القسـ الرابع
مف ىذه المذكرة .
()2

القاضي صادؽ حيدر  ،شرح قانوف المرافعات المدنية  ،دراسة مقارنة  ،مكتبة السنيوري  ،بغداد ،

 ، 2011ص. 54
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وحدد القانوف طرؽ الطعف العادية بػ ( االستئناؼ واالعتراض عمى الحكـ الغيابي )
وغير ذلؾ مف طرؽ الطعف ىي طرؽ طعف غير عادية ؟
كما وحددت المادة ( )173مف القانوف ذاتو إجراءات الطعف  ،منيا كوف
الطعف بعريضة  ،ودفع الرسـ  ،وتقديـ النسخ الكافية لمعريضة لتبميغ الخصوـ بيا ،
ومف ىنا انو طالما اف المحكمة ىي التي تصدر الحكـ فيي الجية التي تحدد في متف
او نص قرار الحكـ او القرار طرؽ الطعف سواء بقوليا حكماً  ...قابالً لمتمييز او انو
قابؿ لالستئناؼ والتمييز وعادة فاف مبمغ رسـ الدعوى ىو المرشد الى تحديد طرؽ
الطعف بالحكـ  ،فاذا وجدت المحكمة اف مبمغ الرسـ قميؿ كاف يكوف اقؿ مف الؼ دينار
فميا تكميؼ المدعي بدفع الرسوـ المتبقية  ،مع اف تقدير قيمة الحؽ المدعى بو او
منفعة اذا كاف ارض زراعية مثالً فقرار محكمة البداءة يصدر في ىذه الحالة بدرجة
اخيرة قابؿ لمتمييز فقط  ،وكذلؾ ال بد مف الرجوع الى نص المادة ( )31مف قانوف
المرافعات المدنية العراقي  ،كذلؾ فاف المحكمة تنظر في الدعاوي الواردة في المادة
( )32مرافعات مدنية بدرجة اولى قابمة لالستئناؼ والتمييز(.)1

()1

د .ضياء شيت خطاب  ،بحوث ودراسات في قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ ( )83لسنة

 ، 1969معيد البحوث والدراسات العربية  ،جامعة الدوؿ العربية  ،القاىرة  1970 ،ـ  ،ص. 285
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ومن التطبيقات القضائية الحكم الصادر من محكمة استئناف الرصافة
االتحادية بصفتيا التمييزية في قرار ليا جاء فيو (( لدى التدقيق والمداولة وجد ان
الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبولو شكالً ولدى عطف النظر
عمى الحكم المميز وجد انو غير صحيح ومخالف لمقانون ذلك ان محكمة البداءة
قررت الحكم بـ ( ابرام عقد المصالحة بين الطرفين بالتفصيل المشار اليو في القرار )
وفي الوقت نفسو قررت الحكم بالزام المدعى عميو بتخمية المأجور وتسميمو لممدعي
خالياً من الشواغل في مدة اقصاىا تاريخ  ( 2006 /10 / 10طبقاً لعريضة
الدعوى )  ،ولما كان الصمح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي فكان
يقتضي ان يقتصر حكم المحكمة عمى الحكم بصحة الصمح الواقع بين الطرفين وفق
شروط عمى ان يسمم المدعي عميو العقار المأجور بالتاريخ المتفق عميو اضافة لما
تضمنو عقد الصمح وحيث ان محكمة البداءة خالفت ذلك مما اخل لصحة حكميا
لذى قرر نقضو  .مصدر القرار باالتفاق في /10شوال 1427/الموفق
()1

