
1 

 

     وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 القانون والعلوم السٌاسٌة كلٌة جامعة دٌالى /

 قسم القانون               

 

 

  عقد الصلح يف القانون العراقي والشريعة

 

 سالم محمد حسن بحث تقدم به الطالب / 

 لٌة القانون والعلوم السٌاسٌةك الى

 وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة

 البكالورٌوس فً القانون

 

  بأشراف

 حسام عبد اللطٌف محً  المدرس المساعد

 

 

        هــ                                           3418
 م 1037



2 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 

 خافت من بؼليا وشوزا او اغراضا فال امرأ ة)) وان 

 جناح ػلهيام ان يصلحا بيهنام صلحا والصلح خري 

 الشح وان حتس نوا وثتلوا  ال هفس وأ حرضت

 فان هللا اكن مبا ثؼملون خبري((

 

 ( 821 النساء : )                                    

 الؼظمي صدق هللا                        
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 داءــــــــــــالإى
 

 اىل صاحب اخللق الؼظمي اذلي كال فيو رب السموات الس بع الطباق

)) واهم لؼىل خلق غظمي (( س يدان وحبيبنا وكائدان محمد )صىل هللا ػليو 

 وسمل ( 

 اىل اليت اضلتنا خبمية احلب واحلنان ..... ايم الغالية 

 اىل من هذر حياثو من اجل ابناءه ... ايب الؼزيز , داغيا من هللا

 ان يبارك هلام يف حياهتام وان مينحيام الصحة ودوام الؼافية .

 

 اىدي ىذا البحث                                                           
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 شكس وحقدٌس
 بعد اٌ يٍ اهلل حعاىل عهً وحىفٍقه يٍ امتاو حبثً هرا احىجه  خبانص

 شكسي وحقدٌسي اىل االسخاذ انفاضم حساو عبد انهطٍف حمً

 املشسف عهى انبحث فقد كاَج نخىجٍهاحه انسدٌدة ويخابعخه

 احلثٍثت انفضم االكرب يف امتاو حبثً عهى هرا اننحى داعٍا اهلل

 حعاىل اٌ حيفظه كًا احقدو بانشكس اجلزٌم وانخقدٌس اىل مجٍع

 انكادز انخدزٌسً نطٍهت انسنىاث االزبع فقد حعهًج انكثري

 ينهى واسال اهلل حعاىل اٌ ٌسدد خطاهى خديت نهعهى وانفضٍهت

 هلل حعاىل واىل كم يٍ ساعدًَ شكسي وحقدٌسي اوال واخسا

 يف امتاو حبثً هرا .

 انباحث
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 المحتوٌات

 الصفحة المحتوٌات التسلسل

 1 - 3 وضوعالم 

ماهٌة عقد الصلح وانواعه فقها  -: المبحث االول 

 وقانونا

 ماهٌة عقد الصلحتعرٌف المطلب االول : 

 المطلب الثانً انواع عقد الصلح فقها وقانونا

 

المبحث الثانً : خصائص عقد الصلح واركانه 

 فقها وقانونا

خصائص عقد الصلح فقها المطلب االول : 

 وقانونا

 المطلب الثانً : اركان عقد الصلح فقها وقانونا

 

 

 المبحث الثالث : اثار عقد الصلح فقها وقانونا

المطلب االول : اثار عقد الصلح فً الفقه 

 االسالمً

المطلب الثانً : اثار عقد الصلح فً القانون 

1 – 7 
1 - 5 

 
5 - 7 

 
 

8 - 37 
 
 

8 - 33 
 

33 - 37 
 
 
 

38 - 15 
 

38 - 10 
10 - 15 
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 العراقً

 

 الخاتمة 
 

16 - 18 

  المصادر 
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اشهد ان اعداد هذا البحث المسوم ) عقد الصلح فً القانون العراقً 
 والشرٌعة 

قد جرى تحت اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / اإلسالمٌة ( 
 جامعة

دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً            
 القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسام عبد اللطٌف محً  مالمشرف / م .                                     

                                                         /    /1037 
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 المقدمة

ان النفس البشرٌة بطبٌعتها امارة بالسوء مجبولة على حب التملك واالنانٌة 

واالسئثار بالخٌر كله ولو على حساب االخرٌن وال شك ان هذا قد ٌؤثر فً 

العالقات االنسانٌة بعضها مع بعض فتتشابك المصالح والرغبات وتتضارب فٌؤدي 

سببا للفساد والفشل والتفرق . ورفعة  ذلك الى التنازع والتخاصم . ولما كان هذا

وقطعة بٌن البشر كافة مطلوب شرعا كان االخذ بمبدأ الصلح من افضل االعمال 

النه وسٌلة لذلك والوسائلتاخذ حكم المقاصد كما ٌقال وال ٌخفى على احد اهمٌة 

الصلح فً فض المنازعات القائمة بٌن االفراد فً عالقاتهم بعضهم ببعض ولذلك 

صلح لرفع النزاع وقطع الخصومة ودلٌله من الكتاب قوله تعالى : )) شرع ال

والصلح خٌر (( . وقد اجمع فقهاء الشرٌعة االسالمٌة فً كل العصور على 

مشروعٌة الصلح واٌضاح تفاصٌل احكامه . كما ان مدار الصلح هو التراضً بٌن 

 المتصالحٌن وهو جائز شرعا فً الدماء عمدا او خطا .

