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 مقدمةال

 هميته.وأ ) األحكام العامة لعقد الصلح في القانون المدني (أوالً : نبذة مختصرة عن 

      باعتبارها  عنها التنازل ٌمكن األولى أن فً المالٌة، ؼٌر الحموق عن المالٌة الحموق تتمٌز

 إرادته دامت ما عنه ٌتنازل أن شخصً أو عٌنً بحك للمدعً ٌمكن ثم ومن العام، بالنظام تتعلك ال

 كلً أو جزبً بشكل سواء به المدعى الحك عن للتنازل المعتاد والمجال المانونٌة، الناحٌة من سلٌمة

الدعوى المضابٌة وتتوٌجها بحكم لضابً ولد ٌعتمد البعض أن العدالة تتحمك فً سٌر ، هو المضاء

 ٌفصل فٌها.

إال ان هنان حاالت ٌمتضً فٌها تحمٌك العدالة اإلنسانٌة وإتباع طرق وبدابل عن الدعوى 

المضابٌة ومنها الصلح، تعد الصلح من أنجح وسابل حل النزاعات بالطرق السمٌة، وأمتد نطالها 

 نٌة والشخصٌة.لٌطال الدعوى الجزابٌة فضبلً عن الدعوى المد

ولكون مجال عملً كعضو اإلدعاء العام أمام محكمة بداءة دهون واطبلعً على عدة دعاوي 

علٌها فً المانون الصلح المنصوص لضابٌة وللة وجود دعاوي لضابٌة تنتهً نتٌجتها وفك احكام 

نً للخوض فً هذا الموضوع للتخفٌؾ من حدة المشاكل التً تحدث بٌن علذلن ما دفالمدنً العرالً، 

ن الناس من مختلؾ أالناس، وكذلن طرح إشكالٌة الصلح بٌن الناس وكٌؾ ٌتم هذا الصلح، كما 

لى إبماء إلرب أن الصلح إاألجناس واألدٌان ٌعٌشون فً هذا العالم كمرٌة متجهٌن الى مبدأ الصلح، و

)  ثم إنه ٌعٌد الى النفوس صفاءها وٌزٌل ما علك بها من رواسب وأحماد، كما إنه المودة وابعاد النفرة

كانت عامة أم خاصة فهو ٌعٌد الوبام والسبلم فً كثٌر من  ع لفض الخصومة سواءً جالصلح( نا

األحٌان واألحوال 
(1)

. 

 بالتسوٌة المشرع اهتمام مدى إبراز فً ،من لبلنا  البحث موضوع دراسة أهمٌة وهنا تكمن        

 .ن االشخاص ولطع الخصومة بالتراضًالودٌة لحل المنازعات بٌ

 

 

                                                           

 .14 -13، ص  2015الحمولٌة ،  الطبعة االولى، (د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً ، عمد الصلح ، دراسة ممارنة ، منشورات الحلبً 1)
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 ثانياً: إشكالية البحث

للجوء  ٌدفعهم معٌنة ومدد وشكلٌات بؤسالٌب معمد هو ما كل تجنب فً األشخاص رؼبة حٌث أن      

نطاق  خارج توافمً داخل المضاء أو حل بإٌجاد أو الخبلؾ موضوع وحسم لطً إرادتهم بمحض

سرٌة  على الحفاظ فً رؼبتهم بل فمط، بمادي لٌس أٌضا ٌكون لد الدافع أن نجد بحٌث المضاء

 سمعتهم على الحفاظ إلى اخرى جهة من ٌإدي والذي الحل، إلى الوصول ومراحل المفاوضات

 االجتماعٌة.  روابطهمو

. النفوس فً االنتمام و المماصة روح بماء و حسم دون الحموق بماء الشرع مماصد من لٌس ألنه      

 العداوة أسباب كل عن ونهى لملوبهم تؤلٌؾ فٌه ما بكل وأمر المسلمٌن وحدة على اإلسبلم حرص

ٌْكْم واتَّموا ّللاَّ  إِنَّما اْلمْإِمنون ِإْخوةٌ فؤْصِلحوا﴿  العزٌز كتابه فً تعالى هللا ذكر فمد والبؽضاء، ٌْن أخو  ب

 ﴾ لعلَّكْم تْرحمون
(1)

 علٌه وحث البٌن ذات واصبلح بالسعً تعالى هللا أمر الحرص هذا أجل ومن 

ٌْر ال﴿ تعالى لال والصبلة، والصدلة الصٌام درجة من أفضل درجته وجعل  إاِلَّ  نْجواهمْ  ِمنْ  كِثٌرٍ  فًِ خ

ٌْن أْو إِْصبلحٍ  مْعروؾٍ  أوْ  أمر بِصدلةٍ  منْ  ِ  اْبتِؽاء مْرضاةِ  ذِلن ٌفعلْ  ومنْ  النَّاِس  ب  أْجراً  نْإِتٌهِ  فسْوؾ ّللاَّ

 ﴾ عِظًٌما
(2)

. 

 

 ثالثاً: نطاق البحث 

لم نتطرق الى الصلح فً الموانٌن االخرى مثل الصلح فً المانون التجارة ) الصلح التجاري(   

موضوع ب كتفٌناو. 1971لسنة  23والصلح الوارد فً لانون اصول المحاكمات الجزابٌة المرلم 

برم ذا أإن الصلح أل هم المواضٌعأٌعتبر من  العامة لعمد الصلح فً المانون المدنً (األحكام بحثنا ) 

ٌر الجهد توفإلى وهذا ٌإدي بدوره  ،لى منع السٌر فً الدعوىإبٌن األطراؾ المتنازعة ٌإدي 

ن لى أإاء الفصل فً الدعوى باإلضافة ثنأخطاء التً لد ٌمع فٌها المضاء والنفمات وٌتجاوز عن األ

نهاء المنازعات المدنٌة بالصلح تجعل اللجوء للمضاء أضٌك إ
(3)

.  

                                                           

 (10اآلٌة ) الحجرات، سورة( 1)
 (114اآلٌة ) النساء، سورة( 2)

 .14 -13ص مصدر سابك،  ( د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً،3)
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 رابعاً: منهج البحث

ٌفهم أن موضوع هذه الدراسة ٌتناول موضوع لانونً لذا فإن منهج البحث األنسب هو المنهج 

ومن ثم اعتماد المانونً التحلٌلً المبنً على تحلٌل النصوص المانونٌة واستمراء األحكام المضابٌة 

المنطك المانونً السلٌم الذي ٌإدي الى ربط الممدمات بالنتابج ومحاولة الخروج بحلول وممترحات 

 أهمٌة هذا البحث الحٌوي.

 خامساً: خطة البحث

، تضمن وخاتمة لى ممدمة و ثبلثة مباحثإع بحثنا ساس فمد تم تمسٌم مواضٌألاوعلى هذا 

 نتناول تعرٌؾ الصلح وشروطه ،ولالمطلب األ :اهٌة الصلح والممسم الى مطلبٌنالمبحث األول م

نتناول شروط  ،الفرع الثانًنتناول موضوع لتعرٌؾ الصلح و ،الفرع األول :لى فرعٌنإوالممسم 

 .ن األعمال المانونٌة المشابهة لهنبٌن فٌها تمٌٌز الصلح ع ،المطلب الثانًالصلح، و

نبٌن اوجه  ،المطلب األول :مطلبٌن لىإنتناول أركان الصلح وتم تمسٌمه  فً المبحث الثانًو

 .مخصص بالمحل والسبب فً عمد الصلح ،المطلب الـثانًو التراضً فً عمد الصلـــح

نبٌن األثار  ،لالمطلب األو :فً مطلبٌن الصلح ارما المبحث الثالث مخصصة لدراسة آثأ

تضمنت اهم االستنتاجات ، ثم خاتمة نتكلم عن إنمضاء الصلح ،لب الثانًوفً المط المترتبة عن الصلح

 مع لابمة بالمصادر والمراجع التً اعتمدت علٌها فً كتابة هذا البحث .

 وهللا ولً التوفٌك.
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 المبحــــــث األول

 لحمـــــــاهية الص

 

تتوافر عندما تتجه نٌة طرفً النزاع إلى حسم النزاع بٌنهما إما هو العمد التً عمد الصلح 

ً وإما بتولٌه إذا كان محتمبلً وذلن بنزول كل من المتصالحٌن على وجه التمابل بإنهابه إذا كان  لابما

إذا ما تحممت هذه الممومات ولام العمد على أركانه المانونٌة وهً التراضً  -عن جزء من ادعابه 

 .والمحل والسبب انعمد الصلح باعتباره من عمود التراضً

عمد الصلح فً المانون المدنً فً المطلب االول نتناول فً هذا المبحث الممصود بماهٌة 

ول مخصص الفرع األ :لى فرعٌنإوالممسم  ،شروط الخاصة بهالالمخصص لتعرٌؾ عمد الصلح و

 لى بٌان شروطه .إومن ثم نتطرق فً الفرع الثانً  ،لتعرٌؾ عمد الصلح

 

  : تعريف الصلح وشروطهولالمطلب األ

 : تعريف الصلحالفرع األول

 : شروط الصلحالثانيالفرع 
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 ولالمطلب األ

 هالصلح وشروطتعريف 

ً بوجهٌه الشرعً للصلح    مفاهٌم وتعارٌؾ متعددة، منها ما تدل على معناها لؽة، واصطبلحا

 . والمانونً

ول مخصص لتعرٌؾ عمد الفرع األ :لى فرعٌنإالممسم نتناول فً هذه المطلب تعرٌؾ الصلح 

 لى بٌان شروطه .إومن ثم نتطرق فً الفرع الثانً  ،الصلح

 الفرع األول

 تعريف الصلح

الُصْلح : بالضم وسكون البلم اسم من المصالحة خبلؾ المخاصمة ، ٌمال فً اللؽة َصلََح 

ً ، فهو صالح : من الصبلح الذي هو خبلؾ الفساد .والصلح ٌختص بإزالة  الشًُء وَصلَُح صلوحا

 مال " اصطلحوا او تصالحوا " . النفار بٌن الناس، ٌ

صالحة : لطع المنازعة مؤخوذ من َصلٌَح مجاء فً تحرٌر الفاظ التنبٌه : الُصلح واإلصبلح والو

ه وِصبلحاً ولد مصالحت - وٌمال أٌضاً صالحت هو خبلؾ الفساد –بفتح الصاد وضم البلم  –الشًء 

) صالحاأاصطلحا وتصالحا و
1). 

( منه بؤنه " عمد ٌرفع النزاع 698ٌعرؾ المانون المدنً العرالً عمد الصلح فً المادة )

 . (2)وٌمطع الخصومة بالتراضً" 

، وذلن ألنه لم ٌشٌر الى تعرٌؾ فً المانون المدنً العرالًانتمد جانب من الفمه المدنً هذا ال

 لعرالً سار على نهج مجلةن المشرع اأوالسبب هو  ،عنصر النزول ال من لرٌب وال من بعٌد

ن ما ٌسمٌه الفمهاء صلحاً عن أحم على عمد الصلح ما لٌس منه إذ لأحكام العدلٌة ومرشد الحٌران واأل

) لرار لٌس من الصلح شًءإ
3) . 