2006/11/2

()1

القرار المرقـ  /1604مدنية /في  2006/11/2منشور في كتاب القاضي موفؽ العبدلي ،

المختار مف قضاء محكمة استئناؼ بغداد الرصافة االتحادية  ،مكتبة الصباح  ،بغداد – الكرادة ،
 ،2010ص.50
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المطمب الثاني
أثارعقد الصمح
لعقد الصمح اثار كما ىو الحاؿ في اي قرار قضائي اخر  ،وىذه االثار منيا
اثار عامة واثار خاصة  ،فمف أثاره العامة  ،انو يقطع الخصومة او المنازعة بيف
الطرفيف وسقوط دعوى المدعي فال يستطيع تجديد الدعوى لنفس اسباب الخصومة مع
ذات المدعي عميو ،المتصالح معو  ،متى ما كاف قرار الصمح مستوفيا لمشروط التي
تجعمو صحيح وممزـ(.)1
ونصت المادة ( )712مف القانوف المدني العراقي النافذ المعدؿ عمى انو (( اذا
تم الصمح فال يجوز الحد من المتصالحين الرجوع فيو  .ويممك المدعي بالصمح بدلو
وتسقط دعواه )) وىذا اف دؿ شيء فانو يدؿ عمى اف االثار العامة لقرار الصمح او
حكـ الصمح لو اثريف ىما -:
االول  :االثر الممزـ لمصمح والمتمثؿ بعدـ جواز رجوع احد المتصالحيف في الصمح
وتممؾ المدعي بالصمح بدلو وىذا االثر يمكف ادخالو ضمف صحيح الصمح.

()1

د .احمد عمي يوسؼ جرادات  ،نظرية تنفيذ االحكاـ القضائية المدنية في الفقو االسالمي  ،دار

النفائس لمنشر والتوزيع  ،ط ، 1عماف 1426 ،ىػ  ، 2006،ص. 250
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الثاني  -:االثر المترتب لمصمح في الدعوى والذي يمكف ادخالو ايضا ضمف حجج
الصمح كونو يعني " سقوط الدعوى "

()1

.

وىذا ما سوؼ نتناولو في فرعيف وكما يمي -:

الفرع االول
حجية الصمح
بالرجوع الى تعريؼ الصمح السابؽ االشارة اليو  ،وعند نظر المحكمة في النزاع
ال بد واف تصدر حكماً فيو واف تحدد شروط الصمح وتضمينيا الفقرة الحكمية بشكؿ
واضح يمكف تنفيذىا رضاءً وىذا االصؿ او قضاءً ()2عف طريؽ االجبار اذا امتنع احد
اطراؼ النزاع عف الوفاء بالتزامو الذي حدده عقد الصمح .
يعرؼ الحكـ القضائي بانو قرار نيائي يعمنو القاضي في نطاؽ خصومة
معروضة عميو متبعاً في ذلؾ اجراءات شكمية معينة يقصد واقعة تجيؿ عائدية حؽ

()1

د .ادـ وىيب النداوي  ،مصدر السابؽ  ،ص ، 327وكذلؾ  :د .احمد يوسؼ جرادات  ،المصدر

السابؽ  ،ص.249
()2د .احمد يوسؼ جرادات  ،مصدر سابؽ  ،ص. 251
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يدعيو طرؼ وينكره آخر  ،فالحكـ ليكتسب ىذه الصفة  ،يمزـ اف يصدر مف القضاة في
()1

منازعة رفعت الييـ وفقاً لقواعد المرافعات وبالشكمية التي يحددىا القانوف

.

ويكتسب الحكـ حجية االمر المقضي بالنسبة لمخصوـ  ،فال يجوز الي منيـ
دحض ىذه الحجية او اثبات خالفيا( . )2وحجية االمر المقضي بو (( حجية الشيء
المحكوـ فيو ))  ،معناىا اف لمحكـ حجية بيف الخصوـ تمنع مف اعادة النظر اماـ
القضاء فيما فصؿ فيو  ،اال عف طريؽ الطعف فيو بالطرؽ التي اجازىا القانوف وفي
المواعيد التي حددىا  ،وثبت الحجية لكؿ حكـ يفصؿ في النزاع الى اف تزوؿ باالبطاؿ
()3

لمحكـ او فسخو او نقضو

.