ضوعنا ) عقد الصلح فً القانون العراقً والشرٌعة ( دراسة مقارنة حٌث ان مو

ٌعتبر من اهم المواضٌع الن الصلح اذا ابرم بٌن االطراف المتنازعة ٌؤدي الى منع 

والنفقات وٌتجاوز االخطاء السٌر فً الدعوى وهذا ٌؤدي بدوره الى توفٌر الجهد 

باالضافة الى ان انهاء المنازعات التً قد ٌقع فٌها القاضً اثناء الفعل فً الدعوى 

المدنٌة تجعل اللجوء للقضاء ضٌق , حٌث ان هذه تمنع القاضً االستهداء بها فً 
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تفسٌر النصوص القانونٌة وتؤول الٌها فً اٌجاد حل للنزاع وتتبع للمشرع سد 

 الثغرات فً القانون الوطنً .

اصة فهو ٌعٌد الوئام كما ان ) الصلح ( ناجح لفض الخصومة سواء كانت عامة ام خ

 والسالم فً الكثٌر من االحٌان واالحوال .

وعلى هذا االساس فقد تم تقسٌم مواضٌع البحث الى مقدمة وثالثة مباحث , تضمن 

المبحث االول : مفهوم عقد الصلح وانواعه وقسم الى مطلبٌن : االول : تعرٌف عقد 

على انواع عقد الصلح , اما الصلح لغة وفقها وقانونا , المطلب الثانً : التعرف 

المبحث الثانً فقد تضمن تحدٌد خصائص واركان عقد الصلح , وتضمن المبحث 

الثالث اثار عقد الصلح فً الفقه االسالمً والقانون العراقً وذلك فً مطلبٌن االول 

: اثار عقد الصلح فً الفقه االسالمً والمطلب الثانً : اثار عقد الصلحفً القانون 

 , ثم خاتمة تضمنت اهم االستنتاجات العراقً 
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 المبحث االول

 ماهية عقد الصلح وانواعه فقها وقانونا

باهمٌة من بٌن سائر العقود وعلى هذا  ٌحضى ان عقد الصلح من العقود الخاص

االساس سنتناول فً هذا المبحث مفهوم عقد الصلح اذ ٌتم تعرٌفه لغة وفقها وقانونا 

هوم عقد الصلح لغة وفقها وقانونا سوف نتكلم عن انواع عقد وبعد ان نكمل بٌان مف

الصلح لغة وفقها وقانونا سوف نتكلم عن انواع عقد الصلح فقها وقانونا سوف ٌتم 

 تقسٌم هذا المبحث الى مطلبٌن :

 االول : ٌتكلم عن مفهوم عقد الصلح . 

 الثانً : عن انواع عقد الصلح فقها وقانونا 
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 األولالمطلب 

 ماهية عقد الصلح

سنتناول فً هذا المطلب عقد الصلح لغة وفقها وقانونا لذلك سوف ٌتم تقسٌمه الى 

ثالثة فروع , الفرع االول : تعرٌف الصلح لغة , الفرع الثانً : تعرٌف الصلح فقها 

 , الفرع الثالث : تعرٌف الصلح قانونا .

 

 الفرع األول

 تعريف الصلح لغة

ن الالم اسم من المصالحة خالف المخاصمة ومعناع السلم , الصلح بالضم وسكو

قلبوا التاء صادا وادغمت وقد اصطلحوا وتصالحوا واصالحوا مشددة الصاد 

 . (3)فصارت اصاح واصلها اصتلح , والصلح ضد الفساد , صلح ٌصلح وحلوها 

 الفرع الثاني

 تعريف عقد الصلح فقها

عرف المذهب الحنفً عقد الصلح بانه )) عقد وضع لرفع المنازعة او عقد وضع 

 المنازعة بالتراضً باضافة قٌد التراضً او عقد رفع النزاع (( . 

 , 1035د. خالد عبد حسٌن الحدٌثً, عقد الصلح دراسة مقارنة , الطبعة االولى ,  ( 3)

 . 44ص 

 



12 

اما المذهب الحنبلً فتعرٌف مطابق للشافعً اذ عرفه ابن ابً لٌلى )) بانه معاقدة 

المذهب المالكً فقد عرفع )) بانه انتقال ٌتوصل الٌها موافقة بٌن المتخاصمٌن , اما 

 . (3)عن حق لرفع نزاع او خوف (( 

 .(1)المتخاصمٌنوكذلك ٌعرف عقد الصلح فقها بانه شرع النهاء الخالف العامل بٌن 

 الفرع الثالث

 تعريف عقد الصلح قانونا

. حٌث تشترط  (1)عقد الصلح هو عقد ٌرفع النزاع وٌقطع الخصومة بالتراضً 

( من القانون المدنً العراقً )) ٌعقد صلحا ان ٌكون اهال للتعرف  699المادة ) 