                                                           

المكتبة المانونٌة ، الطبعة -اإلسبلمٌةحكام عمد الصلح ، دراسة ممارنة بٌن المانون والشرٌعة أ( شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً ، 1)
 .  20، ص  2003الصدار االول ،  –االولى 

 ( .698المادة )وتعدٌبلته،  1951لسنة  40( المانون المدنً العرالً رلم 2)
 .239، ص1954، شركة الرابطة للطباعة والنشر، بؽداد، 3العمود المسماة ، جزء  حسن علً ذنون، ( د.3)
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 ً ن ٌكون أو دعوى محدد بالذات ، كما ٌصح أإذا ما تعلك بحك شخص  والصلح لد ٌكون خاصا

. وٌرى بعض الفمهاء أن عمد الصلح هو كاشؾ للحموق ال (1)عاماً بؤن ٌبرئ شخصا آخر بجمٌع ماله 

لى عمد الصلح كما إود الواردة على الملكٌة ، ونظرة نالل لها وإن عَده المشرع العرالً من العم

 .  (2)سبلمٌة وردت فً المانون العرالً تكشؾ مدى تؤثٌر مشرعنا بما أورده فمهاء الشرٌعة اال

 الفرع الثاني

 شروط الصلح

 ؽةــود منها ما ٌرجع الى الصٌـا لوجهــر شروط ٌلزم تحممــحمك الصلح البد من توافـلؽرض ت

 ها مانوم ،ح عنه، وهو الشًء المتنازع فٌه، ومنها ما ٌرجع الى المصالومنها ما ٌرجع الى العالدٌن

 .(3)ٌرجع الى المصالح علٌه وهو ) بدل الصلح ( وسنتناول هذه الشروط تباعاً وباختصار شدٌد 

 أوالً : الشروط المتعلقة بالصيغة

صالحتن ) ن ٌمول المدعى علٌهأجاب والمبول الدالٌن على التراضً، مثل لمراد بالصٌؽة اإلٌا

رضٌت أو ما ٌدل على لبوله  أو لبلتان كذا على كذا وٌمول اآلخر من كذا على كذا أو من دعو

 .(4)فإذا وجد اإلٌجاب والمبول تم الصلح  (ورضاه

 الشروط المتعلقة بالعاقدين : ثانيا 

ن الشروط المتعلمة بالعالدٌن هً على ثبلثة ألسام منها ما ٌرجع إلى األهلٌة ومنها ما ٌرجع إ

 إلى الوالٌة ومنها ما ٌرجع للتراضً .

) -:األهلية-1
5) 

أهبلً البد من توافر شرط األهلٌة لصحة عمد الصلح بؤن ٌكون كل واحد من طرفً عمد الصلح 

ق المشروعة له ؤهلٌة الوجوب هً صبلحٌة اإلنسان لوجوب الحموف, هما أهلٌة الوجوب واألداءه ـل

: هً صبلحٌة االداءهلٌة أو, تجب علٌه الواجباتوأن ٌثبت له الحموق هو وعلٌه أي صبلحٌته 

                                                           

 .  6،ص1992ً اٌجار عمار الكرادة، عمد الصلح وآثاره فً المانون العرالً، سنة (سنان عبدالستار شوكت، لاض1)
 .  238( د. حسن علً ذنون، المصدر السابك ،  ص 2)
  1996،سنة 11( د .نزٌه حماد، عمد الصلح فً الشرٌعة االسبلمٌة، دار األردن الملم، دمشك الدار الشامٌة، ط 3)
 .15دعوى المدنٌة إجراءاته المضابٌة وآثاره العامة، دراسة تحلٌلٌة تطبٌمٌة،ص( عواد حسٌن ٌاسٌن، الصلح فً ال4)
 -لبنان  -( لمزٌد من التفصٌل ٌنظر : عبدالكرٌم زٌدان، المدخل لدراسة الشرٌعة االسبلمٌة، مإسسة الرسالة، الطبعة االولى، بٌروت 5)

 . 300-296م، ص  2005-هـ  1425
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نشاء إحك الؽٌر وأن تعتبر عباراته فً  له من حك وأن ٌطالب بما علٌه من بما لبن ٌطأنسان ألا

 واساس هذه األهلٌة العمل والتمٌٌز. ،مود وتترتب علٌه آثارها الشرعٌةالع

هلٌة الوجوب واألداء لد تكون نالصة ولد تكون كاملة نظراً لؤلدوار التً ٌمر بها أكل من       

الجنٌن ودور االنفصال الى اإلنسان فً حٌاته من مبدأ تكوٌنه الى كمال عمله وهذه األدوار هً دور 

وغ لى البلإٌز ٌح فً دور التمـح الصلـٌص, بلوغ ودور البلوغ الى الرشد، ودور التمٌز الى الالتمٌز

نفع أو لم ٌكن له فٌه  أو لم ٌكن له فٌه ضرر وال ه بالتجارة إذا كان فٌه نفع محضـلللصبً المؤذون 

الصلح ، فإذا بلػ الصبً الممٌز الثامنة عشرة من عمره وتسلم أمواله إلدارتها كان له ضرر ظاهر

تصرؾ فٌما ٌكسب فله ، وإن بلػ السادسة عشرة من عمره كانت له أهلٌة الفٌما ٌتعلك بؤعمال اإلدارة

وفك الحكم الوارد فً المادة )  ,(1)، كما له أن ٌصالح على ما ٌسلم الٌه ألؼراض نفمته التصالح علٌه

  .العرالً مانون المدنًالمن  (2)(  700

  -:الوالية-2

 لتصرؾ فً شإون الؽٌر جبراً علٌه ٌملن صاحبها حك ا ،الوالٌة فً اصطبلح الفمهاء فهً

جد على وتكون لؤلب وال ،ان والٌة اصلٌة بحكم الشرع وإذنهوالوالٌة على الؽٌر عند الفمهاء نوع

، ووالٌة مستمدة من األب أو الجد لبل وفاته أو من الماضً لمن ٌنصبه الصؽٌر والمجنون والمعتوه

)(701) المادةهذا ما الموضوع تطرق إلٌه أحكام و (3)وصٌاً أو لٌماً على المحجور علٌه
من لانون  (4

 المدنً . 

                                                           

مصر، إمارات ،  -احمد، عمد الصلح فمهاً ولضاًء، دار الكتب المانونٌة ودار شتات للنشر والبرمجٌاتالمستشار . ابراهٌم سٌد  (1)

2112. 
إذا كان للصبً المؤذون له فً التجارة دٌن ؼٌر ممضً به، ولم ٌمر  -1)) من المانون المدنً العرالً على أنه ( 700نص المادة )ت( 2)

ان الدٌن ثابتاً ولكن المدٌن معسر جاز للصبً أن ٌصالح ؼرٌمه على بعضه أو على شًء آخر به المدٌن ولٌس للصبً بٌنة علٌه، أو ك
 موسراً فبل ٌجوز له ذلن .المدٌن لٌمته ألل من الدٌن أما إذا كان الدٌن ممضٌاً به أو الر به المدٌن أو كان للصبً بٌنة علٌه وكان 

 وللصبً المؤذون فً كل حال أن ٌصالح مدٌنه على تؤجٌل الدٌن الى أجل معلوم (( .  -2
 . 36مصدر سابك، ص  ( د .نزٌه حماد،3)
دٌن على مدٌن موسر وكان له بٌنة علٌه ، أو كان المدٌن  رلمحجولإذا كان  -1))أنه ( من المانون المدنً على 701نص المادة )ت(4)

 ً إنه ٌجوز صلحه على فعمده ، بعلٌه به ، فبل ٌجوز للولً أن ٌصالح على بعض الدٌن إال إذا كان الدٌن وجب  ممراً بالدٌن أو ممضٌا
لدر الدٌن أو ألل بؽبن ٌسٌر ، ٌجوز الصلح ت لٌمته نفسه وٌضمن لدر الدٌن للمحجور . وأن صالح عن الدٌن على مال آخر فؤن كان

 بؽبن فاحش فبل ٌجوز الصلح . دٌن من ال المحكمة ، وإن كانت لٌمته أللمن بؤذن 
فؤن خشً الولً أال ٌثبت الدٌن كل الدٌن بؤن لم تكن له بٌنة والمدٌن منكر وٌمدم على الٌمٌن أو تحمك إعسار المدٌن، جاز له بإذن  -2 

 المحكمة أن ٌصالح على الدٌن ولو بؽبن فاحش(( .
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 -:التراضي-3

، ألن الممصود من هذا التراضً بٌن العالدٌن لصحة الصلحشتراط اال خبلؾ بٌن الفمهاء فً 

العمد إنهاء الخصومة ولطع دابر النزاع 
(1)

ؽرض األصلً من عمد ، فإذا انعدم التراضً فٌه فات ال

 ً  . الصلح بالكلٌة، وظل النزاع لابما

( حٌث نصت 698وهذا الحكم مستفاد من تعرٌؾ عمد الصلح فً المانون المدنً فً المادة )

. فإذا شاب إرادة أحد المتصالحٌن النزاع وٌمطع الخصومة بالتراضً((على )) الصلح عمد ٌرفع 

 .(2)عٌب من عٌوب اإلرادة كاإلكراه والؽلط والؽبن والتدلٌس جاز المطالبة بإبطال عمد الصلح 

 ً     :الشروط المتعلقة بالمصالح عنه :ثالثا

هو الشًء المتنازع فٌه وهو نوعان: حك هللا تبارن وتعالى، وحك العبد. أما : المصالح عنه

) : فبل خبلؾ بٌن الفمهاء فً عدم صحة الصلح عنهحك هللا جل وعبله
، وعلى ذلن فبل ٌصح الصلح (3

 .ا والسرلة وشارب الخمر ..... الخعن حد الزن

ا ما توافرت أركان الصلح وشروطه إن شروط الصلح إذما الصلح عن حك العبد فهو جابز أ

)(705و704اءة وتحلٌل المادتٌن )الخاصة المصالح عنه فً المانون ٌمكن بٌانها من خبلل لر
من   (4

 لانون المدنً .