إف االحكاـ المتقدمة تسري عمى االحكاـ القضائية كافة  ،اما بخصوص عقد
الصمح فاف المشرع العراقي اوجب حجية لعقد الصمح وىذه الحجية ىي عدـ جواز
رجوع احد المتصالحيف عف الصمح وقد سار القضاء العراقي عمى ىدي المشرع المدني
فقد ذىبت محكمة التمييز في احد ق ارراتيا الى مبدأ مفاده (( الصمح عقد يرفع النزاع
()1د .آدـ وىيب النداوي  ،مصدر سابؽ  ،ص. 327
( )2د .احمد ابو الوفا  ،نظرية االحكاـ في قانوف المرافعات  ،منشأة المعارؼ  ،مصر ،االسكندرية ،
ط ، 1989 ، 6ص. 375
()3د .عصمت عبد المجيد بكر  ،اصوؿ االثبات  ،منشورات جيياف  ،ط ، 1اربيؿ  ،العراؽ 2012 ،
 ،ص. 360
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بالترضي  ،فإذا وقع الصمح فال يجوز الرجوع عنو عمالً بالمادتين
ا
ويقطع الخصومة
(  ) 712 ، 698من القانون المدني وجاء في قرار آخر (( الصمح عقد يرفع النزاع
ويقطع الخصومة بالتراضي واذا تم الصمح فال يجوز الحد الرجوع فيو الى المادتين (
 ) 712 – 698من القانون المدني

()1

.

اما بخصوص بدل الصمح فذىبت محكمة التمييز في قرار ليا  (( ،اذا صالح
المدعي خصمو عمى بعض المدعى عميو كان ىذا اخذاً لبعض حقو واسقاطاً لباقيو
))

()2

.
وذىبت محكمة التمييز االتحادية الى بقرارىا (( ان عقد الصمح ممزم لطرفيو

وال يصح الحدىما الرجوع عنو كون المدعي عميو ممزم بما تصالح عميو ))

()3

مبدأ

()1القرار  / 1588مدنية اولى  1992 /في  ، 1993 / 2 / 10القرار منشور لدى  :القاضي ابراىيـ
المشيداني  ،المختار مف قضاء محكمة التمييز  ،قسـ القانوف المدني والقوانيف الخاصة  ،ج، 4
مطبعة الزماف  ،بغداد  1421 ،ىػ 2000 ،ـ  ،ص. 67
()2القرار  / 95مدنية الولى  / 1994 /في  1995 / 1 / 18القرار منشور في الكتاب اعاله
لممشيداني  ،ص. 68
()3القرار  / 1266الييئة االستئنافية  2008 /ـ في  2009 / 2 / 12القرار منشور في مجمة
التشريع والقضاء العدد  /نيساف – ايار – حزيراف  ، 2009 ،ص. 127
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اخر وىو (( اذا تم الصمح بين المتداعين فال يجوز الحدىما الرجوع فيو الن الصمح
يرفع النزاع ويقطع الخصومة ))

()1

.

ومما تقدـ اتضح لنا باف احد اىـ االثار العامة لمصمح ىو انو تـ الصمح فال
يجوز الرجوع عنو ويممؾ المدعي بالصمح بدلو وىذا ما يمكف تسميتو بحجية الصمح او
قرار المحكمة بتصديؽ عقد الصمح .

الفرع الثاني
سقوط الدعوى بالصمح
سقوط الدعوى بالصمح يستند لحكـ قانوني نصت عميو المادة (  ) 712مف
القانوف المدني العراقي  ,حيث اعتبرت ىذه المادة سقوط الدعوى آثر مف األثار العامة
التي تترتب عمى عقد الصمح متى مقع الصمح مستوفياً لشروط الصحة و المزوـ .
وأىمية ىذه المسألة تستوجب معرفة االثر المترتب عمييا بيذه المسألة توجب
التعرؼ عمى معنى (( سقوط الدعوى )) ثـ السند القانوني لسقوطيا

()2

.