 .  (4)بعوض فً الحقوق التً ٌشملها عقد الصلح (( 

صلح مقرر او مبٌن للحقوق ال ناقل او منشى لها فال ٌصلح سببا واالصل ان عقد ال

صحٌحا ولكن قد ٌكون للصلح صفة ناقلة بالنسبة الى االشٌاء التً لم تكن موضوع 

 . (5)النزاع والتً ٌتركها احد الطرفٌن لالخر كشرط لالتفاق 

 

 . 47ص عبد حسٌن الحدٌثً, المصدر السابق ,د. خالد  ( 3)

احمد علً قشاش , الصلح المسقط للقصاص فً الشرٌعة والقانون الٌمنً , ( د . محمد 1)

 . 58, ص  1009الطبعة 

بغداد ,  –, مكتبة السنهوري  1031د . ادم وهٌب النداوي , المرافعات المدنٌة , الطبعة ( 1)

 . 191ص 

 . ( من القانون المدنً العراقً 699نص المادة ) ( 4)

( د . محمد كامل مرسً باشا , شرح القانون المدنً الحقوق العٌنٌة االصلٌة , طبعة حدٌثة 5)

   381, ص  1004
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 المطلب الثاني

 انواع عقد الصلح فقها وقانونا

سنتناول فً هذا المطلب انواع عقد الصلح من حٌث الفقه االسالمً ومن حٌث 

االول انواع عقد الصلح فقها , القانون لذلك سوف نتطرق الى فرعٌن , الفرع 

  والفرع الثانً انواع عقد الصلح قانونا .

 الفرع االول

 انواع الصلح فقها 

 اوال : الصلح بحسب مبناه وما ٌقوم علٌه او ما ٌفضً الٌه نوعٌن :

النوع االول : صلح عادل او جائر , وهو ما كان مبناه رضً هللا تعالى ورضً 

 دل .الخصمٌن واساسه العلم والع

النوع الثانً : صلح جائر مردود , وهو الذي ٌحل الحرام او ٌحرم الحالل كالصلح 

 الذي ٌتضمن اكل الربا او اسقاط الواجب . 

 ثانٌا : الصلح بحسب موضوعه او اطرافه انواعا خمسة هً :

 الصلح بٌن المسلمٌن والكفار بعقد الذمة او الهدنة او االمان . -3

  العدل واهل البغً .الصلح بٌن اهل  -1

 

 .  61 – 61( د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص 3)
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 الصلح بٌن الزوجٌن اذا ضٌق الشقاق بٌنهما . -1

 الصلح بٌن المتاخصمٌن فً غٌر مال , كما فً الجناٌات العمد .  -4

 الصلح فً المعامالت بٌن المتخاصمٌن فً االموال . -5

ثالثا :الصلح من حٌث ذاته مندوب الٌه عند الفقهاء , ولكن قد ٌصرف وجوبه عند 

تعٌٌن المصلحة المترتبة علٌه , وحرمته الستلزامه مفسدة واجبة الدرء , وكراهة 

 .(3)الستلزامه مفسدة راجعة الدرء وباحته عند استواء الطرفٌن 

 

 الفرع الثاني

 أنواع عقد الصلح قانونا

 لح إلى ثالثة أنواع :ٌنقسم عقد الص

اوال : صلح عند اقرار , كان ٌدعً شخص على اخر دٌنا فٌقر المدعى علٌه , ثم 

 ٌتصالحان .

 ثانٌا : صلح عن انكار , كان ٌنكر المدعى علٌه دعوى المدعً ثم ٌتصالحان .

ثالثا : صلح عن سكوت كما لو سكت المدعى علٌه , فال ٌقر وال ٌنكر ثم 

 .(1)ٌتصالحان

 

 .  61 – 61د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 3)

, بدون  د . محمد طه البشٌر , د . غنً حسون طه  , الحقوق العٌنٌة , المكتبة القانونٌة( 1)

 . 385, ص سنة طبع 
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ة , وفً حق المدعى ر او سكوت فهو فً حق المدعً معاوضاما الصلح عن انكا

منازعة , فتحري الشفعة فً العقار المصالح علٌه علٌه خالص من الٌمٌن وقطع ال

وال ٌجوز فً العقار المصالح عنه , فاذا ادعى شخص دٌنا له فً العقار المصالح 

علٌه ال ٌجوز فً العقار المصالح عنه , فاذا ادعى شخص دٌنا له فً ذمة شخص 

ان  اخر مقداره الف دٌنار مثال وكان للمدعى علٌه منكرا للدٌن ثم تصالحا على

ٌتنازل المدعً عن دعواه مقابل قطعة من االرض جاز لمن حق الشفعة ان ٌاخذ 

هذه االرض بالشفعة اذا هو دفع للمدعً الف دٌنار مع النفقات , الن الصلح فً حق 

لذلك وجد من المناسب االشارة الى هذه االنواع الثالثة  . (3)المدعً معاوضة 

 .( 1) سكوتالمتمثلة باالقرار واالنكار والللصلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 386, ص  ( د . محمود طه البشٌر , د غنً حسون طه , المصدر اعاله3)

 . 63د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 1)
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 المبحث الثاني

 خصائص عقد الصلح واركانه فقها وقانونا

فً لعقد الصلح خصائص واركان فً الفقه االسالمً وكذلك له خصائص واركان 

القانون , لذلك سوف نوضع تلك الخصائص واالركان فً مطلبٌن االول لخصائص 

عقد الصلح فً الفقه االسالمً والقانون . والمطلب الثانً الركان عقد الصلح فً 

 الفقه االسالمً والقانون .

