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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 عميو وسمـ الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد صمى اهلل
 وعمى آلو وصبحو أجمعيف, أما بعد:

 المدخل التعريفي بموضوع البحث: :أولا 

َعدت القوانيف محؿ المقارنة الصمح الذي يتـ قبؿ إقامة الدعوى عقدًا, ونظمت 
أحكامو بصورة مباشرة وبشكؿ تفصيمي في القانوف المدني, إال أنيا أغفمت تحديد 

يحدث أماـ المحاكـ في قانوف المرافعات, األمر الذي الطبيعة القانونية لمصمح الذي 
أثار جداًل واسعًا لدى الفقو والقضاء حوؿ الطبيعة القانونية لمصمح الذي يحدث أثناء 

لذا استحوذ موضوع الطبيعة القانونية لمصمح القضائي عمى جانبًا ميمًا  ,سير الدعاوى
معظـ التشريعات المعاصرة طبيعة مف تفكير الفقو والقضاء عمى حٍد سواء, إذ لـ تحدد 



 المدنيظ الدعوى في القضائي للصلح القانونيظ الطبيطظ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

761 

ذلؾ الصمح عمى الرغـ مف الدور البارز الذي تمعبو ارادة الخصوـ في صياغتو, مما 
ظيور اجتيادات فقيية, االمر الذي انعكس بدوره عمى طبيعة ما يصدره إلى  أدى

القضاء عند إثبات الصمح الذي يحدث أثناء نظر الدعاوى المدنية, والذي يكوف موافقًا 
رغبات الخصوـ وممبيًا لطمباتيـ طالما أنيا ال تخالؼ النظاـ العاـ وال اآلداب العامة. ل

فضبًل عف أف اإللماـ بيذا الموضوع يسيؿ حسـ الدعاوى بوقت وجيد وتكاليؼ أقؿ 
تحقيؽ إلى  لمخصوـ والقضاء عمى حٍد سواٍء, ويشيع روح التسامح في المجتمع وصوالً 

 السمـ االجتماعي. 

 مشكمة البحث: :ثانياا 

النقص التشريعي المتمثؿ في عدـ تنظيـ معظـ التشريعات المعاصرة لماىية  .1
الطبيعة القانونية لمصمح القضائي عمى الرغـ مف أف التشريع المصري والجزائري 

 والفرنسي أخذوا بتنظيـ شامؿ إلحكاـ الصمح في الدعوى المدنية.

الصمح الذي يحدث في إلى  لتوصؿإف الدور البارز الذي تمعبو إرادة الخصوـ في ا .2
عدـ التمييز بيف الصمح القضائي وعقد الصمح عمى الرغـ إلى  الدعوى المدنية أدى

 مف خضوع األوؿ ألحكاـ قانوف المرافعات وخضوع الثاني ألحكاـ القانوف المدني.

إف عدـ تحديد الطبيعة القانونية لمصمح القضائي جعؿ القضاء يصدر أحكامًا  .3
فبعض األحكاـ عدتو  ,إثبات الصمح الذي يحدث في الدعوى المدنية متناقضة عند

االمر  ,حكمًا والبعض االخر عده عقدًا في حيف اعتبره البعض األخر أمرًا والئياً 
 صعوبة تنفيذه مف قبؿ مديرية التنفيذ.أو  الذي ترتب عميو استحالة

ضحًة عمى ما يصدره إف عدـ تحديد الطبيعة القانونية لمصمح القضائي ولد آثارًا وا .4
القضاء عند إثبات الصمح الذي يحدث أمامو, مف ناحية إلزاميتو لمخصـو 

 والقضاء, وكيفية الطعف بو وكيفية تنفيذه.

غموض إلى  قمة الدراسات واألبحاث القانونية المتخصصة في ىذا الموضوع أدت .5
 ي ظيور اجتيادات واختبلفات فقييةطبيعة الصمح القضائي, وانعكس ذلؾ ف



   (9302لطام )ا(/03(/الطدد )8لمجلد )/امجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ والسياسيظ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

761 

  وقضائية في ىذا الموضوع.
 أهداف البحث وأهميته:  :ثالثاا 

 :ةاآلتينسعى مف خبلؿ ىذا البحث تحقيؽ األىداؼ 

توضيح حقيقتو, لتيسير إلى  إزالة الغموض الذي يكتنؼ الموضوع مما يؤدي .1
الدراسات واألبحاث لطمبة الدراسات القانونية, فضبًل عف تمكيف أشخاص الدعوى 

  لحسـ الخبلفات وتسويتيا بصورة ودية.مف االستفادة منو 

حث المشرع عمى العمؿ لتحديد الطبيعة القانونية ليذا الموضوع مما ُيسيؿ عمى  .2
القضاء تجنب التناقض في األحكاـ عند إثبات الصمح في الدعوى, وبالتالي توحيد 

  القرارات وطرؽ الطعف بيا, وىذا ينعكس عمى آلية التنفيذ.

مؿ والنقص في التشريع العراقي بيدؼ وضع الحموؿ الوقوؼ عمى مواطف الخ .3
باقتراح تعديؿ ما يجب تعديمو وتشريع ما يجب تشريعو مف  القانونية لمواجيتيا

ضرورة إعادة ضبط وصياغة واستحداث إلى  نصوص قانونية, وتنبيو المشرع
العديد مف النصوص القانونية المنظمة لموضوع الصمح في الدعوى المدنية وتحديد 

 يعتو استجابًة لمتطمبات العصر ومواكبة التقدـ والتطور.طب

تحقيؽ ضرورات اجتماعية مف خبلؿ إشاعة روح التسامح بيف المتخاصميف مف  .4
 خبلؿ التوصؿ الصمح.

تحقيؽ ضرورات اقتصادية لمقضاء والخصوـ مف خبلؿ سرعة حسـ الدعاوى التي  .5
دعاوى, وضماف عدـ تنتيي بالصمح, لتخفيؼ العبء عف القضاء وتجنب تراكـ ال

 تكرار النظر بأي موضوع حسـ بالصمح. 
 أسباب اختيار الموضوع: :رابعاا 

تشجيع الخصوـ عمى التصالح مف خبلؿ التنازؿ المتبادؿ عف جزء مف ادعاءات  .1
 , مف خبلؿ نزاعػػيًا لتجنب تكرار التو قضائػػكؿ خصـ لمخصـ اآلخر, ودعـ تثبي
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 .الحصوؿ عمى حكـ ممـز لجميع األطراؼ

تطوير التشريعات العراقية إلى  تطور الحياة وتعقد العبلقات االجتماعية يدفعنا .2
لمواكبو الحياة, مف خبلؿ االستفادة مف تجارب التشريعات المقارنة في كيفية 
معالجة ىذا الموضوع, عف طريؽ األخذ بنقاط القوة وتجنب نقاط الضعؼ لتجاوز 

األخذ إلى  ظـ التشريعات الحديثةاإلخفاقات التي حدثت لدييـ, فقد اتجيت مع
 بطرؽ التسوية الودية لمخبلفات التي تقع بيف أفراد مجتمعاتيا.

 منهجية البحث: :خامساا 

تـ اعتماد منيج الدراسة التحميمية لمنصوص القانونية الواردة في التشريعات محؿ 
و المبكر المقارنة)المصري والجزائري والفرنسي(, فتـ اختيار التشريع المصري لتنظيم

ليذا الموضوع وانفراده بإيراد مجموعة مف النصوص القانونية التي تسمح لمخصـو 
بالصمح في جميع مراحؿ الدعوى, كذلؾ تـ اختيار قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 

عالج موضوع الصمح في  2008الجزائري ألنو قانوف إجرائي شامؿ وحديث صدر عاـ 
 ذلؾ بنصوص قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي لموصوؿالعديد مف نصوصو, ومقارنة 

النتائج المرجوة التي نتمنى لفت نظر المشرع العراقي لمحاجة إلييا لعدـ تنظيمو إلى 
 ليذا الموضوع. 

كما تـ اعتماد المنيج التطبيقي لتحديد اتجاه القضاء في ظؿ التشريعات محؿ 
كاـ الصادرة عف المحاكـ المصرية المقارنة بصدد الموضوع, لوجود مجموعة مف األح

والفرنسية والجزائرية, فضبًل عف وجود مجموعة مف محاضر الصمح الصادرة مف 
القضاء في ظؿ تمؾ التشريعات المقارنة, كذلؾ تـ تدقيؽ ما صدر عف القضاء العراقي 

كما  ,مف أحكاـ مثبتة لمصمح عمى الرغـ مف أف المشرع العراقي لـ ينظـ ىذا الموضوع
مقارنة ىذه األحكاـ مع بعضيا البعض, ومع محاضر الصمح مف جية أخرى  تمت

 االتجاه األكثر دقة في معالجتو لمموضوع.إلى  لنتوصؿ
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 نطاق البحث: :سادساا 

يقتصر موضوع الدراسة عمى بياف طبيعة الصمح الذي يحدث في الدعوى المدنية 
ة عقد الصمح المنظـ ضمف القائمة والمعروضة أماـ محكمة مختصة, فتـ استبعاد طبيع

القوانيف الموضوعية والذي يتـ خارج مجمس القضاء, كذلؾ تـ استبعاد طبيعة الصمح 
ومف  ,الواقي مف اإلفبلس, كونو منظـ مف قبؿ المشرع بقواعد أمرة ال يمكف تجاوزىا

 الطبيعي أف يقتصر موضوعنا عمى الدعاوى المدنية دوف الجزائية واإلدارية. 

 البحث:خطة  :سابعاا 

مبحثيف, كؿ مبحث مكوف مف مطمبيف, فنعرض في إلى  تـ تقسيـ ىذا الموضوع
القوؿ بأف الصمح في الدعوى المدنية ىو إلى  المبحث األوؿ لآلراء الفقيية التي ذىبت

أمر والئي, لذا ُخصص المطمب األوؿ لمناقشة الرأي األوؿ الذ قاؿ بأف الصمح أو  عقد
 ,لمناقشة الرأي الثاني القائؿ بأف الصمح أمر والئي ىو عقد, وخصص المطمب الثاني

بينما ناقشنا في المبحث الثاني ما ذىب إليو جانب آخر مف الفقو بأف الصمح في 
أنو حكـ, لذا عرضنا في المطمب أو  الدعوى المدنية ىو عمؿ قضائي تصالحي تأكيدي

ا المطمب الثاني األوؿ الرأي القائؿ بأنو عمؿ قضائي تصالحي تأكيدي, بينما ركزن
لمناقشة الرأي القائؿ بأف الصمح في الدعوى المدنية ىو حكـ مف حيث الشكؿ وعقد مف 

خاتمة البحث المتضمنة إلى  وبينا مبلحظاتنا عمى كؿ رأي, ثـ وصمنا ,حيث الموضوع
النتائج التي تـ التوصؿ إلييا, ثـ أوضحنا التوصيات التي نتمنى مف المشرع العراقي 

 األخذ بيا.

 املبحث األول
 والئيأو  انصهح يف اندعوى املدوية عقد

ٌ
 أمر

نعرض في ىذا المبحث لآلراء الفقيية التي قيمت بشأف الطبيعة القانونية لمصمح 
الذي يحدث في الدعوى المدنية, والتي تباينت بيف مف يرى بأف الصمح الذي يحدث في 
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الصمح ال يعدو أف يكوف  الدعوى المدنية ليس سوى عقدًا لمصمح, وبيف مف يرى بأف
وبياف موقؼ  ,أمرًا والئيًا, مع مناقشة الحجج التي استند إلييا كؿ رأي مف تمؾ اآلراء

 مطمبيف وعمى النحو اآلتي:إلى  لذا قسمنا ىذا المبحث ,القضاء منيا

 املطهب األول
 انصهح يف اندعوى املدوية عقد

ح الذي يتـ أثناء سير أف ما يصدر مف القضاء بصدد الصم (1)يرى جانب الفقو
ف أعطي شكؿ األحكاـ عند إثباتو, وُيعمموف  إجراءات الدعوى ُيعد في حقيقتو عقدًا, وا 

ىو عبارة عف إتفاؽ ُيطرح مف قبؿ أطراؼ المنازعة, فيقتصر دور ذلؾ أف ىذا الصمح 
وكبلئيما أو  القاضي فيو عمى تصديؽ ما تـ التوصؿ إليو مف قبؿ طرفي النزاع

, كذلؾ َيعدونو مف عقود التراضي, والتي يكفي النعقادىا توافؽ لؾالمفوضيف بذ
اإليجاب والقبوؿ حسب القواعد العامة المنظمة ألحكاـ العقود, ومع ذلؾ ترد عميو 
بعض االستثناءات, فبل يمكف االدعاء بالغبف فيو لوجود التنازؿ المتقابؿ الذي ال يشترط 

 فيو التعادؿ.