  -:عنه يمكن ايجازها بما يلي عليه فإن شروط المصالح

 أن ٌكون محل ٌجوز أخذ العوض عنهأي  عنه مما ٌصح اعتٌاض عنه ،الح صأن ٌكون محل الم -1

 .جوز وسواء أكان ماالً أو ؼٌر مالسواء أكان مما ٌجوز بٌعه أو ال ٌ
                                                           

المنشور فً المبادئ المانونٌة فً لضاء محكمة  11/12/2113المإرخ  2113//الهٌؤة االستبنافٌة العمار6574( أشارة المرار المرلم 1)

. والتً  166، ص  2116، الماضً سعد جرٌان التمٌمً ، سنة 2115-2114-2113-2112التمٌٌز االتحادٌة لسم المدنً لؤلعوام 

لدعاوي المضابٌة وعدم المطالبة مستمببلً بؤي تنص )) إن تولٌع المدعً مع المدعى علٌه على اتفالٌة تسوٌة تضمنت التنازل عن كافة ا
طلبات تخص موضوع التسوٌة المذكورة ٌجعل دعوى المدعً مطالبة المدعى علٌه بؤجر المثل عن اشؽال األخٌر لسطح العمارة واجبة 

 مدنً ((  698الرد لانوناً ألن االتفالٌة المذكورة تعد صلحاً والصلح ٌمطع الخصومة بالتراضً ) المادة 

 .18ص ،عواد حسٌن ٌاسٌن، مصدر سابك(2)
 .38د .نزٌه حماد، مصدر سابك ، ص  (3)
ٌشترط ان ٌكون المصالح عنه مما ٌجوز اخذ البدل فً ممابلته  – 1على أنه )) (  من لانون المدنً العرال704ً)مادة تنص ال (4)

المسابل المتعلمة بالنظام العام او اآلداب،  ٌجوز الصلح فًوال  – 2.  وٌشترط ان ٌكون معلوماً ان كان مما ٌحتاج الى المبض والتسلٌم
  (( ولكن ٌجوز الصلح على المصالح المالٌة التً تترتب على الحالة الشخصٌة او التً تنشؤ عن ارتكاب احدى الجرابم.

كاً للمصالح، وان ٌكون معلوماً ٌشترط ان ٌكون بدل الصلح ماالً مملوعلى أنه )) ( من المانون المدنً العرال705ً)مادة وكذلن تنص ال
 ((ان كان مما ٌحتاج الى المبض والتسلٌم. 
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ً للمصالح فً المحلٌكون المصالح عأن -2 ً ثابتا الصلح ماالً مملوكاً  بدل أي أن ٌكون ،نه حما

 .مصالحلل

ي أن ال ٌكون المصالح مما ٌحتاج الى المبض أو التسلٌم. أ أن ٌكون المصالح عنه معلوماً إن كان-3

كونه  لى التسلٌم كترن الدعوى مثبلً فبل ٌشترطحشة، أما إذا كان مما ال ٌحتاج إعنه مجهوالً جهالة فا

فهو بمنزلة اإلبراء  هنا سالط،منازعة والمنازعة عنه ، ألن جهالة السالط ال تمضً على ال(1)معلوماً 

 .(2)وهو جابزعن المجهول 

 ً  المصالح به:ب: الشروط المتعلقة  رابعا

 .كاألتً: هو بدل الصلح وشروطه عند الفمهاء ثبلثة المصالح علٌه المصالح به أو

1- ً  : فبل ٌصح الصلح على الخمر والخنزٌر والمٌتة والدم وصٌد اإلحرامأن ٌكون المال متموما

 .والحرم

 فٌه معنى المعاوضة .: ألن الصلح أن ٌكون مملوكاً للمصالح-2

3- ً : فبل ٌصح الصلح إذا كان المصالح به مجهوالً ألن ذلن ٌمضً إلى استمرار أن ٌكون معلوما

 .(3)المنازعة وعدم حسمها 

 

 

 

 

                                                           

.  151ص ‘ 1962( ٌنظر اٌضاً ، سلمان بٌات ، المضاء المدنً العرالً ، الجزء الثانً ، شركة الطبع والنشر االهلٌة ذ.م.م ، سنة 1)

هً الماضً بإلزام الممٌز المدعى علٌه رضا بتؤدٌته موصل . ) أن المحكمة أصدرت لرارها الوجا 1961/حمولٌة/27لرار المرلم 

للمدعٌن المبلػ المدعى به ولدره مابة وخمسون دٌناراً وتحمٌله المصارٌؾ ورد دعوى المدعٌن بالنسبة لبمٌة المدعى علٌهم دون أن 
سم ابن الممٌز ولعدم توفر االدلة عن بدل مصالحة ، إذ اتهم الممٌز علٌهم فً لتل لا تبلحظ أن المدعى به سلم من لبل الممٌز علٌهم

ضدهم لرر براءتهم ، ؼٌر انهم توسطوا بعض االشخاص وتصالحوا بعد لرار البراءة مع والد المتٌل على بدل لدره مابة وخمسون 

 714المادة  من 2دٌنارا ولد تؤٌدت هذه المصالحة بتسلٌم البدل من لبل المدعٌٌن ولعدم ثبوت ولوع التسلٌم باإلكراه وحٌث ان الفمرة 

أجازت الصلح على المصالح المالٌة التً تنشؤ عند ارتكاب احدى الجرابم لهذا فالبدل المدعى به ٌصبح عن صلح وتكون المصالحة 
وعلٌه لرر  –لانونٌة ال ٌجوز ألحد المتصالحٌن الرجوع فٌها وٌملن الممٌز بالصلح هذا البدل لذا كان على المحكمة رد دعوى المدعٌن 

 ( 19/2/1961كم . نمض الح
 .20 عواد حسٌن ٌاسٌن، مصدر سابك ,ص(2)
 ( من لانون المدنً العرالً 705وٌنظر أٌضاً المادة ) . 51-48مصدر سابك ، ص  د .نزٌه حماد،( 3)
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 المطلب الثاني

 تمييز الصلح عن األعمال القانونية المشابهة له

ن المشابهة له والتً من شؤنها أٌز بٌن عمد الصلح والتصرفات المانونٌة األخرى ٌأن نم ًٌنبؽ

 ً ً محتمبلً أو لابما الصلح لكونها تهدؾ إلى إنهاء النزاعات هذه التصرفات مع به اشتلد ٌ، تنهً نزاعا

 .اوالخصومات ونحاول فً هذا المطلب إبراز أهم الفرولات بٌنه

 .حكيم: تمييز عقد الصلح عن التأوالً 

منهما ٌهدؾ الى إنهاء النزاع عن طرٌك تراضً فً أن كل  ٌتفك عمد الصلح مع التحكٌم  

) األطراؾ المتنازعة دون اصدار حكم من المضاء فً النزاع
وٌبلحظ بؤن المشرع العرالً لد نظم . (1

 بحث فً هذهمانون المرافعات المدنٌة العرالً ومن خبلل الال( من  276 -251التحكٌم فً المواد ) 

، ولٌس هنان تشابه فً بالتحكٌم ال تنطبك على عمد الصلحالمواد نجد أنها ال تتضمن إال أحكام خاصة 

)) مانون المرافعات المدنٌة العرالً إذ نصت ال( من 245هذا الصدد إال ما نصت علٌه المادة )

، وال ٌصح فٌهاجوز الصلح ، وال ٌجوز التحكٌم فً المسابل التً ال ٌالتحكٌم ال ٌثبت إال بالكتابة

 . (2) التحكٌم إال لمن له أهلٌة التصرؾ بحموله ((

عمد الصلح ال ٌتم إثباته إال بالكتابة وال ٌجوز فً المسابل المتعلمة ن أي أن وجه الشبه هو أ

، فضبلً عن تمتع األطراؾ المتصالحة باألهلٌة الكاملة فً التصرؾ بالحالة الشخصٌة أو النظام العام

) ٌشملها عمد الصلح فً الحموق التً
ففٌه ٌتفك الطرفان  ،بٌنا اختبلفافالتحكٌم ٌختلؾ عن الصلح ، (3

على محكمٌن ٌبتون فً نزاعهم أما فً الصلح فؤطراؾ الخصومة هم الذٌن ٌبتون فً نزاعهم 

لانون المرافعات المدنٌة  اءات التحكٌم ولواعده نظمهاٌمتضً تضحٌة من الجانبٌن وإجر والتحكٌم ال

 .1969لسنة  83العرالً رلم 

 

 

                                                           

 . 214،ص  1985( لحطان عبدالرحمن الدوري ، عمد التحكٌم فً الفمه اإلسبلمً والمانون الوضعً ، طبعة اولى ، بؽداد ، سنة1)
 . 1969لسنة  83لانون المرافعات المدنٌة العرالً رلم  (2)
 . 38-37مصدر سابك ، ص  شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً،( 3)
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 .الوساطة : تمييز عقد الصلح عنثانيا

له بهما الذي تكون له السلطة  ال عبللةأطراؾ النزاع إلى شخص محاٌد  احتكامهً : الوساطة

فالوسٌط  ٌات لد ٌإخذ بها ولد ال ٌإخذ بهاأو توص التراحاتالتمرٌرٌة فً إٌجاد الحل الذي ٌكون فً شكل 

هنا ٌعٌن باإلرادة المشتركة لطرفً النزاع بٌنما ال ٌعٌن المصالح من لبل المتنازعٌن فً منازعات العمل 

 .اختٌارٌةالفردٌة إذ تتم المصالحة فً مكتب المصالحة وهنا تكون إجبارٌة فً حٌن الوساطة 

 ً  .وى أو إبطالهاترك الدع : تمييز عقد الصلح عنثالثا

، ولد فً عرٌضة الدعوى أو أي إجراء آخروهو أن ٌتنازل المدعً عن الحك الذي طالب به 

ً تؤخذ صور أخرى وهً إبطال عرٌضة الدعوى بعد إلامتها  وهنا  وذلن ضمن سمؾ زمنً محدد لانونا

د عمأما فً  اعادة المطالبة بها امام المضاءٌمكن للخصم البت من جدٌد بكافة االجراءات التً تركها و

 (1)فإنها ملزم وال ٌمكن الرجوع عنها واعاد المطالبة وتجدٌد الدعوى مرة اخرىالصلح 

 .إجازة العقد القابل لإلبطال رابعاً : تمييز عقد الصلح عن

ً  فاإلجازة تتضمن نزوالً  والصلح كذلن ٌختلؾ هنا عن اإلبراء  ،الحك فً إبطال العمد عن محضا

أما الصلح فنزول جزبً من كل من  ،أحد الجانبٌن فً أن هذا األخٌر هو نزول كامل عن الحك من

والماضً هو الذي ٌكٌؾ اإلتفاق بؤنه صلح أو بؤنه عمد آخر  .الجانبٌن وإن كان كل منهما ٌحسم النزاع

 .ذلن بتكٌٌؾ الخصوموال ٌتمٌد فً  فما لعناصر الصلح التً لدمناهاو

 

 

 

                                                           

 .2013التسبٌب واالجتهاد فً لرارات السادة لضاة محاكم البداءة، الجزء األول، مكتبة السنهوري، بؽداد، سنة ، ربٌع دمحم الزهاوي (1)

)لتصادق أطراؾ الدعوى على أن ٌتحمل كل طرؾ الرسوم والمصارٌؾ  3/5/1999المإرخ 752لرار محكمة بداءة العظمٌة بالعدد 

واألتعاب الخاصة به ، ولموافمة التسوٌة للصلح والمانون ، علٌه ولكل ما تمدم لررت المحكمة تصدٌك اتفالٌة الصلح والتسوٌة 