()1القرار  / 4872ىيئة االحواؿ الشخصية االولى  ،النشرة القضائية  ،تصدر عف مجمس القضاء
االعمى  ،جميورية العراؽ  ،السنة الرابعة  ،الفصؿ الثالث ( اب – تموز – ايموؿ )  ،بغداد 2011 ،
 ،ص. 93
))2

د .صادؽ حيدر  ,مصدر سابؽ  ,ص .291-290
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وىنا البد مف الرجوع الى قانوف المرافعات المدنية رقـ( )83لسنة  1969المعدؿ ,
لمبحث في اصؿ تسمية ىذه العممية بسقوط الدعوى  ,ألف القانوف البد اف يكوف ىو
المرجع العاـ  ,شرط عدـ وجود تعارض مع نص المادة ( )1مف قانوف المرافعات
المدنية والتي نصت عمى انو (( يكون ىذا القانون ىو المرجع كافو قوانين المرافعات
و اإلجراءات إذا لم يكن فييا نص يتعارض معو صراحة )) و بتأمؿ دقيؽ في قانوف
المرافعات نجد أف المادة (  ) 180منو نصت عمى أنو((  .1إذا لم يحضر المعترض
و المعترض عميو في اليوم المعين لممرافعة رغم تبميغيما تقرر المحكمة ترك الدعوى
لممراجعة وكذلك إذا حض ار واتفقا عمى ترك الدعوى لممراجعة  .2 .إذا مضت عشر
أيام من تاريخ ترك الدعوى لممراجعة دون أن يراجع الطرفان أو احدىا تسقط دعوى
االعتراض و ال يجوز تجديدىا)) .
ومف ىنا فاف عدـ سماح الشرع في القانوف المرافعات تجديد االعتراض منيا ال شؾ
إف ذلؾ يعتبر سقوط الدعوى  ,كوف المدة القانونية التي حددىا القانوف لممراجعة انتيت
 ,واليوجد استثناء عمييا

()1

.

) (1د  .نبيؿ إسماعيؿ عمر  ,سقوط وتصاعد وانتقاؿ وتحوؿ المراكز االجرائية في قانوف المرافعات
كيفيتو و آثارة  ,دار الجامعة الجديدة  ,مصر ,االسكندرية  , 2008 ,ص . 11-10
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ولكن ىذا الحكم من مفيومو العام يخص الدعوى الطبيعية  ,فيل يمكن ان يشمل
دعاوي الصمح ؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الياـ نرى أف تعميـ النص الذي جاءت بو المادة ( ) 712
مف القانوف المدني النو عباره ( ...تسقط دعواه ) يقصد بو دعوى المدعي  ,و أف اي
دعوى فييا مدعي ومدعى وأف كانت صمحية يتطبؽ عمييا ىذا النص طالما اف ىناؾ
دعوى وخصومة منظورة أماـ المحاكـ  .لكوف ذلؾ ال يتعاض وحكـ المادة ( )1مف
قانوف المرافعات المدنية  ,وحيث اف القانوف المدني اورد احكاماً قانونية في المواد (
 ) 721-698في الباب الخاص بالعقود المسماة بمسالة الصمح  ,وحيث أف ىذه
النصوص جاءت خالية مف اي عبارة تمنع االخذ بحكـ المادة ( )1مف قانوف المرافعات
المدنية مما يصح والحالة ىذه الرجوع الى قانوف المرافعات المدنية في ىذه المسالة .
()1

و القوؿ بسقوط الدعوى نتيجة الصمح يتفؽ معما اجمع عميو الفقو اإلجرائي في
أعطاء إطراؼ الخصومة الحؽ في إسقاط مراكزىـ اإلجرائي بعمؿ إداري كالتنازؿ عف
الحؽ في الدعوى  ,أو ترؾ الخصومة  ,أو التنازؿ عف الحؽ الموضوعي  ,أو التنازؿ
عف الحؽ في الطعف أو ترؾ الميعاد يمر دوف أي طعف بأي طريؽ في الحكـ  ,او

)(1د  .صادؽ حيدر  ,مصدر سابؽ  ,ص . 290
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بقبوؿ الحكـ بعد صدوره أو التنازؿ عف الطعف حتى قبؿ صدور حكـ في جميع ىذه
الصور وغيرىا يمكف القوؿ باف الخصـ يسقط مركزه اإلجرائي

()1

.