ف حضور الطرفيف أماـ القاضي إلثبات ما اتفقوا ألذا يرى أنصار ىذا الرأي 
( 103المادة)إلى  , ويستندوفعميو في محضر الجمسة ُيعطي اتفاقيـ قوة السند التنفيذي

)لمخصـو أف  مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري التي تنص عمى ما يمي:
محضر اتفقوا عميو في  المحكمة في أية حالة تكوف عمييا الدعوى إثبات ماإلى  يطمبوا
ذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عميو ألحؽ االتفاؽ إ, فمف وكبلئيـأو  منيـ ويوقع الجمسة

                                                           

رؼلٗق ػلٓ يصّص قايّو الهرافؼاخ الهديٗح )دراضةح ػهلٗةح ذيصةٗلٗح ًٖظر: د. أحهد أتّ الّفا, ال ((1

لكةةن يةةك ِلكةةن هسٖماذةةٍ, ن ةة غ تٗةةاو الهةة ورج الريطةةٗرٖح ِقةةراراخ اللمًةةح تهملةةص ال ةةؼة, ِنةةغ 

, 1711نصةر,  –, نً ةةج الهؼةار , اكضةكًدرٖح 5غ دراضح ن اَة اليقٍ ِالقعةا  ِنًاق ةرُا(,

 ,1لهرهغ فٕ الرؼلٗق ػلٓ قةايّو الهرافؼةاخ, المةس  ؛ الهطر ار نؼ ّض ػثد الرّاب, ا446ص

؛ الهطر ار إتراَٗم ضٗد أحهةد, ػقةد 709, ص0222نصر,  -, نً ةج الهؼار , اكضكًدرٖح 1غ

 .11, ص0210الصلح فقُاً ِقعاً , دار الكرة القايّيٗح نصر, 
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لمحضر الجمسة في الحالتيف قوة  ويكوف ,وأثبت محتواه فيو المكتوب بمحضر الجمسة
 (...المقررة إلعطاء صور األحكاـ. وتعطى صورتو وفقًا لمقواعد, السند التنفيذي

ليذا النص توجد صورتاف لمصمح الذي يحدث أثناء الدعوى, فإما أف يتـ  ووفقاً 
المحكمة اثناء جمسة إلى  كتابتو مف قبؿ الخصوـ مباشرة بصورة عقد, ثـ يقدـ

ُيعرض شفييًا أماـ المحكمة, وُيطمب أو  , ويطمب منيا توثيؽ ىذا الصمح,(1)المرافعة
الطرفيف مجددًا أماـ القاضي, وبكبل  منيا إلحاؽ اتفاقيـ بمحضر الجمسة, ويوقع عميو

, وذلؾ ألف القاضي عندما يصادؽ عمى الصمح (2)كعقد لمصمح ينظر إليوالحالتيف 
, وال َيفصؿ في الخصومة, فميس بإثبات وتوثيؽ ما اتفؽ عميو الخصوـتنحصر ميمتو 

 . (3)لما يصدر عف المحكمة حجية الشيء المحكـو فيو حسب ىذا الرأي

احترامنا ليذا الرأي فبل يمكف قبولو, ألننا نجد أف دور القاضي  وعمى الرغـ مف
في الصمح المعروض أمامو ىو دور إيجابي يتمثؿ بفحص قانونية الصمح, وفحص 
مقوماتو وعناصره وأركانو, وال يقؼ عند اإليحاء لمخصوـ بالتصالح, وبكؿ األحواؿ ال 

ف طبيعة ذلؾ العمؿ يمكف تجريد ما يصدر عف القضاء مف حجيتو بغض النظر ع
 القضائي. 

ترؾ الخصومة أو  أف لممدعي حؽ التنازؿ عف الدعوى, (4)كما يرى البعض 
عقد صمح مكتوب, وقبؿ إلحاقو بمحضر الجمسة, ويستندوف إلى  قبؿ توصؿ الطرفيف

( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية التي تنص عمى 141المادة)إلى  في رأييـ ىذا

                                                           

الهرافؼةاخ الهديٗةح  ًٖظر: د. يثٗن إضهاػٗن ػهر, الدفغ تؼةد  القثةّو ِيظانةٍ القةايّيٕ فةٕ قةايّو ((1

, نً ةةةةةج الهؼةةةةار , 1)دراضةةةةح ذيلٗلٗةةةةح لليقةةةةٍ ِالقعةةةةا  الهصةةةةرٔ ِاليريطةةةةٕ(, غِالرمارٖح,

 . 009ص ,1791نصر,  –اكضكًدرٖح 

ًٖظةةر: د. أحهةةد أتةةّ الّفةةا, الرؼلٗةةق ػلةةٓ يصةةّص قةةايّو الهرافؼةةاخ الهديٗةةح, نصةةدر ضةةاتق,  ((0

 .446ص

قةةايّو اكشثةةاخ, غثؼةةح نًقيةةح, الهكرةةة المةةانؼٕ ًٖظةةر: د. أي ةة ّر غل ثةة ح, الّضةةٗػ فةةٕ  ةةر   ((9

 .1276, ص0212األزارٖطح اكضكًدرٖح, اليدٖس, 

 .02( الهطر ار إتراَٗم ضٗد أحهد, نصدر ضاتق, ص(4
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بياف أو  ترؾ الخصومة بإعبلف مف التارؾ لخصمو عمى يد محضر ما يأتي:)يكوف
 بإبدائوأو  مف وكيمو مع إطبلع خصمو عميياأو  صريح في مذكرة موقعة مف التارؾ

ثباتو في    .(1)(المحضرشفويًا في الجمسة وا 

وىذا يعني نزوؿ المدعي بإرادتو عف خصومتو وعف كافة إجراءاتيا, بما فييا 
ع احتفاظو بأصؿ الحؽ الذي يدعيو, ويترتب عمى ىذا التنازؿ إلغاء صحيفة افتتاحيا, م

أما إذا تـ  ,(2)الحالة التي كانوا عمييا قبؿ الدعوىإلى  كافة اإلجراءات, وعودة الخصوـ
عقد الصمح بيف األطراؼ فبل يحؽ لممدعي ترؾ خصومتو, بؿ يجب توثيؽ العقد مف 

ر رسمي بو, ُموقع عميو مف قبؿ قبؿ القاضي الذي ينظر المنازعة, فَيصدر محض
الخصوـ أنفسيـ والقاضي وكاتب الضبط, ويصبح سندًا تنفيذيًا بمجرد صدوره, ويسمى 

وىذا الرأي محؿ نظر مف قبمنا ألنو عّد الصمح الموثؽ مف قبؿ  ,بمحضر الصمح
 القاضي عقدًا لمصمح, بينما حكمًا اتفاقيًا.

))محرر تنفيذي عمى أنو:  (3)لفقوأما بالنسبة لمحضر الصمح فيعرفو جانب مف ا
يصدر عف األفراد ويصادؽ عميو قضاة محكمة مختصة في المنازعة المعروضة 

أما نحف فبل نتفؽ مع الجزء األوؿ مف ىذا الرأي, إذ نرى بأف محضر الصمح  ,عمييـ((
ال َيصدر عف األفراد, بؿ ىو عمؿ قضائي تصالحي َيصدر عف محكمة مختصة, فيو 

محضر جمسة المرافعة, يتـ فيو أثبات االتفاؽ التصالحي الذي وقع لى إ مستند أقرب
, الذي يقدـ المحكمة إما بصورة إتفاؽ صمح مكتوب وُموقع مف قبؿ إلى  بيف الخصـو

المحكمة, وُيطمب منيا الحاقو بمحضر إلى  أف يقدـ بصورة شفويةأو  الخصوـ أنفسيـ,

                                                           

الهةةرا اخ ( نةةى قةةايّو ا974) الهةةادج, ِالهديٗةةح الؼراقةةٕ ( قةةايّو الهرافؼةةاخ99الهةةادج ) قاتلُةةا( ذ1)

 .اليريطٕ

فةةا, الرؼلٗةةق ػلةةٓ يصةةّص قةةايّو الهرافؼةةاخ الهديٗةةح, نصةةدر ضةةاتق, ًٖظةةر: د. أحهةةد أتةةّ الّ ((0

 .605ص

د. أحهد خلٗيح  رقأِ, القّج الرًيٗ ٖح للهيرراخ الهّشقح )دراضح نقاريح(, دار الكرة القايّيٗةح,  ((9

؛ نةةةرٌِ خلٗةةةن إتةةةراَٗم الؼثٗةةةدٔ, القةةةّج الرًيٗ ٖةةةح للهيةةةرراخ )دراضةةةح 561, ص0211نصةةةر, 

 .149, ص0211ولٗح اليقّق فٕ هانؼح الهّصن, إلٓ  ر نقدنحنقاريح(, رضالح ناهطرٗ
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بمجرد توقيعو مف أشخاص الخصومة  الجمسة, وبكمتا الحالتيف يصبح محررًا تنفيذياً 
 وبصدوره عف المحكمة يصبح حكمًا قضائيًا. 

وطبقًا لمقانوف المصري يصبح لمحضر الصمح قوة تنفيذية مباشرة بمجرد  
التوقيع عميو مف قبؿ أشخاص الدعوى ثـ تصديؽ المحكمة عميو, وعمى الرغـ مف أف 

حتو ىذه القوة التنفيذية المباشرة, إال أنو القوانيف محؿ المقارنة )عدا القانوف العراقي( من
ال يحوز حجية األحكاـ القضائية, فبل يمكف الطعف بو وفقًا لمطرؽ المقررة قانونًا لمطعف 
باألحكاـ, ألنو ليس بحكـ, ولكف ُتسمـ صورتو وفقًا لمقواعد المقررة لتسميـ صور 

, لذا يرى ىذا , وىو محرر موثؽ بالمعنى الدقيؽ, ألف مصدره إراد(1)األحكاـ ة الخصـو
 بأف محاضر الصمح تقترب مف العقود وتبتعد عف األحكاـ . (2)البعض

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بيذا الرأي في العديد مف قراراتيا, والتي  
وبالتالي يمكف  ,(3)أف الصمح في الدعوى المدنية ما ىو إال عقدًا لمصمحإلى  ذىبت فييا

في  إال وىذا الرأي ال يمكف قبولو في القانوف العراقي, (4)ويتصور أف يرد الفسخ عمي
( مف 721فيو َينسجـ مع ما جاء بنص المادة) عقد الصمح المنظـ في القانوف المدني,

                                                           

( نةى 622/9( نى قةايّو الهرافؼةاخ الهديٗةح ِالرمارٖةح الهصةرٔ, ِالهةادج )092ًٖظر: الهادج ) ((1

( نى قةايّو اكهةرا اخ الهديٗةح 191( ِ )192اكهرا اخ الهديٗح ِاكدارٖح المسائرٔ, ِالهادج )

 اليريطٕ.

 .512قأِ, نصدر ضاتق, صد. أحهد خلٗيح  ر ((0

قعةةائٗح( ِالهةةفر  فةةٕ  51لطةةًح  1291ًٖظةةر: قةةرار نيكهةةح الةةًقط الهصةةرٖح )رقةةم الطؼةةى  ((9

ِال ٔ ها  فٍٗ ًٖيطم تٍ الًساع تٗى غرفٍٗ فٕ نّظّع نؼٗ ى:)الصلح ػقد ِإي ٍ ال  5/0/1770

يكهةةح ٖ مةة ّز للهيكهةةح الرصةةدٖق ػلةةٓ الصةةلح إال تيعةةّر الكصةةهٗى(, ِوةة ل  ًٖظةةر: قةةرار ن

, ِالهً ةةّرٖى لةةدْ: د. 12/10/1791ق( ِالهةةفر  فةةٕ  49ش977الةةًقط الهصةةرٖح )الهةةرقم

؛ ِوة ل  ًٖظةر: قرارَةا 1275أيّر غلثح, الّضٗػ فٕ  ر  قةايّو اكشثةاخ, نصةدر ضةاتق, ص 

, ِال ٔ ها  فٍٗ: )الصلح ػقد ًٖيطم 07/10/1795ق( الهفر  فٕ  50غؼى ش  1526الهرقم)

نّظةّع نؼةةٗى(, القةرار نً ةّر لةةدْ: الهطر ةار إتةةراَٗم ضةٗد أحهةةد,  تةٍ الًةساع تةةٗى غرفٗةٍ فةةٕ

 .94نصدر ضاتق, ص 

( ٖهكى أو ٖرد اليطخ ػلٓ نيعر الصلح أليٍ لٗص تيكم, تن نيرر ذًيٗ ٔ, لهسٖةد نةى الرياصةٗن (4

 .01ًٖظر: الهطر ار إتراَٗم ضٗد أحهد, الهصدر ييطٍ, ص
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, فضبًل عف الفسخ الذي يرد عمى عقد الصمح , التي نظمت(1)القانوف المدني العراقي
جانبيف, والتي تجيز المجوء لمفسخ عند القواعد العامة المنظمة لتنفيذ العقود الممزمة لم

 إخبلؿ أحد طرفي العقد بتنفيذ التزامو. 

في كؿ األحواؿ ال يمكننا التسميـ بيذا الرأي الذي َيعد أف الصمح في الدعوى  
 ة:اآلتيالمدنية عقدًا لمصمح, وال سيما في ظؿ القانوف العراقي لؤلسباب 

في الصمح الذي يبـر أماميا, المتمثؿ إف ىذا الرأي يتجاىؿ دور المحكمة اإليجابي  .1
بفحص مشروعية الصمح والتأكد مف وجود عناصره وأركانو, وتوافر شروط صحتو, 
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مباشرة إجراءات التقاضي وفقًا لما نص عميو القانوف مف خبلؿ 

 دعوى مكتممة الشروط.

ف كاف يثبت الصمح الذي يحدث أثناء النظر .2 الدعوى المدنية  إف القضاء العراقي وا 
في محضر الجمسة فيو ال يكتفي بذلؾ, بؿ ُيكمؿ اإلجراءات, ويصدر حكمًا فيو, 

, وبالتالي يخضع (2)وىذا ما ذىبت اليو محكمة تمييز العراؽ االتحادية في قراراتيا
الحكـ الصادر بإثبات الصمح إلجراءات الطعف المحددة قانونًا لمطعف باألحكاـ, 

ـ, ويصبح سندًا تنفيذيًا, لذا نعتقد أف ىذا اإلتجاه أكثر دقًة ويتمتع بحجية األحكا
 لضماف حقوؽ الطرفيف المتصالحيف.