والمدعً علٌهم بها ولم تحكم المحكمة بالرسوم و المصارٌؾ واألتعاب للتصادق الحاصل بٌن  الموصوفة اعبله والزام المدعٌتٌن

 الطرفٌن على تحمل كل طرؾ الرسوم والمصارٌؾ واألتعاب الخاصة به(   
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  المبحث الثاني

 أركان الصلح

فٌه  بل ٌكفً ،ً إذ ال ٌشترط فً تكوٌنه شكل خاصالصلح هو عمد من عمود التراض لكون

ولكون أن الصلح ٌتضمن عادة شروطا وإتفالات معمدة إذ هً ثمرة ، توافك اإلٌجاب والمبول لٌتم

وهً ؼٌر ضرورٌة لئلنعماد ، بالكتابة أو بمحضر رسمًٌثبت إال  المساومات واألخذ والرد فإنه ال

وإذا لم توجد الكتابة لئلثبات جاز إثباته باإللرار وبالٌمٌن وٌجوز ، عمود التراضًألن الصلح من 

وما الكتابة فٌه إال  وكذلن ٌجوز إثباته بالبٌنة والمرابن ،جواب الخصم إلحتمال أن ٌمر الصلحإست

 .ثبلثة هً التراضً والمحل والسبب ذا كسابر العمود له أركانلئلثبات ال لئلنعماد وهو به

ال فً االلزام الذي ٌنشؤ من العمد أهمٌته تظهر إ كن فً االلتزام ال فً العمد وأما المحل فهو ر

، أما محل االلتزام التعالدي فإن المتعالدٌن هما ر التعالدي ٌتولى المانون تعٌٌنهألن محل االلتزام ؼٌ

 .(1)اللذان ٌمومان بتعٌنه لذلن ٌجب علٌهما أن ٌراعٌا الشروط التً ٌتطلبها المانون فٌه 

 .نتناولها تباعا فً مطلبٌنوسوؾ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الحلبً  ، منشورات2000، مصادر االلتزام ، طبعة  2د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسٌط فً شرح المانون المدنً الجدٌد ، جزء ( 1)
 . 131بٌروت ،ص -الحمولٌة ، لبنان
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 المطلب األول 

 التراضي في عقد الصلـــح

ٌكفً  صحٌحتٌن او متوافمتٌن متطابمتٌن بوجود ارادتٌن الصلح ٌتم التراضً فً عمد نا

والتنازل المتبادل من كل  هالنعماده تتطابك االرادتٌن فٌما ٌتعلك بماهٌة النزاع وبالنزاع المراد حسم

 طرفٌن.واالٌجاب والمبول من ال تطابك اإلرادتٌن ٌتم بالتوافكو ،لحطرفً العمد وسابر شروط الص

تٌن اإلرادتٌن ٌكفً لوجود العمد ، وإذا كان وجود هانالتراضً بوجود إرادتٌن متوافمتٌٌوجد 

ً أن ٌكون رضاء كل من المتعالدٌن ؼٌر فإنه ال ٌكفً لصحته ، بل ٌجب حتى ٌكون العمد صحٌحا

) مشوب بعٌب
1). 

فرع الثانً لدراسة ، الفرع االول لدراسة وجود التراضً والعلٌه سنبحث فهذا االمر فً فرعٌن     

 -:صحته وكما ٌلً

 الفرع االول

 وجود التراضي

الصلح عمد رضابً ٌكفً إلنعالده تطابك إرادتً طرفٌه فٌما ٌتعلك بماهٌته والنزاع المراد 

، وتطابك اإلرادتٌن ٌتم بتوافك لكل طرفً العمد وسابر شروط الصلححسمه والنزول المتبادل 

عن اإلرادة لكل طرؾ  صالحٌن أو بعبارة أخرى ٌجب أن ٌكون التعبٌرتواإلٌجاب والمبول من الم

د الصلح بل ال بد ، واإلرادة المنفردة ال تكفً إلنعماآلخر حتى ٌنعمد العمدا الطرؾ متطابماً مع تعبٌر

لم ٌصادفه لبوالً من الطرؾ واإلٌجاب الصادر من أحد الطرفٌن ال ٌكون له أثر إذا  من إرادتٌن

 .(2)اآلخر

، ولبول الصلح لد روترن البعض اآلخ واإلٌجاب بالصلح ال ٌتجزأ فبل ٌجوز لبول بعضه

ؼٌر أن سكوت أحد الطرفٌن فً مجلس العمد ال ٌعد لبوالً ألن  ٌكون صرٌحاً، ولد ٌكون ضمنٌاً،

ٌكون معلوماً واضحاً ال  أي أنالصلح ٌتضمن تنازالً عن بعض الحموق والتنازل عن الحك ٌفترض 

 .لبس فٌه
                                                           

( د. عبدالمجٌد الحكٌم و د. عبدالبالً البكري و د. دمحم طه البشٌر، الوجٌز فً مصادر االلتزام فً المانون المدنً العرالً، الجزء 1)
  . 31، ص1980االول، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، العراق، سنة 

 . 93 الحدٌثً، مصدر سابك، صد. خالد عبد حسٌن  (2ٍ)
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وز أن ٌنعمد بالكتابة ، فٌجشكبلً معٌناً فً إنعماده ٌتطلب والصلح من حٌث أنه عمد رضابً ال

ح إال بالكتابة أو مانون المدنً العرالً )) ال ٌثبت الصلال( من 711، ولد جاء فً المادة )أو مشافهة

 . بمحضر رسمً ((

   الفرع الثاني

 صحة التراضي

حاً وهو لكً ٌنعمد الصلح صحٌحاً ال ٌكفً وجود التراضً بل ٌجب إن ٌكون التراضً صحٌ

ال ٌكون كذلن إال إذا كان صادراً عن شخص أهل إلبرام العمد ولم تكن إرادته مشوبة بعٌب من عٌوب 

 . (1)اإلرادة وهً الؽلط والتدلٌس واالستؽبلل

، لصلح وعٌوب اإلرادة فً عمد الصلحولبٌان صحة التراضً ٌجب أن ندرس أهلٌة إبرام ا

الشروط المتعلمة  -فً المطلب الثانً شروط الصلح  -فً المبحث االول  التطرق إلٌهاتم  األهلٌةف

 .عٌوب اإلرادة فمط فً عمد الصلح. وهنا سوؾ نتطرق الى ما ٌتعلك ب(2)من هذا البحث بالعالدٌن

لصحة عمد الصلح فضبلً عن كون المتعالد أهبلً للتصرؾ البد أن  عٌوب اإلرادة فً عمد الصلح

فً المانون المدنً العرالً هً و اإلرادة وعٌوب الرضا  ،عٌوب اإلرادة ن إرادته خالٌة منتكو

 . وسندرس كل واحد منها على التوالً .واالستؽبلل ، اإلكراه والؽلط والتؽرٌر مع الؽبنأربعة

  صرانلئلكراه عن: (3)االكراه -1

 . الموضوعًإلكراه تهدد بخطر جسٌم محدق، وهذا هو العنصر ) أوالً ( استعمال وسابل ا

 بعثها االكراه فتحمل على التعالد، وهذا هو العنصر النفسً.) ثانٌاً ( رهبة فً النفس ٌ

، سواء كان االكراه صادراً من ن فمد وجد اإلكراه وفسدت اإلرادةومتى توافر هذان العنصرا

 .  (1)أحد المتعالدٌن أو من الؽٌر أو من ظروؾ خارجٌة تهٌؤت مصادفة 
                                                           

 . 95 د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً، مصدر سابك، ص( 1)
 من هذا البحث . 6ٌراجع الصفحة ( لمراءة الموضوع حول أهلٌة إبرام الصلح 2)
اإلكراه هو إجبار شخص بؽٌر حك على أن  -1( من المانون المدنً العرالً والتً تنص على أنه )) 112/1كما تعرفه المادة )(3)

وٌكون االكراه ملجباً إذا كان التهدٌد بخطر جسٌم محدق كإتبلؾ نفس أو عضو أو ضرب مبرح أو إٌذاء  -2ٌعمل عمبلً دون رضاه. 

 -3كون ؼٌر ملجا إذا كان تهدٌداً بما هو دون ذلن كالحبس والضرب على حسب أحوال الناس. شدٌد أو إتبلؾ خطٌر فً المال وٌ

ٌعتبر اكراهاً والتهدٌد بإٌماع ضرر بالوالدٌن أو الزوج أو ذوي رحم محرم والتهدٌد بخطر ٌخدش الشرؾ ٌعتبر اكراهاً وٌكون مخدشا 

 ((وٌكون ملجناً او ؼٌر ملجا بحسب االحوال. 
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فهو  عناصر العمد وتدفعه الى التعالدهو فكرة ؼٌر صحٌحة تموم فً ذهن المتعالد عن أحد الؽلط: -2

 .دوهم ٌموم فً ذهن الشخص فٌصور له االمر على ؼٌر حمٌمته وٌكون الدافع إلى التعال

، والنوع المهم هنا هو (2)رادة وؼلط ال ٌعٌب اإلرادة ٌعٌب اإل الؽلط ٌكون على نوعان ؼلطو

 العمد وهما: إلٌماؾالؽلط الذي ٌعٌب اإلرادة لها شرطان 

وهو الؽلط الذي ٌبلػ حدا من الجسامة بحٌث ٌمتنع المتعالد عن ابرام  أن ٌكون الؽلط جوهرٌاً: -أوالً:

ً إذ ولع علىالعمد ولو لم ٌ الربٌسً ا كان هو الدافع هذا العمد أو بعبارة أدق ٌكون الؽلط جوهرٌا

 .(3)للتعالد

 ً لذي لم ٌمع أي أن ٌكون مشتركا بٌن المتعالدٌن او ٌكون المتعالد ا :أن ٌتصل الؽلط بعلم المتعالد -:ثانٌا

، ستمرار المعامبلتوضعه المشرع إل أو كان بوسعه أن ٌعلم به وهو شرط فً الؽلط على علم به

بطلب نمض العمد لؽلط لم ٌكن ٌعلم عنه شٌبا أو لم ٌكن فً  الثمة المشروعة لمتعالد ٌفاجؤوحماٌة 

 . (4)وسعه أن ٌعلم بها 

ً أنه كإلى  (5) ( من المانون المدنً العرال122ًو 121المادتٌن ) الؽبن و التؽرٌر: أشار -ثالثاً:

 شروط  أربعة البد من توافر ،ؽبن مع التؽرٌرٌتولؾ العمد لل

                                                                                                                                                                                                         

 . 77عبدالمجٌد الحكٌم و د. عبدالبالً البكري و د. دمحم طه البشٌر، مصدر سابك، صد. (1)
اذا ولع ؼلط فً محل العمد وكان مسمى ومشاراً الٌه فان اختلؾ  – 1( من المانون المدنً العرالً على أنه ))  117نص المادة ) (ت2)

وصؾ فان كان الوصؾ مرؼوباً فٌه تعلك العمد بالمشار الٌه وٌنعمد الجنس تعلك بالمسمى وبطل النعدامه، وان اتحد الجنس واختلؾ ال

 لوجوده اال انه ٌكون مولوفاً على اجازة العالد. 