كما اف المحكمة عندما تصدر قرارىا في الدعوى يجب اف تتضمف شروط
الصمح ضمف الفقرة الحكمية واف الحكـ القضائي يجب اف يرتكز عمى اسانيد قانونية
ومف اىـ المواد التي ال بد مف االشارة الييافي قرار الحكـ المادة ( )712مف القانوف
المدني والتي جاءت بحكـ صريح يقضي ( بسقوط الدعوى )  ،وقد حدثت تطبيقات
قضائية في ىذا الصدد منيا الدعوى (  / 1123صمحية  , 1958 /فقرة والذي جاء
فيو ((  ......أن المحكمة قضت في حكميا المميز المدعي عمييم المميزين بأدائيم
لممدعي ( المميز عميو ) المبمغ الذي تم الصمح عميو بينيم وبين المدعي وأيدوه أمام
المحكمة في الجمسة المؤرخة في  , 1958 / 5 / 27فيكون الحكم المميز موافقا
لمقانون))

() 2

.

اما بخصوص اثار الصمح الخاصة فانو يعد تصديؽ عقد الصمح بيف
المتصالحيف اذا ثبت لمقاضي المختص سالمة العقد مف حيث مخالفة القانوف او النظاـ
العاـ او لالداب العامة يبقى اف عممية انتقاؿ الحقوؽ فيما بيف المتخاصميف (

) (1د  .نبيؿ اسماعيؿ عمر  ,مصدر سابؽ  ,ص 12
)(2

القرار منشور لدى  :سميماف بيات  ،مصدر سابؽ  ,ص.152
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المتصالحيف ) سواء بدفع مبمغ مف الماؿ او اعادة الحاؿ عمى ما كاف عميو او بعبارة
ادؽ الحصوؿ عمى مقابؿ الصمح  ،كما اف عقد الصمح او حكـ الصمح مف شأنو اف
يؤدي الى انقضاء الخصومة بيف المتخاصميف  ،وعدـ جواز اثارة النزاع مجدداً  ،ليس
العبرة ىنا بمضموف عقد الصمح  ،اذا حصؿ اختالؼ عمى بند او اكثر مف عقد الصمح
او عمى بعض التفاصيؿ الجزئية  ،فاف العبرة اف قرار المحكمة القاضي بتصديؽ عقد
الصمح والذي اكتسب درجة البتات  ،ىو مف اصبحت لو حجية عمى الناس كافة
والسمطات  ،النو حكـ قضائي  ،حالو كحاؿ اي قرار قضائي صادر مف المحكمة في
اي قضية اخرى .
وعميو فاف مف اىـ االثار الخاصة لحكـ المحكمة بتصديؽ عقد ( او اتفاؽ )
ىو انقضاء الخصومة  ،وعدـ جواز اثارتيا مجدداً بعد تصديقيا مف قبؿ المحكمة
بتصديؽ الحكـ البدائي ثـ عدـ جواز اثارة النزاع مجدداً اف اتحد الخصوـ والسبب ،
شرط اف عقد الصمح لـ تجري عميو اي اختالؼ فيما تـ االتفاؽ عميو .
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كما اف مف االثار الخاصة التي تترتب عمى عقد الصمح الذي تـ تثبيتو اماـ
المحكمة  ،ىو االلتزاـ بتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو حتى مراحمو النيائية واكتساب كؿ ذو
()1

حؽ حقو

.