                                                           

يٕ اليريطةٕ, ِلةم يمةد أٔ يةك نقاتةن لُة ٌ الهةادج فةٕ ( نى القةايّو الهةد0251/0ذقاتلُا الهادج )( (1

القايّو الهةديٕ الهصةرٔ ِالمسائةرٔ, ِييةى يفٖةد نةا يَةة إلٗةٍ اله ةرع الهصةرٔ ِالمسائةرٔ 

 تؼد  إٖراد يصاً خاصاً تيطخ ػقد الصلح أليًا يَؼدٌ ذكراراً ال نثرر لٍ.

 02/1/1715فٕ  1715راتؼح/  / نديٗح171ًٖظر: قرار نيكهح ذهٗٗس الؼراق االذيادٖح الهرقم ( (0

ِال ٔ ها  فٍٗ:)لدْ الردقٗق ِالهداِلح ِهد أو اليكم الههٗس تالًظر لها اضرًد إلٍٗ نى اضثاب هةا  

صيٗياً ِنّافقاً للقايّو ِذكّو االػرراظاخ الرهٗٗسٖح ت ةيٍ غٗر ِاردج يظةراً الو اليكةم الههٗةس 

فٗى أنا  الهيكهةح الههٗةس حكهُةا, ِحٗةس او قد صدر إضرًاداً للهصاليح الرٕ ذهد ت ةيٍ تٗى الطر

نةةةديٕ ِإيا ذةةةم ال ٖيةةةق ألحةةةد  679ٖقطةةةغ الكصةةةّنح تالرراظةةةٕ    الصةةةلح ػقةةةد ٖرفةةةغ الًةةةساع

نةةديٕ لةة ا قةةرر رد االػرراظةةاخ الرهٗٗسٖةة ح, ِذ صةة دٖق اليكةةم  110الهرصةةاليٗى الرهةةّع فٗةةٍ   

ّػةةح األحكةةا  الرةةٕ (, القةةرار نً ةةّر فةةٕ نمه02/1/1715ِذيهٗةةن الههٗةةس رضةةم الرهٗٗةةس فةةٕ 

-41, ص1715ٖصدرَا قطم اكػال  القةايّيٕ فةٕ ِزارج الؼةدو الؼراقٗةح, الؼةدد الصالةس, الطةًح 

49. 
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إف عقد الصمح منظـ في معظـ التشريعات الموضوعية عمى أنو إتفاؽ مباشر  .3
الخصوـ أنفسيـ ال نياء الخصومة فيما بينيـ دوف لجوئيـ لمقضاء, بؿ نرى أف 

  .(1)ـ بالنظر فيما تـ إبراـ الصمح عميومجرد إبرامو صحيحا يمنع المحاك

عميو ال يمكننا وصؼ ما يصدر عف المحكمة بشأف الصمح في الدعوى المدنية 
الصمح أثناء إلى  عقدًا, عمى الرغـ مف أننا ال ُننكر الدور اإلرادي لمخصوـ في التوصؿ

صالحيـ سير الدعوى المدنية وفقًا لما يرونو مناسبًا لحؿ منازعتيـ حسب مقتضيات م
 المشروعة.

 املطهب انثاوي
 والئي

ٌ
 انصهح يف اندعوى املدوية أمر

أف القاضي وىو يصادؽ عمى الصمح الذي تػـ أثنػاء  (2)يرى قسـ آخر مف الفقياء
نظػػر الػػدعوى فيػػو يقػػوـ بػػذلؾ بموجػػب سػػمطتو الوالئيػػة ولػػيس بموجػػب سػػمطتو القضػػائية, 

و األساسػػػػػية وىػػػػػي الفصػػػػػؿ , يمارسػػػػػيا فضػػػػػبًل عػػػػػف وظيفتػػػػػ(3)والئيػػػػػة فممقاضػػػػػي سػػػػػمطة 
 بالمنازعات.

                                                           

( نى القايّو الهديٕ الؼراقٕ ِالرٕ ذًك ػلةٓ أيةٍ:) إيا ذةم الصةلح فةال ٖمةّز 110ذًظر الهادج ) ((1

  ّاٌ(.ألحد الهرصاليٗى الرهّع فٍٗ, ُِٖهل  الهدػٕ تالصلح تدلٍ ِذطقػ دػ

ًٖظةةر: ضةةٗد أحهةةد نيهةةّد, أصةةّو الرقاظةةٕ ِفةة قاً لقةةايّو الهرافؼةةاخ, دار أتةةّ الهمةةد للطثاػةةح  ((0

؛ الهطر ةةةار ػةةةس الةةةدٖى الدياصةةةّرٔ ِاألضةةةراي حانةةةد ػكةةةاز, 799, ص0225تةةةالُر , نصةةةر, 

, الهروةس 10غ ,9نّضّػح الرؼلٗق ػلةٓ قةايّو اكشثةاخ, ذًقةٗح األضةراي خٗةرخ راظة ٕ, المةس  

 .1272, ص0211صداراخ القايّيٗح, ػاتدٖى, القّنٕ لإل

ُٖؼةةد القعةةا  الةةّالئٕ ِصةةّرذٍ األِانةةر ػلةةٓ الؼةةرائط الرةةٕ يظهُةةا قةةايّو الهرافؼةةاخ الهديٗةةح  ((9

( ِٖ ةةهن غائيةةح نةةى أػهةةاو الرّشٗةةق ِالرصةةدٖق, ِغائيةةح أخةةرْ 159-151الؼراقةةٕ فةةٕ الهةةّاد )

  ِاألِصةٗا  ِالقانةح ِنياضةثرُم, ذهصن ضلطح القعا  فٕ العثػ لهُا  تؼط اال ةكاص واألنًةا

فعالً ػ ى ذّفٗر اليهاٖح الهفقرح لثؼط اليقّق ِالهراوةس القايّيٗةح نصةن ِظةغ األخرةا  ِاليمةس 

لهسٖةةد نةةى الرياصةةٗن ًٖظةةر: ذٗهةةا  نيهةةّد فةةّزٔ, القعةةا  الةةّالئٕ, رضةةالح ناهطةةرٗر  ,الرييظةةٕ

نصةةطيٓ الًهةةر, أِانةةر ؛ وهةةا ذًظةةر: د. أنًٗةح 91-92, ص1771هانؼةةح الهّصةن, إلةةٓ  نقدنة ح

نصةةر,  -األدا  فةةٕ نصةةر ِالةةدِو الؼرتٗةةح ِاألهًثٗةةح, دار الهطثّػةةاخ المانؼٗةةح, اكضةةكًدرٖح

 .92, ص1797
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فاألمر الوالئي ىو األمر الذي يصدره القاضي بما لو مف سمطة والئية بناًء  
, ويمكف أف َيصدر في غيبة الخصـ اآلخر عمى عريضة تقدـ لو مف صاحب الشأف

وقتية, في الحاالت المحددة بموجب القانوف, والتي تقتضي أو  التخاذ إجراءات تحفظية
واليدؼ منيا  ,(1)يا السرعة والمباغتة دوف المساس بأصؿ الحؽ المتنازع عميوبطبيعت

توفير نوع آخر مف الحماية القضائية تتسـ بالبساطة والسيولة والسرعة وقمة التكاليؼ 
 . (2)واإلبتعاد عف الشكميات

تسبيب عند إصداره لؤلمر الوالئي, إلى  كذلؾ ال َيحتاج القاضي الوالئي 
رة عمى األوامر الوالئية, ومنيا ما يتعمؽ باألحواؿ الشخصية كالوالية واألمثمة كثي

والقيمومة والوصاية والتولية عمى الوقؼ ونصب المتولي وعزلو, ووضع الحجر ورفعو, 
صدار القسامات الشرعية وغير الشرعية ثبات الوفاة وتحرير التركات وا   . (3)وا 

 بات التصرفات القانونية التي تتـثأعماؿ توثيؽ العقود وا  أف ( 4)ويرى بعض الفقو 

أماـ مجمس القضاء لمنحيا القوة التنفيذية تتـ بموجب السمطة الوالئية الممنوحة لمقضاء 
كونيا إجراءات مستقبمية, حتى لو كانت صادرة خبلؿ منازعة, فالقاضي ال يفصؿ ىنا 

 بحقوؽ والتزامات الخصوـ بؿ يوثقيا إستنادًا لسمطتو الوالئية.

 أمر والئيبأف الصمح في الدعوى المدنية ىو  (5)جانب آخر مف الفقووُيضيؼ 
وذلؾ ألنيـ يروف أف الصمح ىو  ,المحكمة بموجب سمطتيا الوالئية ال القضائيةتصدره 

                                                           

اهٗاد شانر ياٖف الدلٗهٕ, إتطاو ػرٖعح الدػّْ الهديٗح لإلَهةاو تالّاهثةاخ اكهرائٗةح )دراضةح  ((1

ولٗةح اليقةّق فةٕ هانؼةح الهّصةن,  نملصإلٓ  ذةصٗلٗح ذيلٗلٗح نقاريح(, أغرِحح دورّراٌ نقدنح

 .116-115, ص 0211

 .996, ص 0211ًٖظر: د. آد  َِٗة الًدأِ, الهرافؼاخ الهديٗح, دار اتى االشٗر, الهّصن,  ((0

(, ِالهةةادج 1-6-5-4-9( نةةى قةةايّو الهرافؼةةاخ الهديٗةةح الؼراقةةٕ اليقةةراخ )922ذًظةةر: الهةةادج ) ((9

( نةى قةايّو 910-912لرمارٖح الهصرٔ, ِو ل  الهّاد )( نى قايّو الهرافؼاخ الهديٗح ِا174)

( نةةةةى قةةةةايّو 479-479( ِ )07-05اكهةةةةرا اخ الهديٗةةةةح ِاكدارٖةةةةح المسائةةةةرٔ, ِالهةةةةّاد )

 اكهرا اخ الهديٗح اليريطٕ تصدد يل .

 -ًٖظر: د. أحهد أتّ الّفا, أصّو الهياوهةاخ الهديٗةح, الةدار المانؼٗةح للطثاػةح ِالً ةر, تٗةرِخ ((4

 .666, ص1799, لث ًاو

, 1796ًٖظةةر: د. ِهةةدٔ راغةةة فُهةةٕ, نثةةادْ القعةةا  الهةةديٕ, دار اليكةةر الؼرتةةٕ, القةةاَرج,  ((5

 =د. فريةةٕ ِالةةٕ, الّضةةٗػ فةةٕ قةةايّو القعةةا  الهةةديٕ, دار الًُعةةح الؼرتٗةةح, القةةاَرج, ؛65ص
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ويشبيوف دور , تفعيؿ إلرادة الخصوـ عمى الرغـ مف أنيا تكوف أثناء نظر الدعوى
توصؿ إليو الطرفيف مف إتفاؽ, ولذلؾ القاضي في الصمح بأنو يقوـ بوظيفة الموثؽ لما 

فإنيـ َيعدوف ما يصدر مف المحكمة عند توثيؽ الصمح الذي عرضو الخصوـ ال يرتب 
, فبل يمكف الطعف فيو بالطرؽ (1)حجية األمر المقضي فيو حتى لو صدر بشكؿ أحكاـ

المقررة لؤلحكاـ, وُيبرروف كؿ ذلؾ بأف القاضي وىو يصادؽ عمى الصمح ال يكوف 
 مًا بوظيفة الفصؿ في الخصومة, وال يمارس عمبًل قضائيًا موضوعيًا.قائ

التصرفات القانونية أو  أف التوثيؽ والتصديؽ لئلقرارات (2)كما يذىب البعض 
( مف قانوف المرافعات المدنية 103كإثبات الصمح في محضر الجمسة يتـ وفقًا لممادة )

ائض التي أقرىا المشرع المصري ىو أحد صور األوامر عمى العر والتجارية المصري 
ضمف طائفة جديدة لؤلوامر الوالئية وفقًا لمتعديؿ الجديد لقانوف المرافعات المدنية 

وىذا ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية في قرارات أخرى  ,(3)والتجارية المصري
تصديؽ القاضي عمى الصمح أساسو سمطتو الوالئية صدرت عنيا, إذ أكدت عمى أف:)

ليس لو حجية الشيء  مؤدي ذلؾ ما حصؿ أمامو مف إتفاؽ وتوثيقو القضائيةال 
ف أعطي شكؿ األحكاـ عند إثباتو, مادة   .(4)مرافعات( 103المحكوـ فيو, وا 

                                                                                                                                                      

( لطةًح 1؛ د. أحهد صةدقٕ نيهةّد, يطةاق ذطثٗةق قةايّو فةط الهًازػةاخ رقةم)99ص ,1779=

 04, القاَرج, ص0220ار الًُعح الؼرتٗح, , د0222

 09/0/1771َ ا نةا يَثةد إلٗةٍ نيكهةح الةًقط الهصةرٖح فةٕ تؼةط قراراذُةا ِنًُةا ) ِيقةط  ((1

غؼةةى  92/5/1771ق, يقةةط  55ش  991غؼةةى  04/4/1771ق, ِيقةةط  55ش  991غؼةةى 

شثةاخ, ق( القراراخ نً ةّرج لةدْ: د. أيةّر غلثةح, الّضةٗػ فةٕ  ةر  قةايّو اك 55ش  997رقم 