 المطلب االول

 خصائص عقد الصلح فقها وقانونا

تقسٌم المطلب االول الى فرعٌن اذ سٌتم ان لعقد الصلح خصائص فقها وقانونا لذلك 

سوف ٌكون الفرع االول مخصص لخصائص عقد الصلح فقها والثانً لخصائص 

 عقد الصلح قانونا .

 الفرع االول

 خصائص عقد الصلح فقها

 لعقد الصلح خصائص عدة فً الفقه االسالمً تتمثل بما ٌلً :

الصلح عقد من عقود المعاوضة , فال احد ٌتبرع لالخر من المتصالحٌن وانما  -3

ٌنزل كل منهما عن جزء من ادعائه بمقابل , وان هذا الوصف لعقد الصلح ٌنطبق 

  . (3)عن الصلح عن االقرار واالنكار والسكوت فً حق المدعً 

 . 64( د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص 3)
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عقد الصلح عقد رضائً , وٌقوم على اقتران االٌجاب بالقبول , حٌث ان الصلح  -1

ن عقدا رضائٌا ٌتكون بمجرد ان ٌتبادل طرفان التعبٌر عن فً الفقه االسالمً ٌكو

 ارادتٌن متقابلتٌن .

عقد الصلح الزم , فاذا انعقد الصلح فلً لواحد من الطرفٌن فسخ العقد وانما  -1

ا سواء كان الصلح عن اقرار ام سكوت وٌملك المدعً ٌجوز فسخه بتراضٌهم

 بالصلح بدلهوتسقط دعواه .

الصلح قد ٌكون منجزا او غٌر منجز , ان عقد الصلح  قد ٌكون منجزا ان  -4

تترتب علٌه اشره فً الحال وغٌر منجز ان لم ٌترتب علٌه اشره فً الحال بان 

 . (3)شً اخر  اضٌف الحكم الى زمن المستقبل او ٌترتب على وجوده

 الفرع الثاني

 خصائص عقد الصلح قانونا

تكاد تكون خصائص عقد الصلح فً القانون مطابقة لخصائص عقد الصلح فً الفقه 

 االسالمً وفٌما ٌاتً اهم خصائص عقد الصلح قانونا .

الصلح عقد من عقود المعاوضة , فال احد من المتصالحٌن ٌتبرع لالخر , وانما  -3

ٌنزل كل منهما عن جزء من ادعائه فً مقابل وهو النزول االخر عن جزء مما 

  .( 1)ٌدعٌة 

 . 66 - 65( د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص 3)

 . 67, ص  عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر نفسه( د . خالد 1)
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ً , فال ٌشترط فً تكوٌنه شكل خاص , بل ٌكفً الصلح عقد من عقود التراض -1

 توافق االٌجاب والقبول لٌتم الصلح .

عقد ملزم للجانبٌن , اذ ٌلتزم كل من المتصالحٌن بالنزول على جزء من ادعائه  -1

 فً نظٌر تنازل االخر عن جزء بالمقابل .

, فاذا قام نزاع بٌن شخصٌن على مبلغ من النقود  عقدا محددا , كما هو الغالب -4

 فاتفقا على ان ٌعطً المدٌن الدائن مبلغا اقل على سبٌل الصلح .

 . (3)عقد كاشف للحقوق ال منشى لها  -5

هو عقد متبادل ان عقد الصلح من العقود المتبادلة الملزمة للجانبٌن , وذلك الن  -6

جزء مما ٌدعه مقابل تنازل االخر عن جزء  كال من المتصالحٌن ٌلتزم بالتنازل عن

مقابل , وعلى هذا الوجه ٌحسم النزاع بٌن الفرٌقٌن وٌسقط فً جانب كل منها 

 االدعاء الذي تنازل عنه وٌبقى جزء الذي لم ٌتنازل عنه متوجبا الطرف االخر .

هو عقد معلنا للحق ولٌس منشى له , ٌعتبر عقد الصلح معلنا الحق الن الحق  -7

ذي ٌناله المتصالح للصلح ٌستند الى مصدره االول الى الصلح فلو اشترى ال

شخصان دارا على الشٌوع ثم تنازل او تنازعا على نصٌب كل منهما فٌه 

  . (1)فتصالحا

د . عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد , الطبعة الثالثة ( 3)

 .  538 – 537, الجزء الخامس , ص 

د . الٌاس نصٌف , موسوعة العقود المدنٌة والتجارٌة , الجزء الثانً عشر , الطبعة االولى ( 1)

 . 43 – 40, ص  1009, 
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على ان ٌكون لكل منها نصٌب معٌن , اعتبر كل منهما مالكا لهذا النصٌب ال بعقد 

 الصلح .