فإذا بٌع هذا الفص على انه ٌالوت فإذا هو زجاج بطل البٌع، ولو بٌع هذا الفص لٌبلً على انه ٌالوت احمر فظهر اصفر او بٌعت  – 2

  ((ٌر حلوب ٌكون البٌع مولوفاً على اجازة المشتري.البمرة على انها حلوب فظهرت ؼ

اذا ولع ؼلط فً صفة  – 1ال عبرة بالظن البٌن خطؤه فبل ٌنفذ العمد: ))من المانون المدنً العرالً على أنه ( 118تنص المادة ) (3)

 ا ٌنبؽً فً التعامل من حسن النٌة. للشًء تكون جوهرٌة فً نظر المتعالدٌن او ٌجب اعتبارها كذلن للظروؾ التً تم فٌها العمد ولم

 اذا ولع ؼلط فً ذات المتعالد او فً صفة من صفاته وكانت تلن الذات او هذه الصفة السبب الوحٌد او السبب الربٌسً فً التعالد.  – 2

 ((للتعالد.اذا ولع ؼلط فً امور تبٌح نزاهة المعامبلت للمتعالد الذي ٌتمسن بالؽلط ان ٌعتبرها عناصر ضرورٌة  – 3
ال ٌجوز للمتعالد الذي ولع فً ؼلط ان ٌتمسن به اال اذا كان المتعالد ))من المانون المدنً العرالً على أنه ( 119( تنص المادة )4)

هل اآلخر لد ولع فً نفس الؽلط او كان على علم به اال اذا كان المتعالد اآلخر لد ولع فً نفس الؽلط او كان على علم به او كان من الس
  ((علٌه ان ٌتبٌن وجوده.

اذا ؼرر احد المتعالدٌن باآلخر وتحمك ان فً العمد ؼبناً فاحشاً كان  – 1))من المانون المدنً العرالً على أنه ( 121)مادة تنص ال (5)

 العمد مولوفاً على اجازة العالد المؽبون، فإذا مات من ؼرر بؽبن تنتمل دعوى التؽرٌر لوارثه. 

بالبٌان كالخٌانة فً المرابحة والتولٌة واالشران  الشبهةٌراً عدم البٌان فً عمود االمانة التً ٌجب التحرز فٌها عن وٌعتبر تؽر – 2

 والوصٌفة. 
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 .استعمال طرق احتٌالٌة-1

 .ن التؽرٌر هو الدافع الى التعالدٌكوأن -2

 .ٌكون على علم به إن صدر من الؽٌرأن ٌصدر من أحد المتعالدٌن أو أن -3

 .(1)أن تمترن التؽرٌر بالؽبن الفاحش -4

االستؽبلل عٌباً من عٌوب اإلرادة فلٌس معنى هذا  إذا كان المشرع العرالً لد عدَ  االستؽبلل: -رابعاً:

منها  فهو إذا كان ال ٌدخل تحت أي عٌب ستمبلل عن عٌوب اإلرادة األخرى،أنه عٌب مستمل تمام اال

وكما  كراهاً كما فً حالة الهوى الجامح، فهو ٌمترب من االكراه وإن لم ٌكن اإال أنه ٌمترب كثٌراً منها

 . التؽرٌر وإن لم ٌكن واحداً منهمالؽبن مع أنه ٌمترب من الؽلط أو ا

من حٌث تؤثٌره ن ، فهو إذاً ال ٌختلؾ فً طبٌعته عن العٌوب األخرى البٌكما فً حالة الطٌش       

) لؾ عنها من حٌث الدرجةفً اإلرادة وإن اخت
2) . 

ولكن مثل ذلن الؽلط أو االكراه أو التؽرٌر مع الؽبن فً حاالت االستؽبلل ال ٌحتاج الى دلٌل      

 .(3)خاص بل هو مفروض من مجرد الامة الدلٌل على توافر عنصري االستؽبلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

اذا صدر التؽرٌر من ؼٌر المتعالدٌن فبل ٌتولؾ العمد اال اذا ثبت للعالد )) من المانون المدنً العرالً على أنه  (122)مادة تنص ال

 ((العالد اآلخر كان ٌعلم او كان من السهل علٌه ان ٌعلم بهذا التؽرٌر ولت ابرام العمد.المؽبون ان 

 . 88د. عبدالمجٌد الحكٌم و د. عبدالبالً البكري و د. دمحم طه البشٌر، مصدر سابك، ص ( 1)
 . 92المصدر السابك ، ص (2)
 . 154- 153د. عبدالرزاق السنهوري، مصدر سابك، ص ( 3)
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 المطلب الـثاني

 المحل والسبب في عقد الصلح

، وهذا االلتزام إما أن التزم المدٌن المٌام به الذي ءالشًٌمكن أن نعرؾ محل االلتزام بؤنه 

، والسبب من الممكن تعرٌفه بانه الؽرض المباشر ن عملٌكون حك عٌنً أو المٌام بعمل أو االمتناع ع

ن االخٌر عنصر مادي ، كوزامه، والسبب ٌتمٌز عن المحلوالمجرد الذي ٌمصد إلٌه المتعالد من الت

 . (1)لؽاٌة التً ٌبتؽً الوصول إلٌها أما السبب فهو عنصر نفسً إذ هو ا

 وهذا ما سنتناوله فً فرعٌن كما ٌلً:  

 المحل   -أوالً :

 السبب  -ياً:ثان

 الفرع األول 

 المحل

ً أو محتمل المٌامأن محل عمد الصلح ٌجب أن ٌكو ً لابما والفرق بٌن النزاع المابم ، ن نزاعا

 . المصالح والمطالبة المضابٌةعارض : تأن األول ٌتضمن أمرٌن ،والنزاع المحتمل

وافرت أما النزاع المحتمل فٌتضمن تعارض المصالح ومجرد إمكان المطالبة المضابٌة التً ت

 .  شروطها ولكنها لم تمع فعبل

، وٌشترط فً محل االلتزام الناشا عن عمد الصلح أن ٌتمٌز عمد الصلح عن بمٌة العمود وبهذا

، وبموجبه ٌتم إحالتها الى المواعد وافرها فً محل االلتزام التعالديتتوفر فٌه الشروط العامة الواجب ت

 .(2)العامة 

وبمعنى آخر . (3)المٌام بعمل أو االمتناع عن عمل وهذا االلتزام إما أن ٌكون بنمل حك عٌنً أو

 ونزول كل من الطرفٌن عن جزء مما ٌدعٌه فً هذا ،عمد الصلح هو الحك المتنازع فٌهمحل فإن 

لح لٌكون فٌدخل بدل الص ،فٌكون هذا المال هو بدل الصلح ،ممابل مال ٌإدٌه للطرؾ اآلخر فًالحك 

                                                           

 . 58-57مصدر سابك، ص  سعٌد خضر البدرانً،شٌماء دمحم( 1)
، العمود التً تمع على الملكٌة، المجلد الثانً، طبعة 5د. عبدالرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح المانون المدنً الجدٌد، جزء ( 2)

 بٌروت . -، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان2000
 . 119 د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً، مصدر سابك، ص( 3)
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ٌجب توافرها فً  وأٌا كان محل الصلح فإنه ٌجب أن تتوافر فٌه الشروط التً ،هو أٌضا محل الصلح

ً  ،فٌجب أن ٌكون موجودا ،المحل بوجه عام ً  ممكنا ٌكون للتعٌٌن وٌجب بوجه خاص أن  أو لاببلً  معٌنا

 ً ) فبل ٌجوز أن ٌكون مخالفا للنظام العام مشروعا
1). 

ً ؼٌر مت علك بالحالة وبناء على ما تمدم فإن المشرع العرالً اشترط أن ٌكون المحل مشروعا

وٌمصد بالحالة الشخصٌة مجموعة من الصفات التً تحدد مركز الشخص من  الشخصٌة أو االهلٌة،

معٌن أو دولة معٌنة، أما األهلٌة فهً صبلحٌة الشخص الكتساب معٌنة أو دٌن حٌث منتمٌاً الى أسرة 

كما منع المشرع العرالً عمد الصلح فً المسابل التً نظمها بمواعد  ،زام بالواجباتتالحموق واإلل

إال أن لاعدة عدم  اإلٌجار وأحكام المتعلمة بالعمل،عامة منها الضرابب والرسوم واألحكام المتعلمة ب

كون حك ً ت، وإنما ترد علٌها استثناءات منها الجرابم التلجرابم لٌست لاعدة مطلمةصلح فً اجواز ال

ً ولوة من حك ال ، إذ جاز المشرع مجتمع كجرٌمة الزنا وجرٌمة المذؾالمجنى علٌه أكثر وضوحا

، ألنها ناتجة عن ارتكاب مثل هذه الجرابمالصلح على الحموق المالٌة المترتبة على الحالة الشخصٌة ال

)  تتعلك بالحك العام أو المصلحة العامةال
  ، لذا ال تعتبر مخالفة للنظام العام .(2

ومن أبرز الحموق المترتبة على الحالة الشخصٌة المٌراث ، إذ ٌصح أن ٌكون محبلً لعمد 

المعروؾ فً الفمه االسبلمً ٌؤخذ صورة عمد الصلح مبرم بٌن الورثة على  (3)الصلح ، منها التخارج 

 .(4)ما ٌورثونه 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( من لانون المدنً العرالً .715و  714ٌنظر المادتٌن ) (1)
 النظام العام : هو مجموعة لواعد لانونٌة آمرة ال ٌمكن مخالفتها من لبل االشخاص وعلٌهم لبولها ألنها وضعت للمصلحة العامة .  (2)
جابز شرع عند التراضً على مال معلوم ٌمع  التخارج : هو أن ٌتصالح الورثة على إخراج بعضهم من المٌراث بشًء معلوم وهو (3)

 بٌن الورثة .
 . 61-60، مصدر سابك، شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً( 4)
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 الفرع الثاني

 السبب

السبب فً عمد الصلح هو الباعث للمتصالحٌن على إبرام الصلح أو هو فً التزام أحد طرفً 

ً للمواعد  ، وٌجب أن ٌكون السبب مشروعاول الطرؾ اآلخر عن جزء من ادعابهالصلح هو نز وفما

 . (1) العامة

و تعددت  ،ن الجدل بٌن شراح المانون المدنًم رٌكثالأثار موضوع السبب فً عمد الصلح 

 :اآلراء بشؤنه وكما ٌؤتً

 عمدً ف السبب نأ الى السببً ف ٌةدٌالتمل ةٌالنظر انصار هب، ٌذديلٌالتم بالمعنى السبب

 نزول هو متصالح كل التزام سبب كونٌف، نٌالمد التزم اجله من الذي المباشر الؽرض هو الصلح

ً  الصلح عمدفً  بالمحل السبب ختلطٌ الوجه هذا وعلى، ادعابه من جزء عنر االخ المتصالح  اختبلطا