 .1275نصدر ضاتق, ص 

؛ وهةةا ٖفوةةد الةةثؼط أو أػهةةاو الرّشٗةةق 799ًٖةة ظر: ضةة ٗد أحهةةد نيهةةّد, نصةةدر ضةةاتق, ص ((0

ِالرصةةدٖق ذةةدخن ظةةهى األػهةةاو الّالئٗةةح, ِأو القاظةةٕ ٖرهرةةغ تطةةلطح ِاضةةؼح فُٗةةا خالفةةاً للؼهةةن 

نصةر ِالةةدِو  القعةائٕ, لهسٖةد نةى الرياصةٗن ًٖظةر: د. أنًٗةةح نصةطيٓ الًهةر, أِانةر األدا  فةٕ

 .90الؼرتٗح ِاألهًثٗح, نصدر ضاتق, ص

( نةى قةايّو الهرافؼةاخ الهديٗةح ِالرمارٖةح الهرافؼةاخ الهصةرٔ, الكاصةح 174ذؼدٖن الهادج ) ( ذم(9

, لهسٖةد نةى الرياصةٗن ًٖظةر: د. ضةٗد 1770( لطةًح 09تاألِانر الّالئٗةح, تهّهةة القةايّو رقةم )

  .791أحهد نيهّد, نصدر ضاتق, ص

قعةائٗح(,  62لطةًح  9215, الطؼةى رقةم 07/10/1776قرار نيكهح الًقط الهصرٖح )ر: ( ًٖظ(4

 .1270نً ّر لدْ الهطر ار ػس الدٖى الدياصّرٔ, األضراي حاند ػكاز, نصدر ضاتق, ص
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عميو نعتقد أف محكمة النقض المصرية أوقعت نفسيا في عدة تناقضات   
دث أثناء نظر بسبب عدـ إستقرارىا عمى موقؼ واحد لتحديد طبيعة الصمح الذي يح

الدعاوى المدنية فأحيانًا أعدتو عقدًا لمصمح, وأحيانًا أمرًا والئيًا, وأحيانًا تقوؿ بأنو ليس 
لو حجية األمر المحكوـ فيو, عمى الرغـ مف أنيا تنظر إليو مف خبلؿ الطعوف 
المرفوعة إلييا وحسب الطرؽ المقررة قانونًا لمطعف باألحكاـ القضائية الصادرة مف 

الدرجة األدنى, وتراعي اإلجراءات الشكمية والموضوعية لتقوـ أما بالمصادقة  محاكـ
نقضو كأي حكـ آخر بموجب ما خوليا الدستور المصري مف صبلحيات أو  عميو,

قضائية, فإذا أخذنا برأييا بأف ىذا األمر ليس لو حجية الشيء المقضي فيو فإف ذلؾ 
حد ذاتو ُيفرغ الصمح مف حكمتو ويتعارض مع يعني إمكانية تجدد المنازعة ذاتيا, وىذا ب

أىدافو, إذ نرى أنو يتناقض مع طبيعة الصمح التي تُنيي النزاع وتقطع الخصومة 
بمجرد إتمامو بصورة صحيحة, وىو ما نصت عميو القوانيف الموضوعية محؿ المقارنة, 

ادة وكذلؾ إذا إفترضنا أف الحكـ المثبت لمصمح ال حجية لو لكونو تعبير عف إر 
  الخصوـ, فنتعقد أف ذلؾ ُيجرده مف أية قيمة قانونية لو, وىذا ما ال يمكف قبولو.

لذا لـ َيسمـ ىذا الرأي الذي ذىب بأف الصمح في الدعوى المدنية ىو أمر والئي   
يعترض عمى ذلؾ, وقدـ أدلتو بعدـ قبوؿ  (1)فظير جانب آخر مف الفقو مف النقد,

حجج قانونية في عدـ قبوؿ إلى  ة كأمر والئي, واستندتكييؼ الصمح في الدعوى المدني
 ذلؾ, والتي يمكف إجماليا بما يأتي:

 تثبيت حؽ معيف,أو  األمر الوالئي وجد مف أجؿ تأكيد مركز قانوني محدد :أوالً 
بدوف وجود المنازعة, وىذا يتنافى مع العنصر األوؿ مف عناصر الصمح في الدعوى 

 .(2)محتممةأو  ئمةالمدنية, وىو وجود منازعة قا
                                                           

؛ د. األيصةارٔ حطةى الًٗةدايٕ, الصةلح 61ًٖظر: د. فريةٕ رٖةاض أتةّ زٖةد, نصةدر ضةاتق, ص ((1

دراضةةح ذةصةةٗلٗح ِذيلٗلٗةةح(, دار  -صةةلح ِالرّفٗةةق تةةٗى الكصةةّ القعةةائٕ, )دِر الهيكهةةح فةةٕ ال

 .109, ص0227نصر,  -المانؼح المدٖدج, اكضكًدرٖح

ػًاصةةر الصةةلح َةةٕ شالشةةح التةةد نةةى ذّافرَةةا نمرهؼةةح ذرهصةةن فةةٕ ِهةةّد نًازػةةح تةةٗى األغةةرا   ((0

ح, ِأو نؼرِظح ػلٓ القعا , ِأو ذرمٍ يٗح األغرا  ليطم َ ٌ الهًازػح تالصلح ِتصّرج هدٖ

 ٖرم يل  نى خالو الرًازو الهرقاتن ػى هس  نى االدػا اخ لكن خصم لهصليح الكصم ا٘خر.
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المركز القانوني إستصدار أمر والئي بمفرده, وال أو  يمكف لصاحب الحؽ :ثانياً 
لعدـ وجود منازعة بالمعنى الصحيح, ولكونو  يوجد تطبيؽ لمبدأ المواجية بيف الخصوـ

جراءات وقائية وقتية , بينما يقتضي الصمح المواجية المباشرة بيف (1)مجرد تدابير وا 
ع وحضورىما أماـ المحكمة لمباشرة إجراءات المرافعة اإلعتيادية لحيف تثبيت طرفي النزا

 الصمح مف قبؿ المحكمة.

إف األوامر الوالئية ال تحوز حجية األمر المقضي فيو بغض النظر عف  :ثالثاً 
, إذ الشكؿ الذي تصدر فيو, والدليؿ عمى ذلؾ ىو عدـ تقيد القاضي باألمر السابؽ

, وىذا يتنافى مع طبيعة الصمح في الدعوى (2)ديد مخالؼ لويحؽ لو إصدار أمر ج
المدنية الذي يمتاز بآثاره الممزمة والتي ال يمكف الرجوع عنيا, وىذا متفؽ عميو في 

 جميع القوانيف محؿ المقارنة.

فنحف نتفؽ مع ما جاء في ىذا اإلتجاه الفقيي مف اعتراضات عمى الرأي القائؿ  
دنية أمرًا والئيًا لوجاىة الحجج التي استند عمييا في انتقاداتو, بأف الصمح في الدعوى الم

 كما ُنضيؼ إلييا مبلحظتنا المسجمة تجاه ىذا الموضوع وكما يمي:

وىذا يناقض أحد  إف المبدأ في األوامر الوالئية ىو عدـ المساس بأصؿ الحؽ, .1
رفي عناصر الصمح وىو التنازؿ المتقابؿ لجزء مف االدعاءات المتقابمة لط

أو  النزوؿ عف بعض الحقوؽ المتنازع عمييا كمياً إلى  الخصومة, والذي يؤدي
                                                           

, 1790ذًظةةر: د. أنًٗةةح الًهةةر, قةةّايٗى الهرافؼةةاخ, الكرةةاب األِو, نفضطةةح الصقافةةح المانؼٗةةح,  ((1

 .510ص

:) ِال ٖلس  يور ( نى قايّو الهرافؼاخ الهديٗح ِالرمارٖح الهصرٔ ػلٓ أي175/0ٍذًك الهادج )( (0

األضثاب الرٕ تًٕ ػلُٗا األنر إال إيا واو نكالياً ألنةر ضةثق صةدِرٌ, فؼًدئة  ٖمةة يوةر األضةثاب 

الرةٕ اقرعةةد إصةةدار األنةةر المدٖةةد, ِإال وةةاو تةةاغالً( َِةة ا الةةًك ُٖؼةةد حكهةةاً ٖيٗةةد إيكةةار اليمٗةةح 

رياصٗن ًٖظر: د. أحهةد لألِانر ػلٓ الؼرائط أليُا أػهاو ياخ غثٗؼح غٗر قعائٗح, لهسٖد نى ال

ناَر زغلّو, أػهاو القاظٕ الرٕ ذيّز ُحمٗح األنر الهقعٕ ِظّاتػ حمٗرُا)دراضةح ذةصةٗلٗح 

, دار أتةةّ الهمةةد للطثاػةةح 0ذيلٗلٗةةح نقاريةةح حةةّو يطةةاق ُحمٗةةح القةةراراخ ِاألحكةةا  القعةةائٗح(, غ

الدِو الؼرتٗح ؛ د. أنًٗح نصطيٓ الًهر, أِانر األدا  فٕ نصر 69ِ, ص 1777تالُر , نصر, 

؛ د. أحهةد الطةٗد الصةأِ, الّضةٗػ فةٕ  ةر  قةايّو الهرافؼةاخ 90ِاألهًثٗح, نصدر ضاتق, ص

ِالقةايّو رقةم 1776لطةًح 91ِالقةايّو رقةم 1770لطًح 09الهديٗح ِالرمارٖح نؼدالً تالقايّو رقم 

 .166, ص0224, الهفضطح اليًٗح للطثاػح ِالً ر, القاَرج, 1777لطًح  19
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جزئيًا, بؿ قد يكوف بدؿ الصمح ىو ماؿ آخر)غير متنازع عميو( ُيبذؿ مف طرؼ 
مقابؿ حصولو عمى ماؿ آخر مف الطرؼ الثاني, وبعبارة أخرى نقوؿ أف الصمح 

راكز القانونية لمخصوـ وفقًا إلرادتيـ ُيعيد توزيع الحقوؽ المتنازع عمييا, وُيغير الم
بحسب ما تـ اإلتفاؽ عميو مف قبميـ, وىذا إختبلؼ جوىري يتناقض مع طبيعة 

 األمر الوالئي الذي ال َيمس أصؿ الحؽ.
 والمتمثمة بالتظمـ أماـ َمف يتميز األمر الوالئي بانفراده بطرؽ الطعف الخاصة بو, .2

 , ثـ التمييز, ولـ(1)ت األمر الوالئيأصدر األمر, أي ذات المحكمة التي أصدر 
نجد تطبيقًا مشابيًا لذلؾ عند الطعف بما يصدر عف القضاء في الصمح الذي 

 يحدث أثناء نظر الدعوى المدنية.

 املبحث انثاوي
 حكمأو  انصهح يف اندعوى املدوية عمم قضائي تصاحلي تأكيدي

ذي يتـ في الدعوى يرى جانب آخر مف الفقو بأف الطبيعة القانونية لمصمح ال
المدنية ىي عبارة عف عمؿ قضائي تصالحي واختمفوا بأف ىذا العمؿ تأكيدي أـ ال, 
بينما رأى قسـ آخر مف الفقياء بأنو حكـ مف حيث الشكؿ الخارجي كونو يصدر مف 
محكمة مختصة تنظر فيو مف خبلؿ منازعة معروضة عمييا بشكؿ قانوني, ولكنو عقد 

إلى  عميو نقسـ ىذا المبحث ,دور بازر إلرادة الخصوـ فيومف حيث الموضوع لوجود 
  مطمبيف وكما يمي: 

 

 

 

                                                           

( نى قايّو الهرافؼاخ الهديٗح الؼراقٕ ِالرٕ ذًك ػلٓ أو ندج الرظلم َٕ 159/1لهادج )ذًظر: ا ((1

شالشةةح أٖةةا , ِٖقةةد  الةةرظلم لةةًيص الهيكهةةح الرةةٕ أصةةدرخ األنةةر الةةّالئٕ, شةةم ٖهكةةى ذهٗٗةةس القةةرار 

 (.016/1ج )الصادر تًرٗمح الرظلم خالو ضثؼح أٖا  أنا  نيكهح الرهٗٗس حطة نا يصد ػلٍٗ الهاد
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 املطهب األول
 انصهح يف اندعوى املدوية عمم قضائي تصاحلي تأكيدي

 دـ لمتعبير عف ما يصدر عف السمطةىو مصطمح يستخ العمؿ القضائيإف 
فالعمؿ  ,والتنفيذية القضائية مف أعماؿ بوصفيا سمطة مستقمة عف السمطتيف التشريعية

القضائي وفقًا ليذا المفيوـ ُيميز مف خبلؿ شكمو, وبغض النظر عف طبيعتو 
المادية, لذا يمكف تعريفو بأنو عمؿ إجرائي يصدر حسب القواعد أو  الموضوعية

المبلئمة إلداء الوظيفة القضائية والمتمثمة بإصدار األحكاـ القضائية ومعياره شكمي 
 .(1)بحت

أف الصمح في الدعوى المدنية ىو نوع مف أنواع إلى  (2)مف الفقو فيذىب جانب
, ألنو يتـ مف خبلؿ محضر الحماية القضائية, يمكف تسميتو عمبًل قضائيًا تصالحياً 