عقد احتمالً , فلو تصالح احد الورثة مع وارث اخر على ٌرتب له اٌرادا مدى  -8

الحٌاة فً مقبل حصته فً المٌراث المتنازع علٌه فالعقد ٌكون هنا فً هذه الحالة 

 . (1)احتمالً 

 

 المطلب الثاني

 أركان عقد الصلح فقها وقانونا

تقسٌمه الى فرعٌن  اركان عقد الصلح لذلك سوف ٌتمسنتناول فً هذا المطلب 

ٌشتمل الفرع االول على اركان عقد الصلح فقها , والفرع الثانً اركان عقد الصلح 

 قانونا .

 الفرع االول

 اركان عقد الصلح فقها

 ل والسبب :سائر العقود تتمثل بالتراضً والمحان اركان الصلح , هً ك

  . (1)صحتهمن حٌث وجوده , ب( من حٌث نبحث التراضً فً عقد الصلح , أ( 

 

 .  538د . عبد الرزاق احمد السنهوري , المصدر السابق  , ص   ( 3)

 .  86د  خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 1)
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وجود التراضً ) االٌجاب والقبول ( : ذهب جمهور الفقهاء وبصفة خاصة  ( أ

ن بالتعٌٌن الفقه الصنفً الى ان االٌجاب والقبول وعن الصلح مطلقا فٌما ٌتعٌ

والى ان القول بان ركنه االٌجاب والقبول مطلقا لٌس بسدٌد الن ركنه مطلقا 

, وذهب راي راي فً المذهب الصنفً الى ان ركن الصلح االٌجاب والقبول 

 . (3)مطلقا , والقبول فٌما ٌتعٌت بالتعٌٌن 

ً : حٌث ال ال ٌكفً النعقاد الصلح ان ٌوجد التراضً اي صحة التراض ( ب

االٌجاب والقبول فً مجلس العقد بل ال بد اٌضا ان ٌكون التراضً تطابق 

صحٌحا حتى ٌصح انعقاد العقد , لكً ٌكون التراضً صحٌحا ان ٌكون 

صادرا من شخص اهل البرام عقد الصلح وان تكون ارادته خالٌة من 

 العٌوب . 

 ل فً عقد الصلح فً الفقه االسالمً المح -1

لذي ٌلتزم المدٌن القٌام به سواء اكان هذا االمر اعطاء ان مهل االلتزام هو االمر ا

شً ام نقل حق عٌنً على الشً او اداء عمل او االمتناع عن عمل , وٌصرف الفقه 

االسالمً محل العقد وٌسمى ) المعقود علٌه ( وهو ما ٌتعلق احكامه واثاره والمهل 

 .(1)ن وال دٌن وال منفعةوقد ٌكون عٌنا او دٌنا او منفعة او حقا من الحقوق لٌس بعٌ

وكذلك ٌشترط فً المهل ان ٌكون موجودا فعال وقت التعاقد وكقاعدة عامة فان لم 

ل محققا او محتمل الوجود فً المستقبل المحٌكن موجودا فالعقد باطل حتى لو كان 

 ( 1) وذلك خوفا من الضرر وهذا هو االصل العام

 .  86د .خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 3)

  .  331 – 88, ص عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر نفسهد .خالد ( 1)

عقد المعاوضة بالصلح االتفاقً , كلٌة القانون جامعة  م . ام كلثوم صبٌح محمد , انتهاء (1)

 . 18, ص  , بدون سنة طبع ,بغداد –المستنصرٌة 



21 

الذي ٌصح الصلح عنه اذا تحققت شروطه الشرعٌة وشروطه  اما حق العبد فهو

 الشرٌعة عند الفقهاء تتمثل بما ٌلً :

 ل موجودا فعال وقت التعاقد .ان ٌكون المح –أ 

 ل حقا من الحقوق التً ٌجوز التصرف فٌها .ان ٌكون المح -ب

 ان ٌكون المتصالح عنه حقا للمصالح .  –ج 

 ل .ثابتا للمصالح فً المحلح عنه حقا ان ٌكون المصا -د

 . (3)ان ٌكون المصالح عنه معلوما ان كان ٌحتاج الى القبض والتسلٌم  -هـ 

ولكن البد من مالحظة اختالف مدلول حق هللا وحق العباد فً الفقه االسالمً عن 

مدلول النظام العام , اذا ان حق هللا اكثر انضباطا وثباتا عن النظام العام وذلك الن 

العام ٌختلف من بلد الى اخر ومن عصر الى عصر وقد ٌختلف فً البلد النظام 

  . (1)الواحد من هٌئة الى اخرى ومن ثم من الصعب وضع معٌار له 

 السبب فً الفقه االسالمً  -1

الٌجد الباحث مفهوما واضحا لسبب عقد الصلح فً كتابات االقدمٌن من الفقهاء على 

ل التً تتمٌٌز مدلوالتها التراضً واالهلٌة والمحا نجده فً العكس من ذلك مثال , م

بانضباط ظاهر , ومن هنا فان مهمة البحث فً سبب العقد تكون عسٌرة وهنا البد 

 (1)من االلتجاء الى التحلٌل اوال ثم االعتراف بعد ذلك باختالف وجهات 

  .   339 – 334د .خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 3)