 هنان كنٌ لم فاذا محتمل او لابم نزاع مسح وهو الصلح عمدً ف السبب جعلٌ من الفمهاء ومن، تاما

 الفمهاء هإالء عتبرٌو، السبب النعدام باطبل كونٌ فالصلح بً،نها حكمب حسمَ  لد النزاع كان او نزاع

 نٌب نزاع وجود ان نرى ونحن ،العمود من رهٌؼ عن زهٌمٌ للصلح ًالفن السبب هو النزاع بوجود

 ثم ومن،  محتمل او لابم نزاع على اال ٌمع ال فالصلح له سببا سٌول الصلح ممومات ومن نٌالمتصالح

ً  ال الصلح لعمد محل النزاع كونٌ ، ٌهف المتنازع الحك هو الصلح محل ان مالٌ ان دقواأل له سببا

 .(2)والسبب هو إنهاء النزاع والخصومة 

ً وإنما مركب من ثبلث  وٌرى بعض الفمهاء الى أن السبب فً عمد الصلح لٌس مزدوجا

، وعنصر شخصً ات العمد وهو التزام الطرؾ اآلخروهو عنصر موضوعً مرتبط بذ عناصر

، وعنصر شخصً فً وضع حد للنزاع المابم بٌنهما مشترن بٌن الطرفٌن هو إرادة الطرفٌن المشتركة

. فإن الرأي الراجح فً تفسٌر فكرة هو الباعث لكل طرؾ على عمد الصلحخاص بكل من الطرفٌن 

، العنصر االول هو نٌة حسم النزاع بٌن ح، فً أن السبب ٌتكون من عنصرٌنالسبب فً عمد الصل

طرفٌن وهو عنصر مشترن بٌن اطراؾ النزاع وٌتبلءم مع الطبٌعة الخاصة بعمد الصلح وهذا ال

                                                           

 .99د. أنور طلبة، العمود الصؽٌرة الصلح والمماٌضة والودٌعة، المكتب الجامع الحدٌث، مصر ،ص (1)
 .99د. أنور طلبة، المصدر السابك، ص (2)
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. والعنصر الثانً هو الباعث آخر بل هو ثابت لدى جمٌع االطراؾالعنصر ال ٌتؽٌر من مصالح الى 

اؾ الدافع إلى التعالد وهو السبب الذي تمول به النظرٌة الحدٌثة وهذا الباعث ٌختلؾ بإختبلؾ األطر

وٌشترط أن ٌكون الباعث مشروعا وؼٌر مخالؾ للنظام العام واآلداب
(1)

، والمعٌار األفضل لتحدٌد 

الباعث ال ٌعتد به إال إذا كان الطرؾ اآلخر ٌعلمه أو ٌستطٌع أن ٌعلمه أو كان من المسهل التنبه إلٌه 

 .(2)فً حالة عدم مشروعٌته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، المنشور فً لبسات من أحكام المضاء، أعداد الماضً 25/72116، المإرخ 2116/ الهٌبة المدنٌة /  315م أشار المرار المرل (1)

اربٌل بناٌة المحكمة والتً تنص )) المبدأ " ال  –، مكتبة هةولٌر المانونٌة للطباعة والنشر 2117الدكتور دمحم عبدالرحمن السلفانً، سنة 

العام " . لدى التدلٌك والمداولة وجد ان الطعن التمٌٌزي ممدم ضمن المدة المانونٌة فمرر لبوله شكبلً ٌعمل بالصلح اذا كان مخالؾ للنظام 
، ولدى عطؾ النظر على الحكم المٌٌز وجد أنه ؼٌر صحٌح ومخالؾ للمانون ألنه لم ٌتم تثبٌت كافة الفمرات الواردة فً محضر الصلح 

محضر الصلح خاضعة الحكام الموانٌن الخاصة وال ٌمكن االتفاق علٌها لمخافتها  من 11مع مبلحظة ان الفمرة  3/3/2116المإرخ 

للنظام العام علٌه لرر نمض الحكم المٌٌز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها التباع ما ورد اعبله على ان ٌبك رسم التمٌٌز تابعاً 

 ((25/7/2116للنتٌجة وصدر المرار باالتفاق .فً 
 63-62مصدر سابك ، ص سعٌد خضر البدرانً،شٌماء دمحم ( 2)
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 المبحــــــث الثالث

 آثــــــــــــار الصلح

ولوع  ذكر الفمهاء أن األثر المترتب على انعماد الصلح هو حصول البراءة عن الدعوى و

، وإن ٌن. إن كان مما ٌحتمل التملدعً وفً المصالح عنه للمدعى علٌهالملن فً بدل الصلح للم

 (1)((والمعانً ال لؤللفاظ والمبانًصد العبرة فً العمود للمما)) إذ  –الصلح ٌعتبر بؤلرب العمود الٌه 

، وعلى ذلن لالوا: إذا تم الصلح على الوجه أو اإلجارة أو اإلسماط أخذ حكمه فما كان فً معنى البٌع

، وسمط دعواه المصالح عنها ، فبل ٌمبل منه اإلدعاء بها لوب دخل بدل الصلح فً ملن المدعًالمط

 .(2)لصلح الذي دفعه للمدعً ثانٌاً وال ٌملن المدعى علٌه استرداد بدل ا

وعلى هذا االساس فإن األثر الجوهري لعمد الصلح هو إنهاء النزاع بٌن الطرفٌن بصدد 

فً  حٌث ٌترتب علٌه عدم تجدٌد النزاع، سوؾ نوضح هذا المبحثخصومة لابمة أو محتملة بٌنهما ب

 :طلبٌنم

 لبيان األثار المترتبة عن الصلح المطلب األول 

 . الثاني لبيان إنقضاء الصلحلمطلب ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

على  – 2العبرة فً العمود للمماصد والمعانً ال لؤللفاظ  والمبانً.  – 1( من لانون المدنً العرالً على انه ))155نص المادة )ت ( 1)

  ان االصل فً الكبلم الحمٌمة اما اذا تعذرت الحمٌمة فٌصار الى المجاز(( .

 203 مصدر سابك، ص ،لحدٌثًد. خالد عبد حسٌن ا ( 2)
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 المطلب األول 

 األثار المترتبة عن الصلح

إن األثر الجوهري لعمد الصلح هو إنهاء النزاع بٌن الطرفٌن بصدد خصومة لابمة أو محتملة 

بٌنهما بحٌث ٌترتب علٌه عدم جواز تجدٌد النزاع وتنحسم الخصومة بالصلح فً المنازعات التً 

 .(1)تناولها وانمضاء الحموق واإلدعاءات التً نزل عنها أي من المتعالدٌن نزوالً نهابٌاً 

 درس هذا المطلب فً فرعٌن :وسن

 .نهاء النزاع ولطع الخصومة بالصلحلبٌان مولؾ لانون المدنً العرالً فً إ :الفرع االول

 .لصلح وبٌان اآلثار المترتبة علٌهنطاق حسم النزاع با :انيالفرع الث

 الفرع االول

 .إنهاء النزاع وقطع الخصومة بالصلح موقف قانون المدني العراقي من

، والممصود بحسم النزاع أنه إذا كان هنان ري لعمد الصلح ٌتمثل بحسم النزاعثر الجوهأن األ 

ً عن تجدٌدها خصومة لابمة بطلت بمجرد إبرام عمد الصلح وأمتنع على الخصومة  ، وأنه إذا كان عزما

زامات وتثبٌت ، وٌترتب على عمد الصلح نتٌجتان هما إنمضاء الحموق وااللتسمط الحك فً إلامتها

إن هذه النتٌجة  المدنً العرالً نص على األثرٌن ، إذ نبلحظ بؤن المانون(2)لحموق بٌن الطرفٌنا

، فهما أرادا بعمد الصلح مثل األثر الذي أراده المتصالحانالمزدوجة لعمد الصلح فً المانون المدنً ت

ً للشروط ال على إلزامهما بما المانون  ، والتصرً ارتضاها كبلهماتحسم النزاع المابم بٌنهما طبما

 .ً كل تصرؾ ٌدخل فً سلطان اإلرادةكما هو الحال ف أرادا،

اذا تم الصلح، فبل ٌجوز ألحد من  ))بؤنه ( 712ولد جاء المانون المدنً العرالً فً المادة )        

 .(( المتصالحٌن الرجوع فٌه، وٌملن المدعً بالصلح بدله وتسمط دعواه

                                                           

 225 مصدر سابك ، ص ،د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً( 1)
 . 102سابك ، ص مصدرشٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً، ( 2)
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المتصالحٌن أن ٌجدد هذا النزاع ال بإلامة دعوى به وال بالمضً فً وبذلن ال ٌحك ألي من        

نزاع الذي حسم بالصلحالدعوى المرفوعة فً موضوع ال
(1)

صومة الخ ءوالبد للمحكمة من إنها ،

 . بمجرد إنعماد الصلح وإتمامه

، وٌفرض على كل منهما التزاماً ٌن طرفٌه المنازعات التً تناولهاعمد الصلح وإن كان ٌحسم ب       

أن ٌدفع بانمضاء المنازعة بالصلح هو  وبعدم تجدٌد المنازعة لبل الطرؾ اآلخر فٌما تم التصالح علٌه 

ر المنازعة فً الحك حك ممرر لمصلحة كل من طرفٌن ٌجوز له أن ٌتمسن به إذا جدد الطرؾ اآلخ

ً  التنازل عن الدفع صراحة أو، كما ٌجوز المتنازع فٌه ، فإذا لم ٌمم أحدهما بما التزم به فً عمد ضمنا

الصلح وجدد فً األمر المتصالح علٌه بؤن استمر بعد الصلح فً اجراءات الدعوى ولم ٌكن الطرؾ 

ٌكون ، فإنه فٌهاألخر لد تمسن بالدفع بحسم المناعة بالصلح حتى صدر حكم حاز لوة األمر الممضً 

هذا الدفع االحتجاج بعمد الصلح الذي كان ٌجوز له تمدٌمه فً استطاعة الطرؾ الذي اسمط حمه فً 

فً المنازعة التً صدر فٌها الحكم وال ٌجوز االستناد الٌه فً دعوى مستملة كدلٌل لنمض حجٌة الحكم 

 .(2)فٌه الذي حاز لوة األمر الممضً 

ما فً حالة هبلن الشًء الذي تم التصالح علٌه ٌستطٌع أحد الطرفٌن تجدٌد النزاع وهذا ما أ

 .(3)العرالًأشار الٌه المانون المدنً 

                                                           

المنشور فً المبادئ المانونٌة فً لضاء محكمة التمٌٌز  16/5/2116المإرخ  2116/الهٌؤة الموسعة المدنٌة/81(أشار المرار المرلم 1)

. والتً تنص )) الحكم الصادر برد  185، ص  2118، سعد جرٌان التمٌمً ، سنة  2116/2117االتحادٌة لسم المدنً لؤلعوام 