خاص بالصمح تصادؽ عميو المحكمة التي تنظر المنازعة, والتي يجب أف يكوف ليا 
 الصمح.رأي محدد عند فحص ومراقبة إتفاؽ الخصـو قبؿ تثبيت 

وحسب ىذا الرأي فالصمح يستوجب قياـ الخصومة أماـ القضاء أواًل, لتكوف 
, ثـ أنيـ ال (3)عمى المركز القانونيأو  الخصومة قائمة تتطمب وجود منازعة عمى الحؽ

َيعدوف الصمح في الدعوى المدنية أمرًا والئيًا, ألف األمر الوالئي ُيفترض فيو انعداـ 
, ويمكف تغييره بتغير الظروؼ, بينما المنازعة, ويصدر دوف م واجية بيف الخصـو

                                                           

إلةٓ  ًٖظر: تدرخاو ػثد اليكٗم إتراَٗم, الهؼٗار الههٗس للؼهن القعائٕ, أغرِحح دورّراٌ نقدنح ((1

 .96, ص1794نملص ولٗح اليقّق فٕ هانؼح القاَرج, 

ًٖظر: د. ػا ةّر نثةرِ , ييةّ نياِلةح للرّفٗةق تةٗى الكصةّ , دار الًُعةح الؼرتٗةح, القاَة رج,  ((0

؛ د. األيصةارٔ حطةى 60تّ زٖد, نصدر ضةاتق, ص, يقالً ػى: د. فريٕ رٖاض أ14, ص0220

؛ و ل  ٖرْ الثؼط تةو الصلح ال  ٔ ٖرم أشًا  الةدػّْ َةّ أحةد 104الًٗدايٕ, نصدر ضاتق, ص

أػهةةاو القعةة ا  تًٗهةةا ُٖؼةةد ػقةةد الصةةلح ػهةةالً غٗةةر قعةةائٗةً أليةةٍ نةة ى ػهةةن األغةةرا , لهسٖةةد نةةى 

ن الًساػةة اخ القعةةائٗح لالصةةلح الرياصةةٗن ًٖظةةر: ػةةرِٔ ػثةةد الكةةرٖم, الطةةرق الثدٖلةةح فةةٕ حةة

ولٗةح إلةٓ  ِالّضاغ ح القعائٗحل غثقاً لقايّو اكهرا اخ الهديٗح ِاكدارٖح, رضالح ناهطرٗر نقدنةح

 .17, ص0210, 1اليقّق)تى ػكًّو( ف ٕ هانؼح المسائر/

 .022ًٖظر: تدرخاو ػثد اليكٗم, نصدر ضاتق, ص ((9
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 لقضاء, ويقتضي حضور األطراؼ أماـيتطمب الصمح قياـ المنازعة والخصومة أماـ ا
وفي الوقت ذاتو ال ُيعدونو  ,القاضي المختص لتقديـ إتفاقيـ, فضبًل عف طبيعتو الممزمة

إرادة القاضي إلى  مة يستند, إذ أف القضاء التأكيدي لمخصو عمبًل قضائيًا تأكيدياً 
الفاصمة بموضوع المنازعة وفقًا لمقتضيات القانوف والعدالة, بينما يعتقدوف أف إرادة 
القاضي تتراجع ويصبح دورىا ثانويًا عند إثبات الصمح الذي يتوصؿ الخصوـ إليو أثناء 

 لما تـ سير الدعوى المدنية, إذ تبرز إرادة الخصوـ في إنياء الخصومة القائمة, وفقاً 
ونحف ال نؤيد جميع ما تضمنو ىذا الرأي, إذ نرى أف الدور  ,االتفاؽ عميو فيما بينيـ

اإليجابي لمقاضي يبقى قائمًا ومستمرًا حتى عند تثبيت الصمح, فيو ُيسير إجراءات 
الدعوى ويتفحص قانونية الصمح مف خبلؿ توافر عناصره وأركانو وشروط صحتو, 

لمعروض أمامو, ويمكف لو رفض الصمح المعروض عميو ويوضح رأيو بشأف الصمح ا
 أركانو.أو  عند فقداف أحدى مقوماتو,

أف الصمح في الدعوى ىو عمٌؿ إلى  (1)بينما ذىب بعض أنصار ىذا الرأي
تواقفي ذو طبيعة ذاتية خاصة بو أطمقوا عمييا ذاتية الصمح, أو  تصالحيأو  قضائي

ث يكوف مانعًا مف قبوؿ الدعوى عند تجدد ألنو يحوز عمى حجية الشيء المقضي, بحي
المنازعة التي حسميا الصمح مف خبلؿ العمؿ القضائي, وبذلؾ يكوف بعيدًا عف كونو 

 أمرًا والئيًا, وال عقدًا.

وبما أف الصورة الغالبة لثبيت الصمح في الدعوى المدنية في كٍؿ مف مصر 
حاوؿ البعض اآلخر مف  تتـ مف خبلؿ إصدار محاضر لمصمح, فقد والجزائر وفرنسا

إعطاء قوة ليذه المحاضر لتكوف كحجية األحكاـ القضائية مف إلى  (2)أنصار ىذا الرأي

                                                           

؛ د. فريةٕ رٖةاض أتةّ زٖةد, الصةلح 105اتق, صًٖظر: د. األيصارٔ حطى الًٗدايٕ, نصدر ضة ((1

 .64, ص0214نصر,  –وطثة اليقعا  الدػّْ اكدارٖح, نً ةج الهؼار , اكضكًدرٖح 

(2) GLASSON (E.), TISSIER (A.) et MOREL (R.): Traite théorique et 

pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de Procédure civile. 

Sirey. Paris. 3ed. 1925-1936. T. 1. P. 122. 

ػى: د. أحهد ناَر زغلّو, أػهاو القاظٕ الرٕ ذيّز حمٗح األنر الهقعٕ ِظةّاتػ حمٗرُةا,  يقالً  -

 .62نصدر ضاتق, ص
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 فالحجية تبلـز العمؿ القضائي وىي لصيقة بو, خبلؿ منحيا صفة العمؿ القضائي,
وبدونيا ال يمكف ليذا العمؿ تأدية وظيفتو في إزالة التجييؿ القانوني الذي يحيط 

  المراكز القانونية عمى نحو كامؿ وحاسـ.و أ بالحقوؽ

قو مقبوؿ في وىذا الرأي األخير جدير بالتأييد مف قبمنا, لكننا نرى أف تطبي 
ألف تشريعات ىذه الدوؿ جعمت الصمح في الدعوى المدنية  ؛مصر والجزائر وفرنسا

بارة وبع ,(1)يصدر مف خبلؿ محضر لمصمح ومنحتو قوًة تنفيذيًة مباشرة بمجرد صدوره
أخرى حاوؿ أصحاب ىذا الرأي إيجاد تفسيرات قانونية مقبولة لمطبيعة الممزمة لما 
تصدره محاكـ ىذه الدوؿ عند قبوليا الصمح في الدعاوى المدنية, والذي يصدر مف 

فيـ َيعدوف ىذه المحاضر كأعماؿ قضائية تصالحية لتبرير خبلؿ محاضر لمصمح, 
يـ ال َيعدوف ما يصدر عف محاكميـ بصدد إثبات حجيتيا وقوتيا اإللزامية, وذلؾ ألن

وكذلؾ لتبرير دور المحكمة في التأكد  الصمح أحكامًا قضائية وال أوامر والئية وال عقود,
مف توافر شروط وأركاف الصمح وفحص قانونيتو, ومناقشة الخصوـ فيو, لما لو مف 

 زامية.إضفاء الصفة القضائية لمصمح في الدعوى, فضبًل عف طبيعتو اإلل

فعمى الرغـ مف احترامنا الشديد ليذا الرأي, ولمجيد المبذوؿ فيو, فبل يمكف  
 تطبيقو أماـ القضاء العراقي لسببيف ىما:

عدـ تنظيـ المشرع العراقي ألحكاـ الصمح الذي يحدث أثناء الدعاوى  :والً أ
خبلؿ التي جعمتو يصدر مف  المدنية, بينما نظمتو بقية التشريعات محؿ المقارنة,

 محاضر لمصمح, ومنحت ىذه المحاضر قوة تنفيذية مباشرة بمجرد صدورىا.

صداره أحكامًا قضائية عند إثبات الصمح الذي  :ثانياً  اجتياد القضاء العراقي وا 
 كاـ كانتػػػية أخرى, وىذه األحػػػػى مدنوًة بأي دعو ػػػأس يحدث أثناء نظر الدعوى المدنية

                                                           

( نةى 622/9( نى قةايّو الهرافؼةاخ الهديٗةح ِالرمارٖةح الهصةرٔ, ِالهةادج )092ذًظر: الهادج ) ((1

( نةةى قةةايّو اكهةةرا اخ الهديٗةةح 191ِاكدارٖةةح المسائةةرٔ, ِالهةةادج )قةةايّو اكهةةرا اخ الهديٗةةح 

 اليريطٕ, تصدد االػرداد تهياظر الصلح وهيرراخ ذًيٗ ٖح.
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 . (1)ررة قانونًا لذلؾقابمة لمطعف وفقًا لمطرؽ المق

نعتقد أف ىذا الرأي ىو عبارة عف مخرج عاـ لجأ إليو أصحابو, إذ يمكف  :ثالثاً 
ألنو استخدـ مصطمح  أف ينضوي تحت مظمتو كؿ ما يصدر عف القضاء مف أعماؿ,

عاـ يشمؿ جميع طوائؼ األعماؿ القضائية التي تصدر عف السمطة القضائية, وبالتالي 
القضائية ومحاضر الصمح واألوامر الوالئية تحت ىذا المسمى, يمكف جمع األحكاـ 
تحديد دقيؽ لطبيعة ىذا العمؿ دوف اطبلؽ مصطمح عاـ يزيد إلى  ولكننا بصدد الحاجة

 الغموض الذي يكتنؼ ىذا الموضوع.

 املطهب انثاوي
انصهح يف اندعوى املدوية حكم مه حيث انشكم وعقد مه حيث 

 املضمون
أف ما يصدر عف المحكمة عند إثبات الصمح الذي  (2)فقويرى جانب آخر مف ال

 ؛يحدث أثناء نظر الدعوى ىو حكـ قضائي مف حيث الشكؿ, وىو في الوقت ذاتو عقد
.إلى  ألنو يستند  إرادة الخصـو

                                                           
/ 12/9ِالهةفر  فةٕ 70نديٗح أِلةٓ / 1599ًٖظر: قرار نيكهح ذهٗٗس الؼراق االذيادٖح الهرقم  ((1

  نيكهح الثدا ج, القرار نً ّر لدْ ِال ٔ ألس  الهدػٓ ػلٍٗ الههٗس تها ذم الصلح ػلٍٗ أنا1779

؛ 71, ص0222, نطثؼح السن او, تغداد, 4إتراَٗم اله اَدٔ, الهكرار نى قعا  الرهٗٗس, المس 

ػقرج, ِال ٔ ألةس  الهةدػٓ ػلٗةٍ الههٗةس تةدفغ  59/ صليٍٗ/ 1109ِقرار نيكهح الرهٗٗس الهرقم 

تٗةةاخ, القعةةا  الهةةديٕ الؼراقةةٕ, تةةدو الصةةلح الهريةةق ػلٗةةٍ, القةةرار نً ةةّر لةةدْ الهيةةانٕ ضةةلهاو 

؛ وةة ل  قةةرار نيكهةةةح 150, ص1760,  ةةروح الطثةةةغ ِالً ةةر األَلٗةةح ي. . , تغةةةداد, 0المةةس 

ترصةةدٖق الصةةلح الّاقةةغ تةةٗى  0/9/0212ِالهةةفر  فةةٕ  0212/ 1626اضةةرمًا  يًٗةةّْ الهةةرقم 

, 0210/ب/911الطرفٗى أنانُا, القرار غٗر نً ّر؛ قرار نيكهةح تةدا ج ضةّق ال ةّٗ  الهةرقم 

الطةرفٗى الة ٔ حةدز أشًةا  يظةر ذلة  الةدػّْ,  ِال ٔ شثد الصلح تةٗى 09/9/0210الهفر  فٕ 

 القرار غٗر الهً ّر.

, االيقعا  الهّظةّػٕ للكصةّنح الهديٗح)دراضةح نقاريةح تةٗى ( ًٖظر: د. ػادو نيهد هثر  رٖف(0

ال ةةةٗخ ؛ 160, ص0219اليقةةةٍ اكضةةةالنٕ ِالقةةةايّو الّظةةةؼٕ(, دار الكرةةةة القايّيٗةةةح, نصةةةر, 

إتراَٗم تى صالح السغثٕ, تيةس نً ةّر فةٕ نروةس الدراضةاخ القعةائٗح الركصصةٗح ػلةٓ  ةثكح 

, ِػلةةةةٓ الهّقةةةةغ 10/11/0219, ذةةةةارٖخ السٖةةةةارج 05/12/0211اكيرريةةةةد, ذةةةةارٖخ الً ةةةةر 

  ./www.cojss.com./vb  اكلكررِيٕ ا٘ذٕ:

http://www.cojss.com./vb/
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فمف حيث الشكؿ فإف موضوع الصمح في الدعوى المدنية ُيطرح مف قبؿ 
ما نصت عميو بعض التشريعات بسعي مف القاضي حسب أو  الخصوـ بصورة مباشرًة,

إلى  , وبكبل الحالتيف تكوف الدعوى قائمة أماـ القضاء, إذ يمكف التوصؿ(1)المقارنة
حدث أو  الصمح أثناء سير إجراءات المرافعة وسواًء أحدث ذلؾ أماـ القاضي مباشرةً 

خارج مجمس القضاء ثـ ُيطمب مف القاضي إلحاؽ اتفاقيـ بمحضر الجمسة, وىنا يتأكد 
لقاضي الذي ينظر المنازعة مف مشروعية الصمح وتوافر أركانو وشروطو, تمييدًا ا

 لحسـ الدعوى بثبيت الصمح.