 . 19ام كلثوم صبٌح محمد , المصدر السابق , ص  ( م .1)

  .  316, ص  عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر نفسه( د .خالد 1)
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النظر فً مدلول السبب وتضاف القواعد العامة للسبب فً العقد فً الفقه االسالمً 

وانه لٌس من السهولة تطبٌق القواعد العامة على عقد الصلح لكونه ذو طبٌعة 

. فاذا كان عقد الصلح فً الفقه االسالمً فً معنى المعاوضة , فان  (3)خاصة 

سببه هو ارادة انهاء النزاع والحصول على البدل الذي التزم به المتعاقد االخر . اما 

اذا كان عقد الصلح فً معنى التبرع فان سببه هو ارادة انهاء النزاع بنٌة التبرع 

  . (1)المشروعة 

 

 الفرع الثاني

 قد الصلح قانونااركان ع

ثة هً : التراضً ان مثل عقد الصلح كمثل اي عقد من العقود البد له من اركان ثال

 ل , والسبب .او الرضا , والمح

 التراضً   -3

ان التراضً فً عقد الصلح حٌث ٌتم بوجود ارادتٌن متطابقتٌن او متوافقتٌن 

 (1)صحٌحتٌن ٌكفً النعقاده تتطابق االرادتٌن فٌما ٌتعلق بما هٌة النزاع وبالنزاع 

  .   339 – 334د .خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 3)

 . 11ص ( م . ام كلثوم صبٌح محمد , المصدر السابق , 1)

  .   91,ص  سٌن الحدٌثً , المصدر نفسه( د .خالد عبد ح1)
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المراد حسمه وبالنزول المتبادل لكل من طرفً العقد وسائر شروط الصلح وتتطابق 

. ولكن الصلح ال ٌتم  (3)االرادتٌن ٌتم بالتوافق االٌجاب والقبول من المصالحٌن 

فٌجب تبٌٌن متى تم االتفاق عادة اال بعد مفاوضات طوٌلة ومساومات واخذ ورد 

نهائٌا بٌن الطرفٌن , وال ٌجوز الوقوف عند اي مرحلة من مراحل التفاوض فً 

  . (1)الصلح ما دام االتفاق النهائً لم ٌتم 

( من القانون المدنً العراقً )) ٌشترط ان ٌكون بدل  705حٌث نصت المادة ) 

ا ٌحتاج الى القبض والتسلٌم (( الصلح ماال مملوكا للمصالح وان ٌكون معلوما ان مم

بمعنى ان بدل الصلح ٌشترط ب هان ٌكون ماال مملوكا وان ٌكون معلوما فان كان 

. وكذلك تنص المادة )  (1)على عكس هذا الشرط فانه ٌكون محل خالف فً العقد 

( من القانون المدنً العراقً )) ٌصلح الصلح عن الحقوق التً اقر بها  706

التً انكرها او التً لم ٌبد فٌها قرارا وال انكارا (( اي ان هذا  المدعى علٌه او

  (4)النص متعلق بانواع الصلح فانه ٌصلح اذا اقر او انك راو ما شابه ذلك 

 ل فً عقد الصلح قانونا المح -1

  (5)ٌمكن ان نصرف محل االلتزام بانه الشً الذي التزم المدٌن القٌام به وهذا 

  .   91د .خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص ( 3)

 . 511( د . عبد الرزاق احمد السنهوري , المصدر السابق , ص 1)

 ( من القانون المدنً العراقً .705نص المادة ) ( 1)

 ( من القانون المدنً العراقً  706( نص المادة ) 4)

   . 339, ص لد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدرنفسه( د . خا5)
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االلتزام اما ان ٌكون بنقل حق عٌنً او القٌام بعمل او االمتناع عن عمل وٌشترط 

فً مهل االلتزام الناشئ عن عقد الصلح ان تتوفرفٌه الشروط العامة التً بموجبها 

ٌتم احالتها الى القواعد العمة باستثناء شرط التعٌٌن وشرط المشروعٌة )) ٌشترط ان 

ما ٌجوز اخذ البدل فٌمقابلته وٌشترط ان ٌكون معلوما ان كان ٌكون المصالح عنه م

 .( 3)مما ٌحتاج الى القبض والتسلٌم ((

 ثالثا : السبب فً عقدالصلح قانونا 

السبب بالمعنى التقلٌدي , ٌذهب انصار النظرٌة التقلٌدٌة فً السبب الى ان السبب 

فً عقد الصلح هو الغرض المباشر الذي من اجله التزم المدٌن , فٌكون سبب التزام 

وعلى هذا الوجه كل متصالح هو نزول المتصالح االخر عن جزء من ادعائه . 