ٌا للحج والعمرة /اضافة لوظٌفته. الممامة على المدعى علٌه بطلب الزامه بمبلػ ستمابة وعشرة مبلٌن دعوى المدعً ربس الهٌبة العل
دوالر امرٌكً جاء صحٌحاً وموافماً للمانون بعد أن تؤٌدت من التحمٌمات الجارٌة أن الطرفٌن المتداعٌن لد تصاحا فً محضر الصلح 

المحسومة سابماً والذي تضمن لٌام هٌبة الحج والعمرة بدفع نفس المبلػ وهو موضوع المبرم بٌنهما والمبرز فً الدعوى االستبنافٌة 

( من لانون المدنً ال سٌما وأن محضر الصلح لد تمت 712المبلػ المطالب به وبذلن ال ٌجوز الرجوع عن الصلح وفماً للمادة )

 مصادلته من لبل المحكمة ((. 
 . 117-116( د. أنور طلبة ، مصدر سابك ، ص 2)
))اذا كان بدل الصلح مما ٌتعٌن بالتعٌٌن فاستحك او هلن كله او بعضه لبل من المانون المدنً العرالً على أنه ( 713مادة )تنص ال( 3)

تسلٌمه للمدعً او استحك كله او بعضه بعد تسلٌمه للمدعً، فان كان للصلح عن الرار ٌرجع المدعى على المدعى علٌه به كبلً او 

 ((.  بعضاً وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلن الممدار

))اذا ولع الصلح عن الرار على مال معٌن عن دعوى عن معٌنة واستحك من المانون المدنً العرالً على أنه  (714مادة )تنص ال

 . ((المصالح عنه كله او بعضه بالبٌنة، ٌسترد من بدل الصلح الذي لبضه المدعى ممدار ما اخذ باالستحماق من المدعى علٌه

اذا ولع الصلح عن انكار على ما معٌن عن دعوى عٌن معٌنة واستحك  – 1))ون المدنً العرالً على أنه من المان (715مادة )تنص ال

المصالح عنه كله او بعضه بالبٌنة، ٌرجع المدعى علٌه بممابله من العوض على المدعى وٌرجع المدعى بالخصومة فٌه والدعوى على 
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 الفرع الثاني

 نطاق حسم النزاع بالصلح وبيان اآلثار المترتبة عليه

إحبلل إن المصالحة بٌن اطراؾ المتنازعة تنطوي على التنازل بٌن الطرفٌن للوصول إلى 

الوبام بٌنهما وإنهاء المنازعة والخصومة وبعبارة اخرى فإنه ٌترتب على المصالحة انمضاء الحموق 

       المتخاصمٌن . واالدعاءات التً تنازال عنها الطرفٌن

 إن للصلح مفعولٌن : 

 هابٌاً.، تنازالً نحموق واالدعاءات التً تنازل عنها، أي من الفرٌمٌنهو انمضاء ال المفعول األول:

 .خر ما تنازل عنه له الفرٌك األولأن ٌنتهً للفرٌك اآل المفعول الثاني:

أحداهما وتنازل الثانً عن  ، تنازل أحدهما لآلخر عنا تنازل فرٌمان على ملكٌة عمارٌنفإذ

 ، فبل ٌجوز بعد الصلح تجدٌدالذي انتهى الٌه بنتٌجة المصالحة، اصبح المتنازل له مالكاً للعمار اآلخر

، فإن خصومته رٌن الذي أصبح ملكاً للمتنازل له، ألن مفعول الصلح فض النزاعالنزاع على أحد العما

 .(1)بطلت وإن كان على خصومة محتملة ، سمط الحك فً إلامتها 

، فبل النتابج التً عمل الصلح إلزالتها، بصورة نهابٌة، وٌإخذ بوٌلزم عمد الصلح الفرٌمٌن

ومتى ما تم ازع الفرٌك اآلخر فً هذه الملكٌة، ٌن أن ٌعود من جدٌد ٌنٌجوز لمن تملن أحد العمار

وإذا عملت المصالحة عن دٌن  .ٌعدل عنهاأن  حد الفرٌمٌن، بدون رضاء اآلخر،الصلح ال ٌجوز أل

، أن تسمط بالً من شؤن هذه المصالحة على هذه الصورة، فإن من مابل دفع لسم من المٌمة المستحمةم

 .(2)الدٌن وتبرئ ذمة المدٌون 

ٌدٌة التً تمرر نسبٌة وإن كان الفمه مستمراً على األخذ بالماعدة التمل نهوتؤسٌساً على ما تمدم فإ  

ممدمتها  ً، وٌإازرها فً ذلن المضاء إال أنه من أجل اعتبارات أولى بالحماٌة والرعاٌة فآثار العمد

                                                                                                                                                                                                         

ٌبٌنه فصولح عن ذلن ثم استحك بعض العٌن، فبل ٌستحك المدعى علٌه شٌباً  واذا ادعى شخص حماً فً عٌن معٌنة لم – 2المستحك . 

 من العوض وان استحمت العٌن كلها بالبٌنة استرد العوض كله((. 

زهدي ٌكن، شرح لانون الموجبات والعمود، الجز السادس عشر، فً عمود الضمان، والصلح، والكفالة، الطبعة االولى، سنة  (1)

 .  211-199، ص 1971
 . 211( زهدي ٌكن، المصدر السابك ، ص 2)
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، وما توجبه العدالة العمدٌة من ضرورة إبرام العمود إلستمرار وإنتظام المعامبلتحماٌة الثمة البلزمة 

  .(1)أن تسود بٌن األفراد فً المجتمع فً إطار من الصدق والشفافٌة التً ٌجب

، حٌث أن عمد الصلح ٌعد منزلة حكم ٌصدره الصلح له الشبه مع الحكم المضابًوبذلن فإن عمد       

المتصالحان فً النزاع الحاصل بٌنهما برضابهما وإتفالهما وٌترتب علٌه النتابج نفسها المترتبة على 

الحكم من حٌث أن ٌمنع المضاء من إعادة النظر فً المجال الذي ٌرٌد الخروج من شروط عمد الصلح 

اء الدعوى بالصلح وهذا الدفع بموة الشًء المحكوم فٌه وٌجدد الدعوى بدفع ٌسمونه الدفع بانته

 . (2)وشروطهما واحدة 

 المطلب الثاني

 إنقضاء الصلح

دابما بالبطبلن أو بالفسخ وفما  ٌنمضًعمد ملزم للجانبٌن فإنه كسابر العمود  باعتبارهالصلح 

 . للمواعد العامة

المتفك علٌها  اللتزاماتهماعادة ما ٌرد الفسخ على العمود بإعتباره نتٌجة لعدم تنفٌذ طرفً العمد 

وبالتالً ٌعود المتعالدان إلى الحالة التً كانا علٌها لبل التعالد  ، فٌعتبر كؤنه لم ٌنعمد وٌزول كل أثر

وله ، من المانون المدنً 177/1 فإذا إستحال ذلن جاز الحكم بالتعوٌض لطالب الفسخ طبما لنص المادة

وبالتالً ٌعود  فإذا كان عٌنا ٌستردها وثمارها وإذا كان مبلؽا ٌسترده وفوابده ،أن ٌسترد ما لضً به

وإسترداد ، لحالة التً كانت لبل إبرام العمدالنزاع الذي أنهاه الصلح إلى الظهور وٌعود األطراؾ إلى ا

وكل ذلن تطبٌك للمواعد العامة التً  ،ساس ما دفع دون حكإنما ٌكون على أ ،كل متعالد لما أعطاه

، الفرع االول نبحث فً إنمضاء الصلح بالفسخ و فً ونبٌن ذلن فً فرعٌن تموم علٌها نظرٌة الفسخ

 ، فٌما ٌلً :لح بالبطبلنالفرع الثانً نبحث فً إنمضاء الص

 

 

                                                           

النهضة العربٌة، الماهرة، الطبعة  د. عصام عبد المعبود، شرح الوافً لبللتزام بالتبصٌر فً مجال العمود المدنٌة والتجارٌة، دار (1)

 . 113-112، ص 2118األولى، سنة 
 233 د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً، مصدر السابك، ص( 2)
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 رع األولالف

 إنقضاء الصلح بالفسخ

فً الموانٌن المدنٌة حتى التً استمدت أحكامها من الفمه اإلسبلمً إن الماعدة العامة الممررة 

تمضً بؤنه إن لم ٌمم أحد المتعالدٌن بتنفٌذ التزاماته فً العمد الملزم للجانبٌن جاز للطرؾ اآلخر أن 

ً مما فً ذمته من الت نص فً  . كمازام مع حمه فً المطالبة بالتعوٌضٌفسخ العمد فٌتحلل هو اٌضا

 . (1)العرالً  من المانون المدنً 177/1 المادة

ٌتحلل من هذا االلتزام  فإذا لم ٌمم أحد األطراؾ المتعالد بتنفٌذ التزامه جاز للطرؾ االخر أن

. لذلن ٌجوز طلب فسخ عمد الصلح فً حالة إخبلل أحد األطراؾ بتنفٌذ التزامهبطلب فسخ
(2)

ألنه من  

العمود الملزمة للجانبٌن وال تحول فكرة األثر الكاشؾ لعمد الصلح دون تطبٌك لواعد الفسخ علٌه طبماً 

، (3)ثر الكاشؾ الذي ستبعد فكرة اإللرار وٌحلله على أنه تنازل عن حك الدعوىللتصوٌر الحدٌث لؤل

) العرالً مانون المدنًال( من 721الٌه المادة ) ةشارأوهذا ما 
ولد ٌفسخ عمد الصلح بتراضً  .(4

ٌلة لدفع الطرؾ المخل بتنفٌذ الطرفٌن من دون اإلخبلل بااللتزامات ودون أن ٌعتبر الفسخ وس

أن ٌمٌل كل منهما اآلخر من ، وهو اتفاق ما بٌن المتعالدٌن على إلتزامه، وهذا ما ٌسمى إلالة العمد

األول ولد ٌمع التماٌل لبل البدء بتنفٌذ العمد  ، إذ هو اتفاق جدٌد ٌتفك فٌه على ما ٌنالض العمدالعمد

، ولكن ٌجوز لى الؽٌر والشهر والتسجٌلرجعً وٌعتبر عمدا جدٌداً بالنسبة إواألصل أن ٌكون له أثر 

                                                           

فً العمود الملزمة للجانبٌن اذا لم ٌوؾ احد العالدٌن بما وجب علٌه  – 1)) من المانون المدنً العرالً على أنه (177 تنص المادة ) (1)

اآلخر بعد االعذار ان ٌطلب الفسخ مع التعوٌض ان كان له ممتضى على انه ٌجوز للمحكمة ان تنظر المدٌن الى اجل، بالعمد جاز للعالد 

 كما ٌجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم ٌوؾ به المدٌن للٌبلً بالنسبة لبللتزام فً جملته.((

المنشور فً المبادئ المانونٌة فً لضاء محكمة  3/19/2112المإرخ  2112/الهٌؤة االستبنافٌة منمول/1914(أشار المرار المرلم 2)

. والتً  165، ص  2116، الماضً سعد جرٌان التمٌمً ، سنة 2115-2114-2113-2112التمٌٌز االتحادٌة لسم المدنً لؤلعوام 

برم بٌن الطرفٌن بعد أن تؤٌد من تنص )) ال ٌحك للمدعً أن ٌطالب بإلزام المدعى علٌه بكافة مستحماته بموجب عمد المماولة الم
التحمٌمات الجارٌة والمستندات المبرزة اتفاق الطرفٌن على فسخ العمد وتشكٌل لجنة فنٌة من خمسة أعضاء تتولى الكشؾ على المماولة 

جنة المذكورة موضوع الدعوى وتسدٌد نسبة العمل المنجز من لبل المدعً وبٌان مستحماته وتصفٌة اعماله وموافمته على توصٌات الل
 فٌكون لد اسمط حمه بالمطالبة بمستحماته الواردة فً عرٌضة الدعوى ألنها جاءت بخبلؾ ما جرى االتفاق علٌه ((. 