ف التكييؼ القانوني ألعماؿ الصمح التي تحدث في الدعوى أ (2)ويرى البعض 
فالصمح الذي يصدر في شكؿ المدنية تعتمد عمى الشكؿ الذي يصدر فيو الصمح, 

قتو عقد, ويؤدي القاضي فيو دور الموثؽ, وىي أعماؿ محضر لمصمح يكوف في حقي
األعماؿ القضائية وال تخضع لنظاميا القانوني, أما الصمح الذي إلى  إدارية ال تنتمي

يصدر بشكؿ حكـ قضائي عندما تقوـ المحكمة بإثبات الصمح الذي يحدث أماميا 
مف آثار ويخضع فيكوف ليذا العمؿ طبيعتو القضائية, ويرتب ما لؤلعماؿ القضائية 

 لنظاميا وقواعدىا.

لذا نعتقد أف الرأي أنؼ الذكر قد اقترب مف تفسير الطبيعة القانونية لمصمح في  
الدعوى المدنية, ألنو َميز بيف الصمح الصادر بشكؿ محضر وبيف الصمح الصادر 

وىي  ولكننا ال نتفؽ معو في تكييؼ محاضر الصمح باعتبارىا عقود,بشكؿ حكـ, 
محاضر قضائية أقرتيا التشريعات محؿ المقارنة )فيما اؿ إدارية أيضًا, ألنيا ليست أعم

عدا التشريع العراقي(, فبل يمكف تجاىؿ طبيعتيا القضائية, ألنيا وجدت لتحقيؽ أىداؼ 
الصمح في توفير الوقت والجيد والنفقات لكؿ مف الخصـو والمحاكـ في الوقت ذاتو عند 

نياء الدعوى ب  و.تثبيت الصمح وا 
                                                           

( نى قايّو 01( نى قايّو اكهرا اخ الهديٗح ِاكدارٖح المسائرٔ, ِالهادج )772دج )ذًظر: الها ((1

 اكهرا اخ الهديٗح اليريطٕ.

( ًٖظةةر: د. أحهةةد نةةاَر زغلةةّو, اصةةّو ِقّاػةةد الهرافؼةةاخ ِفقةةاً لهمهّػةةح الهرافؼةةاخ الهديٗةةح (0

 .764, ص0221اَرج, ِالرمارٖح ِالر رٖؼاخ الهكهلح لُا ِالهرذثطح, دار الًُعح الؼرتٗح, الق
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إذ يوجد طريقاف لحسـ الدعوى بعد توصؿ الطرفيف لمصمح, فاألوؿ ىو أما إف  
يصدر محضر رسمي بالصمح وىذا ما نص عميو كؿ مف التشريع المصري والجزائري 

أف تستمر إجراءات أو  والفرنسي, وبيذا المحضر تنقضي الدعوى إجرائيًا وموضوعيًا,
ندًا إلرادة الخصـو في الصمح الذي تـ الدعوى بيدؼ إصدار حكـ حاسـ لممنازعة مست

التوصؿ إليو, وىذا حؽ مشروع لمخصوـ وىو ىدفيـ الرئيسي مف طمب الحماية 
وبكؿ األحواؿ فبل يوجد ما يمنع الخصوـ أف يطمبوا مف المحكمة إصدار القضائية, 

حكمًا بما تـ الصمح عميو, حتى في الدوؿ التي أخذت تشريعاتيا بحسـ الصمح مف 
, ويؤيدنا في رأينا ىذا مجموعة مف القرارات الصادرة مف محكمة النقض اضرخبلؿ مح
والتي ُتمثؿ طعنًا بأحكاـ قضائية صػدرت مف محاكـ الدرجة األولى, فضبًل  (1)المصرية

 .(2)عف قرارات المحكمة العميا في الجزائر

                                                           

, ِالة ٔ هةا  7/5/1794ق الهفر   52ضًح  912( ًٖظر: قرار نيكهح الًقط الهصرٖح الهرقم (1

فٍٗ:)اليكم تقثّو الردخن ِرفط الطلثاخ ِالصلح تٗى غرفٕ الدػّْ األصلٗح ٖؼرثر حكهاً حائساً 

طؼةى فٗةٍ نةى أُٖةم(, ههٗغ اغرافٍ ِنى تٗةًُم الهرةدخن, فٗمةّز الإلٓ  لقّج األنر الهقعٕ تالًطثح

القرار نً ّر لدْ: د. أحهد أتّ الّفا, يظرٖح األحكا  فٕ قايّو الهرافؼاخ)الرؼرٖف تُةا, ِذيدٖةد 

أروايُا, ِذكٗٗيُا, ِذقطٗهُا, ِآشارَا ِالقّاػد الؼانح فٕ الطؼى فُٗا, ِال رِغ الّاهة ذّافرَةا 

, 1795نصةةر,  –درٖح , نً ةةةج الهؼةةار , اكضةةك5ًغ فةةٕ وةةن نةةى الطةةاػى ِالهطؼةةّو ػلٗةةٍ(,

 .51ص

, الهةفر  فةٕ 129691قرار الهيكهةح الؼلٗةا المسائرٖةح, غرفةح االحةّاو ال كصةٗح, نلةف رقةم  ((0

, 74, ص0221ػةدد خةاص, لطةًح -, االهرُاد القعائٕ لغرفح األحّاو ال كصةٗح17/4/1774

ا  اليكةةم أو قعةةاج الهملةةص لهةةا قثلةةّا اضةةرمً -فةةٕ قعةةٗح اليةةاو -ِالةة ٔ هةةا  فٗةةٍ:)....ِنرٓ ذثةةٗى

القاظٕ تالصلح الهقا  تٗى الطرفٗى ِال ٔ  ُدخ ػلٍٗ الهيكهح أخطةِا فةٕ ذطثٗةق القةايّو, ألو 

اكضرمًا  ال ٖرفغ إال ظةد األحكةا  الرةٕ صةدرخ إشةر يةساع تةٗى االغةرا  تكةال  الصةلح الة ٔ 

نح ٖثر  تٗى األغرا  ال ٔ هؼلّا حداً للًساع ِأو دِر الهيكهح ًٖيصر فةٕ نراقثةح صةيح ِضةال

نةى ق.   460-457َ ا الصلح, ألو الصةلح ػقةد ًُٖةٕ تةٍ األغةرا  يساػةاً قائهةاً غثقةاً للهةادذٗى 

ِنرةةٓ وةةاو وةة ل  إضةةرّهة يقةةط القةةرار الهطؼةةّو فٗةةٍ(. ِوةة ل  القةةرار لةة اخ الهيكهةةح, غرفةةح 

, نً ةّر فةٕ 11/11/1779, الهةفر  فةٕ 012562األحّاو ال كصٗح ِالهّارٖةس, نلةف رقةم 

, ِال ٔ ها  فٍٗ:)إو اليكم الة ٔ صةادق ػلةٓ 192, ص 0222, لطًح 0الؼدد  الهملح القعائٗح,

صلح ِقؼرٍ ههٗغ األغرا  الهرًازػح ال ٖؼرثر نى األحكةا  القاتلةح لإلضةرمًا  أليةٍ لةم ٖيصةن فةٕ 

الًساع تن صدر حطة رغثةح ِإرادج األغةرا  الهرًازػةح ِإرادج األغةرا  ِتة ل  ف يةٍ ال ٖمةّز 

ػًٍ, ِلها أػطٓ القاظٕ األِو اليكم الّصةف اكترةدائٕ ف يةٍ أخطةة فةٕ  ألٔ ِاحد نًُم الرراهغ

يلةة  ِلهةةا أٖةةد قعةةاج اكضةةرمًا  اليكةةم الهةة وّر فةة يُم أخطةةةِا, وةة ل  نهةةا ٖرؼةةٗى يقةةط القةةرار 

  الهطؼّو فٍٗ تدِو إحالح, ِنرٓ واو و ل  إضرّهة يقط القرار الهطؼّو فٍٗ(.
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أنو يجوز لمخصوـ أف يحسموا بعض المسائؿ بأنفسيـ وأف  (1)كما يرى البعض
ركوا حسـ بقية المسائؿ لممحكمة, فيمكف أف يتفقوا عمى التصالح بجزء مف الحؽ يت

المتنازع عميو, فيطمبوا مف المحكمة إصدار فقرة حكمية بما تصالحا عميو, ويتركوا 
الجزء اآلخر لتفصؿ المحكمة بو وفقًا لما تراه مطابقًا لمقانوف مف وجية نظرىا, وتوجيو 

ونعتقد أف ىذا األمر مقبوؿ ألنو ال يتعارض مع النظاـ  ,الدعوى وفقًا ليذا األساس
العاـ, ويوفر ضمانة لؤلطراؼ المتنازعة بعدـ تجدد النزاع مستقببًل ألنيـ سوؼ يثبتوف 
صمحيـ عمى الجزء المتفؽ التصالح عميو مف خبلؿ فقرة حكمية ممزمة تأتي في ضوء 

, وفقرة أخرى بالجزء المتبقي مف الحؽ المت نازع وفقًا لما فصمت بو إرادة الخصـو
 المحكمة, ويشترط لذلؾ أف يكوف الحؽ المتنازع عميو قاببًل لمتجزئة. 

بأنو يمكف لمخصوـ الحصوؿ عمى نوع مف  (2)كما ذىب جانب آخر مف الفقو 
وىي أحكاـ أحكامًا اتفاقية,  األحكاـ القضائية إلثبات الصمح في الدعوى المدنية تسمى

, أي بناًء عمى ما طرحوه عمى ما اتفؽ عميو الخصوـ بأنفسيـبناًء تقضي بيا المحاكـ 
إقرار بالحؽ أو  مذاكرات مقررة لمحقوؽ بشكؿ تسميـأو  أماـ المحكمة مف خبلؿ لوائح

المتنازع عميو, وىي تختمؼ عف محاضر الصمح, ألنيا تصدر مف خبلؿ أحكاـ, 
صة كما في بقية وتكوف ليذه األحكاـ حجية تامة فيما فصمت بو, وليس حجية منقو 

 أعماؿ الصمح, وكذلؾ ُتعد ىذه األحكاـ محررات تنفيذية في الوقت ذاتو. 

أف الحكـ اإلتفاقي ىو حكـ قضائي  (3)ويرى البعض مف مؤيدي ىذا الرأي 
صادر نتيجة إتفاؽ الخصـو أثناء الدعوى فيما بينيـ عمى حسـ منازعتيـ صمحًا, فبل 

منازعة إال أف تقضي بيذه الطمبات طالما أنيا يكوف مف المحكمة المعروض أماميا ال
 وىو رأي جدير بالتأييد مف قبمنا.  ,مشروعة

                                                           

, دِو يوةر هُةح الً ةر, القةاَرج, 0غ لقةايّو الهةديٕ,ًٖظر: أيّر غلثح, الرؼلٗق ػلةٓ يصةّص ا( (1

 . 110, ص1715

  .110ًٖظر: أيّر غلثح, الرؼلٗق ػلٓ يصّص القايّو الهديٕ, نصدر ضاتق, ص ((0

, 9, غ5ًٖظر: د. ػثد الرزاق أحهد الطًُّرٔ, الّضٗػ فٕ  ر  القايّو الهةديٕ المدٖةد, المةس  ((9

 .506و, دِو يور ضًح الً ر, ص لثًا -نً ّراخ اليلثٕ اليقّقٗح, تٗرِخ



 المدنيظ الدعوى في القضائي للصلح القانونيظ الطبيطظ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

711 

بأف الحكـ المثبت لمصمح الذي يحدث أثناء  (1)ويضيؼ قسـ آخر مف الفقو 
, وىذه الحجية ال تثبت إال نظر الدعوى المدنية يحوز حجية األمر المقضي فيو

وحسب ىذا  ,طتيا القضائية وليست الوالئيةلؤلحكاـ الصادرة مف المحاكـ بموجب سم
ونحف نؤيد ىذا  ,الرأي فبل يمكف اإللزاـ بالصمح ما لـ يكف صادر مف خبلؿ حكـ

أو  الرأي, وفي الوقت ذاتو َنعدُه ردًا عمى َمف أعد طبيعة الصمح في الدعوى أمرًا والئياً 
 عقدًا. 

ة باألحكاـ القضائية أف الحكـ المثبت لمصمح يولد القناع (2)كذلؾ يرى البعض 
طالما أنو تضمف ما اتفؽ عميو الخصوـ, وال ُيسقط حقيـ بالطعف بو وفقًا لمطرؽ المقررة 

فبل يسعنا إال أف نؤيد ىذا الرأي  ,قانونًا ما لـ يتنازلوا عف حقيـ بالطعف بشكؿ صريح
أيضًا, ونضيؼ عميو بأف الصمح في الدعوى المدنية المثبت مف خبلؿ حكـ قضائي 

حسـ الدعاوى بشكؿ نيائي, وخاصًة عند تنازليما اإلرادي عف حقيـ بالطعف إلى  ييؤد
وفقًا باألحكاـ القضائية, بسبب الرضا والقبوؿ التاـ مف قبؿ الطرفيف لعدـ وجود طرؼ 

التنفيذ الطوعي لما تـ االتفاؽ عميو, فضبًل عف إلى  خاسر في الدعوى, وبالتالي يؤدي
قاد التي تتولد في نفس الطرؼ المحكوـ عميو الخاسر لمدعوى أنو ُيقمؿ المشاحنات واألح

 في األحكاـ القضائية األخرى التي ال تنتيي بالصمح.