()1د .يسف محمد يحيى  ،عقد الصمح بيف الشريعة االسالمية والقانوف  ،دراسة فقيية قضائية مقارنة ،
مكتبة الجيؿ العربي  ،القاىرة  ، 2004 ،ص. 208
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

دور القايض املدين يف الصلح وأاثره القانونية دراسة فقهية وتطبيقية

34

الخاتمة
بعد اف تـ تناوؿ موضوع دور القاضي المدني في الصمح وآثاره بشيء مف
التفصيؿ والتوضيح  ،وتعزيز ذلؾ بمجموعة مف االحكاـ والق اررات القضائية الخاصة
بالدعوى الصمحية  ،بدى لنا واضحا اف ىنالؾ فوائد جمة تكمف وراء ىذا الموضوع
ولعؿ مف ابرزىا تقميؿ البغضاء والشحناء بيف الناس مف خالؿ الرجوع ألحكاـ القرآف
الكريـ والحديث النبوي الشريؼ وىو رجوعا لحكـ الباري جؿ عاله مف جية ولكوف ذلؾ
سيؤدي الى تخفيؼ العبء الذي اصبح ثقيال عمى القضاء جراء كثرة اعداد الدعاوى
المقامة امامو اليوـ وفي ظؿ غياب االستقرار االمني في اجزاء كبيرة وواسعة مف العراؽ
وكثرة المعامالت المدنية المالية بيف الناس مف جية اخرى .
ومن ىنا تبين لنا بعد ىذه الدراسة جممة من النتائج أىميا -:
 -1اف الصمح مف العقود التي تناوؿ الفقو االسالمي تعريفيوأيضا شروطو كما حدد
أيضا اركانو  ،وكاف لمفقياء المسمميف أراء جميمة واثار فقيية عظيمة تدؿ عمى
أصالة ىذا الفقو ومرونتو واستشراقو لمسائؿ مستقبمية وذلؾ مف خالؿ التوسع
في الفقو االفتراضي عف طريؽ افتراض المسائؿ ووصفيا عمى بساط بحث
والمناقشة الفقيية المستفيضة وايجاد انسب الحموؿ ليا ومعالجة اإلشكاالت التي
تخمفيا .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