 . 126 -125المصدر السابك ، ص ،شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً (3)

المتعالدٌن بما التزم به فً الصلح، جاز للطرؾ اآلخر ان ))اذا لم ٌمم احد من المانون المدنً العرالً على أنه  (721) (تنص المادة4)

 ٌطالب بتنفٌذ العمد اذا كان هذا ممكناً، واال كان له ان ٌطلب فسخ العمد دون االخبلل بحمه فً التعوٌض فً الحالتٌن.((
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. أن المانون المدنً العرالً ضٌك نطاق فسخ عمد الصلح ومنع (1)استثناء االتفاق على عدم رجعٌته 

 اإلسماط ولو باتفاق األطراؾ .فسخه متى ما كان فً معنى 

 الفرع الثاني

 إنقضاء الصلح بالبطالن

مة أخرى إلنمضاء عمد الصلح وسبك وإن عرفنا أن لعمد ٌالبطبلن كطرإلى البد من االشارة 

 ً ال ٌموم  ه، فإذا انعدم أي ركن من هذه األركان فإنثبلثة وهً الرضا والمحل والسبب الصلح أركانا

وٌكون باطبلً بطبلناً مطلماً 
(2)

. 

أما إذا كان األركان موجودة لكنها ؼٌر مستوفٌة لشروط الصحة ففً هذه الحالة ٌكون العمد 

ً لمصلحة المتعالد الذي صدر منه الرضا المختل فله إما إبطال  ً نسبٌا العمد أو إجازته باطبلً بطبلنا

 ً ، ثبلث سنوات من تؤرٌخ إبرام العمدذا لم ٌتمسن به خبلل ، وٌسمط حمه باإلبطال إصراحةً أو ضمنا

كل ذلن تطبٌما للمواعد العامة الممررة فً نظرٌة العمد 
(3)

. 

لاعدة عدم تجزبة بطبلن عمد الصلح وهذا ما نصت علٌه  ة بطبلن عمد الصلح بشؤنوفً حال

مانون المدنً العرالً ال( من 720المادة )
(4)

. 

 

 

 

 

                                                           

 .  128مصدر السابك ، ص  شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً،( 1)

اذا كان الصلح فً حكم المعاوضة فللطرفٌن التماٌل منه فٌرجع  – 1))من المانون المدنً العرالً على أنه ( 717وكذلن نصت المادة )

 اما اذا تضمن اسماط بعض الحموق فبل ٌصح التماٌل منه. ((  – 2المدعى به للمدعً وبدل الصلح للمدعى علٌه. 

 . 139-121 طه البشٌر، مصدر سابك، ص د. عبدالمجٌد الحكٌم ود. عبدالبالً البكري و د. المساعد دمحم( 2)
 . 132مصدر سابك، ص  شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً، (3)

على  – 2الصلح ال ٌتجزأ، فبطبلن جزء منه ٌمتضً بطبلن العمد.  – 1))من المانون المدنً العرالً على أنه  (720)مادة ( تنص ال4)

ان هذا الحكم ال ٌسري، اذا تبٌن من عبارات العمد او من الظروؾ ان المتعالدٌن لد توالفا على ان اجزاء العمد مستملة بعضها عن 

 ((بعض. 
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 بالنظر إلى هذه المادة نجدها تمر ببعض المبادئ الهامة والمتمثلة فً :  

   .ن جزء منه ٌمتضً بطبلن العمد كلهأن الصلح ال ٌتجزأ فبطبلاوالً : 

 : ً  .زاء العمد مستملة عن بعضها البعضال ٌسري هذا الحكم إذا تبٌن من عبارات العمد أن أجثانيا

 ده وشروطه وبالنسبة لجمٌع أطرافهلوحدة تكون فً كل بنوفٌكون الصلح وحدة ال تتجزأ وهذه ا

 أجزابه، وبالنسبة لجمٌع أطرافه. فبطبلن جزء منه أو لطرؾ منه ٌمضً علٌه بؤكمله وفً كل

فإن جمع الصلح عدة متصالحٌن وكان منهم لاصر إلى جانب البالؽٌن فٌكون بطبلنه بالنسبة 

جانب ما ٌنجر عنها من للماصر ولؽٌر الماصر وإذا تضمن الصلح مسؤلة متعلمة بالحالة الشخصٌة إلى 

فإن  التً انتملت إلٌه عن طرٌك اإلرث ، كما هو الشؤن بالنسبة لصفة الوارث والحموق حموق مالٌة

، وتستند هذه الماعدة إلى إرادة المتصالحٌن الضمنٌة  فالصلح ح فً هذه الحالة ٌمع باطبل برمتهالصل

عبارة عن تنازل كل طرؾ عن جزء مما ٌدعٌه من حموق فً ممابل نزول الطرؾ اآلخر عن بعض 

إنهار جزء ، فإذا إلى جعل صلحهما وحدة ال تتجزأ أتجهوبالتالً ٌفترض أن ٌكون لصدهما  ما ٌدعٌه

، فٌجوز أن تتجه فٌه نٌة ذه الماعدة لٌست من النظام العام، لكن هنها إنهار العمل المانونً بؤكملهم

، فإذا بطل جزء زاء الصلح مستملة عن بعضها البعضأج اعتبارالمتعالدٌن صراحة أو ضمنٌا إلى 

ٌتجزأ الصلح طبما كن أن منه بمٌت األجزاء األخرى لابمة ألنها مستملة عن الجزء الباطل وبذلن ٌم

 .(2)من المانون المدنً 721، وهذا ما أكدته الفمرة الثانٌة من المادة (1)إلرادة الطرفٌن

 

 

 

 

                                                           

 . 132مصدر سابك، ص  شٌماء دمحم سعٌد خضر البدرانً، (1)

 ٌتجزأ، فبطبلن جزء منه ٌمتضً بطبلن العمد. الصلح ال – 1)) من المانون المدنً العرالً على أنه(  721) تنص المادة(2)

على ان هذا الحكم ال ٌسري، اذا تبٌن من عبارات العمد او من الظروؾ ان المتعالدٌن لد توالفا على ان اجزاء العمد مستملة  – 2 
 بعضها عن بعض((. 
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 الخاتمة

لصلح فً ذا البحث الخاص باألحكام العامة لعمد ابعد أن وفمنا هللا تبارن وتعالى فً إتمام ه 

بالفمه االسبلمً ولد نمل الكثٌر من لواعده وأحكامه من وجدنا أن المانون المدنً متؤثر المانون المدنً 

 .الفمه االسبلمً

وحٌث أن البحث فً دراسة عمد الصلح فً المانون المدنً لم ٌمتصر على الفمه وإنما شمل  

 :االستنتاجات والتوصٌات على النحو كآألتً  هنا نبٌن، وة ألحكام المضاء ونصوص التشرٌعٌةدراس

 

 االستنتاجات.أوالً: 
 

، ٌنعتبار عمد الصلح تصرفاً لانونٌاً ٌتم بتطابك إرادتمدنً ٌتفك مع الفمه االسبلمً فً إن المانون الإ -1

 أي أنه ٌنعمد بالتران االٌجاب والمبول .

اتضح لنا بانه ومن خبلل البحث بؤنه ٌشترط فً المتصالحٌن األهلٌة الكاملة بوصفها لاعدة عامة فً  -2

د الصلح وأن ال ٌكون كن ٌجوز للصبً الممٌز المؤذون إبرام عم، ولوالمانون المدنًالفمه اإلسبلمً 

 .فٌه ضرر بٌن

، فإذا شابت إرادة أحد المتعالدٌن كان التصرؾ باطبلً إذا لم تلحمه الؽلط عٌب من عٌوب اإلرادة -3

  .إجازة

 .المتنازع فٌهاٌترتب على عمد الصلح أثر عام وهو إنهاء النزاع ولطع الخصومة وتثبٌت حموق  -4

 .ٌذ إلتزاماتهمتناع أحد األطراؾ عن تنفلمطالبة بفسخ عمد الصلح فً حالة إتبٌن لنا أنه ٌجوز ا -5

 إن عمد الصلح هو كاشؾ للحموق المتنازع علٌها من خبلل الوسابل التً ٌحمك بها إنهاء النزاع.   -6

علٌه عكس نتابج  للة وأنه ٌترتبٌكون ذا طبٌعة نانسبة الى بدله ) المصالح علٌه ( إن عمد الصلح بال -7

 ، فضبلً عن الطبٌعة النسبٌة لعمد الصلح .الطبٌعة الكاشفة
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 التوصياتثانياً: 
 

ً وبٌان األثر  -1 ضرورة تنظٌم اإلجراءات المضابٌة الخاصة بدعاوي الصلح بشكل أكثر دلة ووضوحا

عدم جواز تجدٌد الدعاوي الخاصة بالصلح  ىالمترتب على ) سموط الدعوى ( والنص صراحةً عل

 حسماً للنزاع وسداً لباب االجتهاد .

فً الدعاوي  ضرورة تشكٌل محاكم خاصة بالصلح فً محاكم اللٌم كوردستان العراق لؽرض النظر -2

من أجل الحفاظ  لؽرض الوصول الى منطك التصالح و المصالحة فراد المجتمعالخاصة بالصلح بٌن أ

 مع.على كٌان المجت

3-  ً ح  مما تمام الصلكافٌاً إل لم ٌبٌن المشرع الممابل الذي ٌتوجب على المتصالح دفعه للمتصالح له بٌانا

لهذا الجانب المهم عندما ٌسن لانون خاص بعمد الصلح أو ٌتم تعدٌل المانون نرى بضرورة االنتباه 

 .المدنً العرالً 

لؽرض دراستها وتمدٌم كوردستان  عات إللٌملح الى المناهج الدراسٌة فً جامإضافة موضوع عمد الص -4

 بحوث اكثر ألهمٌته العلٌا فً حٌاة الناس والمجتمع .

ًَ أ عما كانالتمصٌر  ، وأعتذر علىبؤذن هللا تعالى من كتابة بحثنا األنهاءتم      هذا ن أذكره فً عل

 ولم اذكره أو لصرت فً بحثً ، و هللا ولً التوفٌك .البحث 
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