ا تاما. ومن الفقهاء من ٌجعل السبب فً ل فً عقد الصلح اختالطٌختلط السبب بالمح

عقد الصلح وهو حٌم نزاع قائم او محتمل فاذا لم ٌكن هناك نزاع , او كان النزاع قد 

حسم حكم نهائً , فالصلح ٌكون باطال النعدام السبب . وٌعتبر هؤالء الفقهاء بوجود 

وجود النزاع هو السبب الفنً للصلح ٌمٌزه عن غٌره من العقود ونحن نرى ان 

نزاع بٌن المتصالحٌن ومن مقومات الصلح ولٌس سببا له فالصلح ال ٌقع اال على 

ال  ل لعقد الصلحن النزاع محنزاع قائم او محتمل او لم ٌكن صلحا ومن ثم ٌكو

 ( 1)ل الصلح هو الحق المتنازع فٌه سببا له واالدق ان ٌقال ان مح

 310 – 339, ص د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق ( 3)

 . 560( د . عبد الرزاق احمد السنهوري , المصدر السابق , ص 1)
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اما السبب بالمعنى الحدٌث , والصحٌح فً نظرنا ان السبب فً عقد الصلح هو 

السبب الذي تقول به النظرٌة الحدٌثة , وهو الباحث الدافع للمتصالحٌن على ابرام 

ان ٌخسر دعواه , او عزوفه عن الصلح . فهناك من ٌدفعه الى الصلح خشٌة 

التاقضً بما ٌتنبع من اجراءات طوٌلة ومصروفات كثٌرة او خوفه من العالنٌة او 

التشهٌر . وهناك من ٌكون الدافع له على الصلح االبقاء على صلح الرحم , او على 

صداقة قدٌمة , فالصلح الذي ٌكون سببا باعثا من هذه البواعث ٌكون مشروعا . اما 

الذي ٌكون الدافع الٌه سببا غٌر مشروع فانه ٌكون باطال , ومن ثم اذا  الصلح

تصالح شخص مع امراءة للمحافظة على عالقة بها اثمة فٌكون هذا الباعث غٌر 

مشروع , ومتى كان الطرف االخر على علم بها فان الصلح ٌكون باطال لعدم 

 . ( 3)مشروعٌة السبب 

افع الى التعاقد كسبب فً العقد واشترط ان ٌكون ولقد اخذ القضاء بفكرة الباعث الد

 . (1)هذا الباعث مشروعا واال كان التصرف باطال 

والسبب فً العقود الملزمة للجانبٌن مزدوج ففً عقد البٌع سبب التزام البائع هو 

 . (1)تنفٌذ التزام المشتري , وسبب التزام المشتري هو تنفٌذ التزام البائع 

 

 . 561 – 563د . عبد الرزاق احمد السنهوري , المصدر السابق , ص  (3)

د. عبد المجٌد الحكٌم , د. عبد الباقً البكري , الوجٌز فً نظرٌة االلتزامفً القانون  (1)

 . 304, ص  1035بغداد  –المدنً العراقً , الجزء االول , مكتبة السنهوري 

عبٌد الفتالوي , الموجز فً العقود د. سعٌد مبارك , د . طه المال حوٌش , د . صاحب  (1)

 . 13المساوة البٌع , االٌجاز , المقاومة , المكتبة القانونٌة , بغداد , ص 
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 المبحث الثالث

 اثار عقد الصلح في الفقه االسالمي والقانون العراقي

ذكر الفقهاء ان االثر المترتب على انعقاد الصلح هو حصول البراءة عن الدعوى 

بدل الصلح للمدعً وعلٌه فان االثر الجوهري لعقد الصلح هو ووقوع الملك فً 

انتهاء النزاع بٌن الطرفٌن بصدد خصومة قائمة او محتملة بٌنهما وسوف نوضح 

ذلك فً مطلبٌن االول مخصص الثار عقد الصلح فً الفقه االسالمً والثانً 

 مخصص الثار عقد الصلح فً القانون العراقً .

 

 المطلب االول

 الصلح في الفقه االسالمياثار 

ان عقد الصلح له اثار عامة الى جانب االثار الخاصة به فاالثر العام المترتب على 

عقد الصلح اٌا كان نوعه هو انهاء المنازعة بٌن طرفً الخصومة وسقوط دعوى 

 . (3)المدعً فال ٌستطٌع تجدٌد الدعوى بشان المدعى به 

زم حتى حٌنما تكون فائدته فائدة الهبة فال وكذلك ٌقرر الفقهاء ان الصلح عقد ال

ٌجوز فسخه اال اذا تراضى المتصالحان على الفسخ او الشترط احدهما ضمن عقد 

  .( 1)الصلح ان له خٌار الفسخ خالل مدة معٌنة وقبل صاحبه وبهذا الشرط 

  135 – 131( د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص 3)

 . 16صبٌح محمد , المصدر السابق , ص  م . ام كلثوم( 1)
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 ثانٌا : اثار عقد الصلح عند االنكار او السكوت 

لم ٌتفق راي المذاهب الفقهٌة حول تجدٌد موقفها من عقد الصلح عن االنكار او 

السكوت حٌث نجد ان حالة انكار المدعى علٌه بالمدعً به لدى الحنفٌة او حتى عند 

سكوته ) وان السكوت ٌاخذ حكم االنكار ( ثم تصالح مع المدعٌن فهنا نجده ٌفرق 

وهذا ٌترتب علٌه اختالف فً اثار الصلح  فً اثر الصلح بٌن المدعً والمدعى علٌه

 فً كل حالتٌن . 