35

 -2بدى واضحاًتأثر المشرع العراقي في القانوف المدني النافذ المعدؿ بمسائؿ
(الصمح) بالفقو االسالمي  ،وىذا االمر منطقي ويمكف تفسيره بشكؿ عممي
وموضوعي مف خالؿ التأكيد عمى حقيقة ىامة اال وىي اف االحكاـ التي تبناىا
القانوف المدني العراقي في باب (الصمح) ىي احكاما وردت في المجمة – اي
– في مجمة االحكاـ العدلية والتي ىي تقنيناً لممذاىب االسالمية وباالخص
المذىب الحنفي لسيولتو ويسره في التطبيؽ ومسايرتو لمتطور وكونو في جانب
كبير منو يقوـ عمى افتراض وقائع وايجاد حموؿ ليا  ،فيو فقو " افتراضي"
بإمتياز في رأي الكثير مف عمماء الديف .
 -3لمصمح اركاف وشروط ولدعوى الصمح اجراءات قضائية مف الواجب مراعاتيا
او متابعتيا في تمؾ الدعوى  ،فضال عف االثار التي يرتبيا عقد الصمح والتي
تتوزع الى اثار عامة واخرى خاصة .
 -4اف الصمح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي  ،وقد حث الديف
االسالمي عمى الصمح بيف الناس قطعا لمنزاع والخصومة وازالة لألضغاف مالـ
يتبيف وجو الحؽ وظيور الدليؿ بأحقية احد الخصوـ بالحؽ المتنازع فيو .
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ثانيا  :التوصيات -:
 -1نرى ومف الضروري قياـ المشرع ببعض التعديالت القانونية الخاصة بدعوى
الصمح لكي تكوف اكثر دقة ووضوح وسيولة بشرط اف تتضمف تمؾ التعديالت
آثار تمؾ الدعوى وبياف مدى إمكانية الطعف بقرار الصمح بشكؿ خاص او
اصدار قرار المحكمة مصدقا لقرار الصمح كما ىو ما لـ يكف مخالفا لمنظاـ
العاـ او لنص قانوني آخر .
 -2عمى الرغـ مف اف المشرع العراقي قد أوضح في المادة ( )712مف قانونو
المدني النافذ المعدؿ االثار العامة لمصمح ولعؿ مف ابرز تمؾ االثار (سقوط
الدعوى ) اال ان الموقف التشريعي ىذا يؤخذ عميو القصور الواضح في
سكوت المشرع عن بيان اإلجراءات الواجب اتباعيا ألسقاط الدعوى تمك ،
كما يؤخذ عميو ايضا انو لم يوضح ماىية التكييف القانوني لسقوط دعوى
الصمح وىل يمكن لمن يسقطيا ان يجددىا مرة أخرى ؟
ىنا نعتقد ان كل تمك المأخذ التشريعية كان عمى المشرع التصدي ليا وبيان
احكاميا بشكل دقيق وواضح لموصول الى الغاية المنشودة في تمك االجراءات
وبشكل عممي دقيق .
 -3نقترح عمى الجيات القضائية في الع ارؽ تعميـ التجربة السعودية وذلؾ
باستحداث مكاتب وىيئات صمحية تتولى عممية الصمح بيف الخصوـ قبؿ
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عرضيا عمى القضاء وذلؾ مف خالؿ وضع آلية يتـ فييا استالـ عريضة
الدعوى التي تقدـ لممحاكـ او التي ترحؿ الييا مف قبؿ المحكمة قبؿ صيرورتيا
كدعوى عمى اف تقدـ طمبات الصمح الى تمؾ المكاتب او الييئات بشكؿ
مباشر.
كما ندعو ومف خالؿ ما اقترحناه اعاله اف تقدـ تمؾ الطمبات الخاصة بالصمح
ليذه المكاتب او الييئات بشكؿ مباشر عمى اف تحدد مياـ وصالحيات ىذه
االجيزة وحجية أحكاميا بموجب قانوف  ،وفي حالة العجز عف الصمح مف قبميا
ترحؿ او تعاد العرائض لممحاكـ العادية لمبت او النظر فييا بوصفيا دعوى بيف
خصميف .
خاصة اذا ما عممنا اف استثناء تمؾ المكاتب او الييئات تعد مف التوجيات
الحديثة وىي بالوقت ذاتو تطبيقا لسنف نبوية كريمة وإلحكاماً شرعية ىي في أمس
الحاجة الى التطبيؽ واالحياء وكسر االتجاه اليتيـ والوحيد الذي انفرد بو المشرع
السعودي والذي أخذ بتمؾ المفاىيـ مف بيف باقي الدوؿ االسالمية جمعاء .
 -4لمتوفيؽ بيف األناة الالزمة لمنظر في الدعوى واصدار حكـ فييا وىي مف
مستمزمات عدالة القضاء  ،وبيف ما قد يمحؽ الخصـ مف ضرر بسبب الزمف
المستغرؽ لحسـ الدعوى ولطبيعة الماؿ محؿ الحماية  ،نظـ القانوف نوعا
خاصا وسريعا مف القضاء وىو القضاء المستعجؿ المؤقت الذي ال يبت في
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أصؿ الحؽ  ،وانما بتدارؾ خطر محدؽ بالحؽ بأحكاـ عاجمة تصدر بعد
اجراءات مختصرة ومواعيد قصيرة .
ومف ىذا المنطمؽ  ...ندعو المشرع العراقي ان يورد تعديال قانونيا مضمونو
امكانية الطعن بق اررات محكمة البداءة الخاصة بدعوى الصمح امام محكمة
االستئناف بصفتيا التميزية عمى ان تكون تمك الدعوى من االحكام والق اررات
التي تميز لدى محكمة االستئناف بصفتيا التميزية بدال من محكمة التمييز
ذاتيا مع تحديد مدة ( )10ايام لمطعن تبدأ من اليوم التالي لتبميغ الحكم
واعتباره مبمغا .
وعد الدعاوى الصمحية من الدعاوى التي تنظر عمى وجو االستعجال بعد
ابراز عقد الصمح وتصديقو من قبل قاضي الموضوع .
االمر الذي يعد من االمور االيجابية والتي تبتعد عن التعقيد االجرائي
وتحقيق السرعة في حسم الدعاوى لموصول الى القضاء العادل العاجل .