أنو يمكف لممحكمة التي تنظر المنازعة أف تصدر  (3)بينما يرى البعض اآلخر 
ُيعدوف ىذا العمؿ ذو طبيعة  حكمًا بالتصديؽ عمى الصمح الذي حدث أماميا, لكنيـ

, وأنو فيو حكـٌ قضائي مف حيث الشكؿ, وعمؿٌ  والئي مف حيث المضموفمختمطة, 

                                                           
 ًٖظر: د. نيهّد الطٗد ػهر الريّٗٔ, ال رِغ الطلثٗح الؼانح لّهّد اليق فٕ الةدػّْ القعةائٗح ((1

 .925ص ,0212نصر,  –)دراضح ذطثٗقٗح نقاريح(, دار المانؼح المدٖدج, اكضكًدرٖح 

 ةّر فةةٕ نروةةس الدراضةةاخ ًٖظةر: ال ةةٗخ إتةةراَٗم تةى صةةالح السغثةةٕ, اكلةسا  تالصةةلح, تيةةس نً( (0

, ذةةةةارٖخ السٖةةةةارج 04/12/0211القعةةةةائٗح الركصصةةةةٗح, ػلةةةةٓ  ةةةةثكح األيرريٗةةةةد, ترةةةةارٖخ 

  www.cojss.com                                 , ِػلٓ الهّقغ ا٘ذٕ:10/10/0219

لهرافؼةاخ )دراضةح ذةصةٗلٗح ِذطثٗقٗةح لألػهةاو ًٖظر: د. فريٕ ِالٕ, يظرٖح الثطالو فٕ قةايّو ا ((9

اكهرائٗح فٕ قايّو الهرافؼاخ ِأضثاب تطاليُا ال كلٗح ِالهّظّػٗح ِأيّاع الةثطالو ِتٗةاو نةى 

لٍ الرهطة  تةٍ ِذصةيٗيٍ ِآشةارٌ(, قةا  تريةدٖصُا تهةا هةد نةى ذ ةرٖغ ِقعةا  ِفقةٍ الةدورّر أحهةد 

 .194-199, ص1771 نصر,-ناَر زغلّو, دار الطثاػح اليدٖصح, القاَرج

http://www.cojss.com/
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يحوز حجية الشيء المحكـو فيو كغيره مف األحكاـ القضائية القطعية, ويخضع لمطعف 
أو  وفقًا لمطرؽ المقررة قانونًا لؤلحكاـ فقط, وال يمكف التمسؾ ببطبلنو بدعوى بطبلف

أف ىذا العمؿ يأخذ شكؿ األحكاـ فيعامؿ كذلؾ, عمى الرغـ مف إلى  بدفع, ويستندوف
أنيـ ال َيعدونو حكمًا قضائيًا بالمعنى الصحيح, ألنيـ يدخمونو في أعماؿ القاضي 

ونعتقد أف ىذا الرأي ال يمكف األخذ بو وفقًا ليذه الصورة لوجود التناقض فيو,  ,الوالئية
ية, وأمرًا والئيًا مف الناحية الموضوعية, ألنو أعده حكمًا قضائيًا مف الناحية الشكم

وأعطاُه حجية الشيء المقضي فيو, وسمح بالطعف بو وفقًا لمطرؽ المقررة باألحكاـ 
القضائية, فيذا ال ينطبؽ عمى األوامر الوالئية التي يطعف بيا عف طريؽ التظمـ 

  ائية.والتمييز, وأف األوامر الوالئية قابمة لمتغيير عمى خبلؼ األحكاـ القض

يرى بأنو حتى لو ألحؽ الصمح بمحضر الجمسة وصدر  (1)وىنالؾ جانب آخر 
فميس ليذا الحكـ حجية األمر تبعًا لذلؾ حكـ مف المحكمة التي تنظر المنازعة, 

, ألف المحكمة لـ تفصؿ بالخصومة, إنما قامت بمجرد توثيؽ لما اتفؽ المقضي
لرغـ مف احترامنا ليذا الرأي فبل يمكننا وعمى ا ,الخصوـ عميو, ولو تـ في شكؿ األحكاـ

ألنو ال يوجد حكـ قضائي يستثنى مف حجية األمر المقضي فيو, حتى  ؛قاً لنا قبولو مطم
لو كاف توثيقًا التفاؽ الخصوـ, طالما أنو َحدث أثناء نظر منازعة معروضة أماـ 

 محكمة مختصة وصدر مف خبلؿ حكـ.

يؤكد لنا أف الصمح المثبت  ء المصريوالقضا كذلؾ أف موقؼ القضاء العراقي 
مف قبؿ المحاكـ العراقية والمصرية تـ مف خبلؿ أحكاـ قضائية, كانت قابمة لمطعف بيا 
وفقًا لمطرؽ المقررة قانونًا لمطعف باألحكاـ القضائية كأي حكـ آخر خارج موضوع 

خصـو الصمح, فضبًل عف القرارات القضائية أخرى ثبتت الصمح في دعاوى وتنازؿ ال
أما بالنسبة لمشؽ الثاني مف ىذا الرأي والذي ُيعد الصمح في  ,فييا عف حقيـ بالطعف

الدعوى المدنية عقدًا مف حيث المضموف, فأصحاب ىذا الرأي يؤكدوف عمى ضرورة 
تطابؽ اإليجاب مع القبوؿ, وتوافر أركاف العقد وشروط صحتو, فضبًل عف عدـ 

                                                           

 .1274ًٖظر: د. أيّر غلثح, الّضٗػ فٕ  ر  قايّو اكشثاخ, نصدر ضاتق, ص ((1
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بوؿ مف قبمنا طالما أف الصمح يصدر مف خبلؿ حكـ وىذا أمر مق ,مخالفتو لمنظاـ العاـ
مف محكمة مختصة بنظر موضوع المنازعة, وتطبؽ فييا إجراءات المرافعات وفقًا 
ألصوؿ القانوف, فبل يوجد ما يمنع مف إصدار حكـ قضائي يتضمف تثبيتًا لبنود الصمح 

خالؼ النظاـ العاـ وال التي إتفؽ الخصوـ عمى إدراجيا, إحترامًا إلرادتيـ طالما أنيا ال ت
ألنو  ؛نظرىـ, ويكوف حكمًا مف حيث الشكؿاآلداب العامة إلنياء المنازعة وفقًا لوجية 

صدر مف محكمة مختصة بنظر الموضوع وتـ مف خبلؿ إجراءات قانونية, فيمنع إقامة 
الدعوى عند تجدد النزاع ذاتو, ويؤمف تنفيذ الحكـ بصورة طوعية وُمثمى, وبالتالي فيو 

تحقيؽ أىداؼ الصمح المنشودة في التخفيؼ عف كاىؿ القضاء والخصـو إلى  ؤديي
بتوفير الوقت والجيد واالقتصاد بالنفقات لكؿ منيـ, فضبًل عف إشاعة السمـ 

 االجتماعي.
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 الخاتمة
يمكف إجماؿ خاتمة الموضوع بالنتائج التي تـ التوصؿ إلييا بعد تدقيؽ اآلراء 

د الطبيعة القانونية لمصمح في الدعوى المدنية, ثـ بياف الفقيية التي قيمت في تحدي
النتائج التي تخص ىذا الموضوع مع احترامنا الشديد لكؿ ما بذؿ مف جيد فقيي 

 وقضائي في ذلؾ, وكما يمي:
 النتائج:أولا: 

ال يمكف األخذ بالرأي األوؿ الذي َعد الصمح في الدعوى المدنية عقدًا, ألنو  :أوالً 
الصمح والصمح في الدعوى المدنية, إذ أف عقد الصمح يبـر مف قبؿ خمط بيف عقد 

عرضو عمى المحكمة, أما إلى  الخصوـ مباشرة خارج مجمس القضاء, وال يحتاج
بالنسبة لمصمح الذي يحدث أثناء الدعوى المدنية فيو مختمؼ تمامًا, فصحيح أف 

اإليجابي لممحكمة في لمخصوـ دور في تحديد بنود اإلتفاؽ, لكف ذلؾ ال يمغي الدور 
تدقيؽ قانونية االتفاؽ الذي ُيعرض عمييا مف خبلؿ دعوى مستوفية كافة الشروط 
القانونية, فتقوـ المحكمة بفحص مشروعيتو, ثـ إلحاقو بمحضر الجمسة, ونضيؼ بأف 
الخصوـ لو كانوا يرغبوف بإجراء عقدًا لمصمح لما رفعوا الدعوى, بؿ يكتفوا بتنظيـ ذلؾ 

 القضاء فيما بينيـ. خارج مجمس

بالنسبة لمرأي الثاني والذي أعد الصمح في الدعوى المدنية أمرًا والئيًا فبل  :ثانياً 
يمكف األخذ بو, إذ وجدنا ما يناقض ىذا الرأي وبشدة, أىميا أف األمر الوالئي يصدر 
, وىذا األمر يختمؼ جذريًا عف الصمح الذي يتوجب فيو  بدوف مواجية بيف الخصـو

الخصوـ جميعًا أماـ المحكمة ألنو يتضمف تنازاًل عف بعض الحقوؽ المتنازع حضور 
وكذلؾ تمتاز األوامر  ,عمييا مف قبؿ األطراؼ المتخاصمة كبًل لمصمحة الطرؼ اآلخر

الوالئية بأنيا حماية وقتية مباغتة, ال تمس أصؿ الحؽ, ويمكف تبديميا بإصدار أوامر 
الذي ُيعيد توزيع الحقوؽ المتنازع بشكؿ نيائي,  والئية جديدة, وىذا نقيض مف الصمح

ويقطع الخصومة وال يمكف العودة إلييا مجددًا, فضبًل عف أف الصمح يحدث أثناء سير 
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صورية ويشترط أف أو  الدعوى المدنية أي بعد إقامة دعوى مدنية في خصومة حقيقية
بينما الصورة الغالبة تتوافر فييا الشروط الشكمية والموضوعية أسوًة بأي دعوى أخرى, 

 لؤلوامر الوالئية ىي أمر عمى عريضة. 

أما الرأي الثالث الذي ُيعد الصمح في الدعوى المدنية عمبًل قضائيًا  :ثالثاً 
تصالحيًا فيو رأي ممكف أف نؤيده لتحديد الطبيعة القانونية لمصمح في الدعوى المدنية 

ت محؿ المقارنة)فيما عد الذي يصدر مف خبلؿ محضر لمصمح ضمف نطاؽ التشريعا
التشريع العراقي(, النتياء الدعوى بمحضر الصمح)دوف صدور حكـ بتثبيت الصمح(, 
فمنحتو قوة تنفيذية مباشرة بمجرد صدوره, فيو بالفعؿ عمؿ قضائي ممـز ألطرافو 
ومُنيي لمنزاع وقابؿ لمتنفيذ الجبري, وىو في الوقت ذاتو ليس بحكـ حسب التشريعات 

, وكذلؾ ىو ليس عمبًل إداريًا ألنو يصدر عف سمطة قضائية مختصة, لذلؾ التي أقرتو
فيو رأي منطقي ُيضفي الصفة القضائية عمى أعماؿ الصمح في الدعوى المدنية 

 الصادرة مف خبلؿ محاضر الصمح.

أما بالنسبة لمرأي الرابع الذي عّد الصمح في الدعوى المدنية بأنو حكـ مف  :رابعاً 
مف حيث المضموف, فيو رأي ال يخمو مف نضوج فكري, حاوؿ  حيث الشكؿ وعقد

أصحابو ىذا التوفيؽ بيف دور المحكمة ودور الخصوـ فيو, إذ أعطاه شكؿ الحكـ ألنو 
يصدر مف خبلؿ حكـ قضائي مف محكمة مختصة اختصاصا نوعيًا بنظر موضوع 

مية المنازعة المعروضة أماميا مف خبلؿ دعوى قضائية مستوفية الشروط الشك
والموضوعية, ووصفو بأنو عقد مف حيث المضموف ألنو لـ ُييمؿ دور الخصوـ في 

عقد الصمح فيما بينيـ ثـ الطمب مف المحكمة توثيقو, ولذلؾ يمكف لنا أف إلى  التوصؿ
 مستوى طموحنا. إلى  لـ يرتقي ُنصفو بالرأي الخجوؿ الذي
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 :التوصياتثانياا: 

 :نقترح عمى المشرع العراقي

الصمح القضائي في قانوف المرافعات المدنية اسوًة بعقد الصمح الذي نظمو تنظيـ  .1
 في القانوف المدني وتحديد شروطو واحكامو واثاره وتحديد طبيعتو القانونية. 

فيما يتعمؽ بموضوع بحثنا وعمى وجو التحديد الطبيعة القانونية لمصمح القضائي  .2
ة في قانوف المرافعات يحدد فيو األحكاـ العامإلى  نقترح عمى المشرع اضافة نص

ة: " تثبت المحكمة الصمح الذي اآلتيطبيعة الصمح ونرى أف يكوف النص بالصيغة 
يحصؿ اثناء المرافعة طبقًا لمشروط التي تـ االتفاؽ عمييا بيف الخصوـ وتصدر 
حكمًا بو متضمنًا ما تـ االتفاؽ عميو محددًة فيو الطرؼ الذي يتحمؿ مصاريؼ 

ميا واجور المحاماة وفي حاؿ عدـ االتفاؽ عمييا يتحمؿ المدعي الدعوى ورسو 
مصاريؼ الدعوى ورسوميا عمى أف يتحمؿ كؿ طرؼ اتعاب محاميو, ويكوف 

مف قانوف  (268)حكميا قاببًل لمطعف فيو طبقًا لطرؽ الطعف المقررة بالمادة 
 المرافعات".
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 قائمة المصادر
 الكتب القانونية: أولا: 

 .2000, بغداد, الزماف مطبعة, 4الجزء, التمييز قضاء مف المختار, ىديالمشا إبراىيـ .1

 .2012, مصر القانونية, الكتب دار(, وقضاءً  فقياً )الصمح  عقد, أحمد سيد إبراىيـ المستشار .2

 لكؿ تفصيمية عممية دراسة)المدنية المرافعات قانوف نصوص عمى التعميؽ, الوفا أبو أحمد. د .3
 دراسة ومع, الشعب بمجمس المجنة وقرارات التفسيرية المذكرة افبي مع, جزيئاتو ولكؿ نص

 .1977, مصر – اإلسكندرية, المعارؼ منشأة, 5ط (,ومناقشتيا والقضاء الفقو مذاىب

لبناف,  -د. أحمد أبو الوفا, أصوؿ المحاكمات المدنية, الدار الجامعية لمطباعة والنشر, بيروت .4
1983 . 

, وتكييفيا, أركانيا وتحديد, بيا التعريؼ)المرافعات قانوف في حكاـاأل نظرية, الوفا أبو أحمد. د .5
 الطاعف مف كؿ في توافرىا الواجب والشروط, فييا الطعف في العامة والقواعد وآثارىا, وتقسيميا
 .1985, مصر – اإلسكندرية, المعارؼ منشأة, 5ط (,عميو والمطعوف

ًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية صوؿ وقواعد المرافعات وفقأد. أحمد ماىر زغموؿ,  .6
 .2001والتشريعات المكممة ليا والمرتبطة, دار النيضة العربية, القاىرة, 

 حجيتيا وضوابط المقضي األمر ُحجية تحوز التي القاضي أعماؿ, زغموؿ ماىر أحمد. د .7
 أبو دار,  2ط, (القضائية واألحكاـ القرارات ُحجية نطاؽ حوؿ مقارنة تحميمية تأصيمية دراسة)

 .1999, مصر, باليـر لمطباعة المجد

 رقـ بقانوف معدالً )والتجارية المدنية المرافعات قانوف شرح في الوسيط, الصاوي السيد أحمد .د .8
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 . 2011, مصر

 دار, 2000 لسنة( 7)رقـ المنازعات فض قانوف تطبيؽ نطاؽ, محمود صدقي أحمد. د .10
 .2002, القاىرة, العربية النيضة

 .2011 الموصؿ, الثير جامعة الموصؿ,ا ابف دار المدنية, المرافعات النداوي, وىيب آدـ. د .11

 المطبوعات دار, واألجنبية العربية والدوؿ مصر في األداء أوامر, النمر مصطفى أمينة. د .12
 . 1989, مصر -اإلسكندرية, الجامعية
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 مكاف ذكر دوف, الجامعية الثقافة مؤسسة, األوؿ الكتاب, المرافعات قوانيف, النمر أمينة. د .13
 .1982, النشر

 – القاىرة, النشر دار إثـ ذكر دوف, 2ط ,المدني القانوف نصوص عمى التعميؽ, طمبة نورد. أ .14
 .1975مصر, 
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 .2010اإلسكندرية,  –األزاريطة 

 بيف والتوفيؽ الصمح في المحكمة دور)القضائي الصمح, النيداني حسف األنصاري. د .16
 .2009, اإلسكندرية, الجديدة الجامعة دار(, وتحميمية تأصيمية دراسة -الخصـو

, شركة الطبع والنشر األىمية ذ. ـ. ـ, 2المحامي سمماف بيات, القضاء المدني العراقي, الجزء  .17
 .1962بغداد, 

, سيد أحمد محمود, أصوؿ التقاضي وفقًا لقانوف المرافعات, دار أبو المجد لمطب .18 اعة باليـر
 .2005 مصر,

 الفقو بيف مقارنة دراسة)المدنية  لمخصومة الموضوعي االنقضاء, شريؼ جبر محمد عادؿ. د  .19
 .2013, مصر, القانونية الكتب دار(, الوضعي والقانوف اإلسبلمي

,  3ط, 5 الجػزء, الجديد المدني القانوف شرح في د. عبد الرزاؽ أحمد السنيوري, الوسيط .20
 لبناف, دوف ذكر سنة النشر.  -بيروت, مبي الحقوقيةالح منشورات

األستاذ حامد عكاز, موسوعة التعميؽ عمى قانوف اإلثبات, و المستشار عز الديف الدناصوري  .21
 القانونية, عابديف, لئلصدارات, المركز القومي 12ط ,3تنقيح األستاذ خيرت راضي, الجزء 

2011. 

لمرافعات, قاـ بتحديثيا بما جد مف تشريع وقضاء د. فتحي والي, نظرية البطبلف في قانوف ا .22
 .1997وفقو الدكتور أحمد ماىر زغموؿ, دار الطباعة الحديثة, القاىرة, 

 .1993د. فتحي والي, الوسيط في قانوف القضاء المدني, دار النيضة العربية, القاىرة,  .23

, لمعارؼا منشأة, اإلدارية الدعوى النقضاء كسبب الصمح, زيد أبو رياض فتحي. د .24
 .2014اإلسكندرية, 

د. محمود السيد عمر التحيوي, الشروط السمبية العامة لوجود الحؽ فػي الػدعػوى  .25
 .2010القضائية)دراسة تطبيقية مقارنة(, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, 

, منشأة 1ط ,1جالمستشار معوض عبد التواب, المرجع في التعميؽ عمى قانوف المرافعات,  .26
 .2000ؼ, اإلسكندرية, المعار 
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 المدنية المرافعات قانوف في القانوني ونظامو القبوؿ بعدـ الدفع, عمر إسماعيؿنبيؿ  .د .27
 –اإلسكندرية, المعارؼ منشأة, 1ط(, والفرنسي المصري والقضاء لمفقو تحميمية دراسة)والتجارية

 .1981, مصر

 .1986ي, القاىرة, القضاء المدني, دار الفكر العرب د. وجدي راغب فيمي, مبادئ .28
 :األطاريح ثالثُا:

 دراسة)اإلجرائية  بالواجبات لئلىماؿ المدنية الدعوى عريضة اجياد ثامر نايؼ الدليمي, إبطاؿ .1
مجمس كمية الحقوؽ في جامعة الموصؿ, إلى  أطروحة دكتوراه مقدمة (,مقارنة تحميمية تأصيمية
2011. 

مجمس إلى  معمؿ القضائي, أطروحة دكتوراه مقدمةبدرخاف عبد الحكيـ إبراىيـ, المعيار المميز ل .2
 .1984كمية الحقوؽ في جامعة القاىرة, 

  :الرسائل رابعاا:
, الموصؿ كمية الحقوؽ, جامعة إلى مقدمػة ماجستير رسالة, الوالئي القضاء, فوزي تيماء محمود .1

1997. 
طبقًا " القضائية ساطةوالو  الصمح" القضائية النزاعات حؿ في البديمة الطرؽ ,عروي عبد الكريـ .2

 فػي( عكنوف بف)الحقوؽ  كميةإلى  مقدمة ماجستير رسالة, المدنية واإلدارية اإلجراءات لقانوف
 .2012, 1جامعة الجزائر/

إلى  خميؿ إبراىيـ العبيدي, القوة التنفيذية لممحررات)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة مروة .3
 .2011كمية الحقوؽ في جامعة الموصؿ, 

 :الدوريات خامساا:
, الثالث العدد, العراقية العدؿ وزارة في القانوني اإلعبلـ قسـ يصدرىا التي األحكاـ مجموعة .1

 .1975 السنة

 .2000, لسنة 2المجمة القضائية )الجزائرية(, العدد  .2
 القوانين: سادساا:

 القوانيف العراقية: .1

 المعدؿ. 1951( لسنة 40القانوف المدني رقـ ) . أ

 المعدؿ. 1969( لسنة 83افعات المدنية رقـ )قانوف المر  . ب

 القوانيف المصرية:  .1

 .1948( لسنة 131القانوف المدني رقـ ) . أ
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 .1968 لسنة( 13)رقـ  والتجارية المدنية المرافعات قانوف . ب
 القوانيف الجزائرية: .2

 المعدؿ والمتمـ. 1975( لسنة 75/58القانوف المدني رقـ ) . أ
  .2008( لسنة 08/09الجزائري رقـ ) قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية . ب

 القوانيف الفرنسية: .3
 .1804القانوف المدني لسنة  . أ

 المعدؿ. 1975( لسنة 1123قانوف اإلجراءات المدنية رقـ ) . ب
 القرارات القضائية غير المنشورة: سابعاا:

 .2/3/2010 في والػمػؤرخ1606/2010المرقـ نينوى بصفتيا التمييزية استئناؼ محكمة قرار -
 الكتب الفرنسية: اا:ثامن

 
1- GLASSON, TISSIER et MOREL, Traite théorique et pratique 

d'organisation  

2- judiciaire, de competence et de procedure civile, 3ed ,(1925-1936), t,1. 

No90 ,p 122. 
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 :ـمخــــصــالمـ
 بػػػيف المنازعػػػات حػػػؿ فػػػي البديمػػػة الوسػػػائؿ أىػػػـ مػػػف وسػػػيمة القضػػػائي الصػػػمح يعػػػد
 سػػير وحسػػف الػػدعاوى, فػػي الفصػػؿ سػػرعةإلػػى  ييػػدؼ أنػػو ذلػػؾ وديػػة, بطريقػػة الخصػػوـ
 وأقػػؿ النفقػػات بأقػػؿ معقػػوؿ وقػػت فػػي صػػاحبوإلػػى  الحػػؽ بوصػػوؿ أدائيػػا وسػػرعة العدالػػة
 .القضائية الخصومات في واألحقاد المدد وتجنب اءات,اإلجر  مف عددٍ 

 طويػؿ زمػف منذ القضاء يواجييا التي المعضمة أفرزتيا ضرورة القضائي فالصمح
 اليػدؼ ىػذا أف إال المحػاكـ, أمػاـ الػدعاوى وتػراكـ التقاضي ببطء المتمثمة المعضمة تمؾ

 وأبػرز النبيمػة, ايتػوغ مف تجرده أف كادت عدة بعقبات اصطدـ القضائي لمصمح السامي
 ليػػػذه المشػػػرع تحديػػػد عػػػدـ نتيجػػػة لػػػو القانونيػػػة الطبيعػػػة فػػػي الفقػػػو اخػػػتبلؼ العقبػػػات تمػػػؾ

 الػػػذي الصػػػمح إثبػػػات عنػػػد القضػػػاء يصػػػدره مػػػا عمػػػى بػػػدوره انعكػػػس الػػػذي األمػػػر الطبيعػػػة
 والئيػًا, أمػراً  أخػرى قػرارات عدتػو بينمػا عقػدًا, أخػرى وتػارةً  حكمػاً  عده فتارةً . أمامو يحصؿ

 .المضموف حيث مف وعقداً  الشكؿ حيث مف حكماً  أخرى قرارات عدتو أخيراً و 

 واخػػتبلؼ القضػػائي, الصػػمح تنفيػػذ صػػعوبةأو  اسػػتحالةإلػػى  أدى االخػػتبلؼ وىػػذا
 مػف جػاء الػذي البحػث مشػكمة تكمػف وىنا األحكاـ, تناقض عف فضبلً  فيو, الطعف طرؽ
 .والقضائي الفقيي الصعيديف عمى ليا حؿٍ  إيجاد في اإلسياـ أجؿ
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ABSTRACT : 

Judicial reconciliation is one of the most important 

alternative means of resolving disputes between adversaries in a 

friendly manner. It aims at settling Judicial claims quickly, and 

Improving the functioning of justice and the speed of its 

performance by obtaining the right to its plaintiff at a reasonable 

time in minimal expenses and minimal procedures. 

 Judicial reconciliation is a necessity resulting from the 

problem facing the judiciary for long time represented in the slow 

litigation procedures and the accumulation of cases before the 

courts. However, this noble objective of judicial reconciliation has 

faced several obstacles which contributed to limiting its purpose. 

These obstacles are represented by the difference jurisprudence in 

its legal nature due to the legislator's failure to specify this nature, 

which in turn reflected on what is issued by the judiciary when 

proving the reconciliation that it receives. Sometimes considered 

Judicial reconciliation a judgment and Other times considered a 

contract. Whereas The judiciary other considered it a judgment in 

term of formality and a contract in terms of content. 

 This difference in the legal nature of the judicial 

reconciliation has been reflected in the methods of appeal and led 

to the impossibility of implementing judicial reconciliation , as 

well as the contradiction of the provisions, and here lies the 

problem that we are trying to find a solution at both the 

jurisprudential and judicial levels . 