واهلل مف وراء القصد
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الممخص
يعد امر الصمح مف اىـ االنظمة التي اعتمدت ببعض الدوؿ واوليا المممكة
العربية السعودية قبؿ الخوض في معترؾ القضاء بيف المتخاصميف فيو مف جانب
اجتماعي يقمؿ الى حد كبير مف البغضاء ونشر السامح بيف الخصوـ ايا كاف نوع
الخصومة واف كتب ليا النجاح فمف الطبيعي اف ينتيي الصمح بتصالح بيف اطراؼ
العالقة .
ومف ىنا اكدنا في ثنيا البحث الى ضرورة ايجاد جية ترعى وتيتـ بأمر الصمح
قبؿ المجوء لمقضاء في العراؽ او غيره مف الدوؿ .
ومف جانب اخر ىنالؾ اعباء اصبحت كثيره جدا وغير طبيعية عمى عاتؽ
القضاء جراء التزايد المستمر في عدد الدعاوي التي تقاـ اماـ المحاكـ مما سبب
وسيسبب اكثر في ارباؾ عمؿ القاضي وعدـ التركيز في دراسة االدلة وسرعة اصدار
الق اررات التي في كثير منيا تنقض مف محاكـ التميز وليذا تـ تناوؿ اجراءات الصمح
اماـ القاضي المختص واليو تفعيؿ الصمح او عرضو عمى الخصوـ ،ورغـ اف القضاء
العراقي ليس لديو ق اررات صمحيو كثيره مما شكؿ عائؽ في ارفاد البحث بق اررات
قضائية اال في حدود معينو تـ جمبيا واالشارة ليا تفصيال في ثنايا البحث  ،وال يخفى
اف الباحثيف عمدا عمى توضيح مسائؿ واجراءات الصمح اماـ القضاء العراقي مع اشاره
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لما يقابميا في القانوف او النظاـ القضائي المقارف محاوليف الدفع باتجاه ضرورة اعطاء
موضوع الصمح االىمية التي يستحقيا استنادا لما تـ ايراده مف مبررات انفا  ،مدافعيف
عف فكرة الباحثيف في ضرورة انشاء ىيئو تتولى عرض الصمح وتنظميو واصداره قبؿ
المجوء الى ساحات القضاء .
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Abstract
the reconciliation is most important regulations adopted by
several States, mainly Saudi Arabia before referring a case to the
courts between two disputing parties, because it reduces in social terms- hatred and Promoting tolerance to a large extent
among disputing parties whatever the type of rivalry was, if it
succeeds , it will led to reconciliation among all related parties.
So we stressed in this research the need to find a party of interest
on the orders of reconciliation before resorting to the courts in
Iraq or in other countries.
on the other hand , there are the burdens become too many and
abnormal ills rests with the judiciary due to the continued increase
in the number of lawsuits which caused confusion in the work of
the judge.
and lack of focus in the study guide and speed make decisions that
are set aside most of discrimination in courts, so the procedures of
reconciliation have been handled I front of the related judge and
the mechanism of activating the reconciliation and offering it to
the disputing parties, in spite of Iraqi judiciary has not many
reconciliation decisions which caused impediment to support
research judicial decisions except in limited conditions which
had been brought and referenced detailed in the research , It is no
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secret that the researchers were resorting to clarify issues and
reconciliation proceeding before the Iraqi judiciary with reference
to what the corresponding in-law or comparative judicial system
trying to push the need to give the subject of reconciliation
importance it deserves based on what has been mentioned above
justifications, defending of the idea of researchers in the need to
establish a corporation to offer reconciliation and organizing and
released before resorting to the courts.
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