 اما فً المذهب المالكً فاالصل هو جواز عقد الصلح عن انكار بشروط وهً : 

 .بمقتضى دعوى المدعً ()ان ٌكون الصلح جائزا  -3

ان انكر ما ادعى به ان ٌكون الصلح جائزا عن مقتضى دعوى المدعً علٌه  -1

 علٌه واجاب غٌره .

ان ٌكون الصلح جائزا على ظاهر الحكم الشرعً اي ان ال تكون هنالك تهمة  -1

 . (3)فساد 

وعلٌه اذا ادعى شخص على اخر حقا فانكره فصالحه ثم ثبت الحق بعد الصلح 

 . (1)باعتراف او بٌنة فله الرجوع فً الصلح 

 ثالثا : اثار عقد الصلح عن الدٌن 

الدٌن هما : االول صلح االسقاط واالبراء لدى الفقهاء المسلمٌن نوعان من صلح 

 والثانً هو صلح المعاوضة .

  139 – 137( د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص 3)

  . 16م . ام كلثوم صبٌح محمد , المصدر السابق , ص ( 1)
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النوع االول : صلح االسقاط واالبراء : وٌسمى عند الشافعٌة صلح الحطٌطة وهذا 

 ٌجري فً بعض الدٌن المدعى به وٌكون بلفظ ان ٌقر المقر له . الذي

النوع الثانً صلح المعوضة : فهو عقد صحٌح ٌجري على غٌر الدٌن المدعى بانه 

ٌقر له بدٌن فً زمنه ثم ٌتفقان على تعوٌضه عنه وحمه حكم بٌع الدٌن اذا كان بلفظ 

جوز ان تخلق العقود . ولما كان الصلح مشروعا لحسم النزاع فال ٌ (3)صحٌح 

الصلحٌة نزاعا اخر , فاثار الصلح تتمثل بحسم المنازعات التً ٌتناولها وبه تقضً 

الحقوق والدعاوي التً ٌتناول عنها المتصالحٌن تنازال نهائٌا ولذلك ال ٌجوز بعد 

ابرام الصلح وانقضاء الدعوى ٌتدخل خصم ثالث اخر الصلح بحقوقه لٌطالب 

  . (1)م فً هذه الحالة اال ان ٌرفع دعوى جدٌدة للمطالبة بحقه بحقوقه وال ٌكون اما

 

 المطلب الثاني

 اثار عقد الصلح في القانون العراقي

من القانون المدنً العراقً على انه )) اذا تم الصلح فال  ( 731تنص المادة ) 

ٌجوز الحد من المتصالحٌن الرجوع فٌه , وٌملك المدعً بالصلح بدله وتسقط 

دعواه (( وٌفهم من ذلك بان عقد الصلح اذا تم بٌن الطرفٌن فال ٌجوز الحد طلب 

 ( 3) كذلك بانوتتمثل  فسخه او الرجوع فٌه واال فان فً هذه الحالة تسقط دعواه

  111 – 110( د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص 3) 

 . 17 – 16,  ( م . ام كلثوم صبٌح محمد , المصدر السابق1) 

 ( من القانون المدنً العراقً  731( نص المادة ) 1) 
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االثار المترتبة على عقد الصلح تتمثل فً حصول البراءة عن الدعوى وانتقال 

كٌة فً بدل الصلح للمدعً , وانتقال ملكٌة المصالح به للمدعً علٌه ان كان مما المل

ٌحتمل التملٌك وٌاخذ الصلح حكم اقرب العقود الٌه , اذ العبرة فً العقود للمقاصد ال 

لاللفاظ , فاذا كان فً معنى البٌع او االسقاط اخذ حكمة وعلى ذلك فاذا تم الصلح 

ركانه , دخل بدل الصلح من العقود الالزمة وبالتالً على الوجه المطلوب وتحققت ا

(  من 731ال ٌملك احد العاقدٌن فسخه دون موافقة الطرف االخر وقد اكدت المادة )

القانون المدنً العراقً )) اذا تم الصلح فال ٌجوز الحد المتصالحٌن الرجوع فٌه 

ح اثر انقضاء واثر وٌملك المدعً بالصلح بدله وتسقط دعواه (( وهذا ٌعنً ان الصل

تثبٌت , فاذا تنازع شخصان على ملكٌة دار وارض مثال , ثم تم الصلح بٌنهما 

بشرط ان تكون الدار الحدهما واالرض لالخر فهذا الصلح ملزم للجانبٌن وٌلزم من 

اصبحت له الدار ان ٌتنازل عن ملكٌة االرض , وٌلزم من اصبحت له ملكٌة 

هذا فهو اثر كاشف للحق ال ار , اما اثر التثبٌت االرض ان ٌتنازل عن ملكٌة الد

بً مقصور على طرفً وعلى المهل الذي وقع فٌه وعلى سببه منشى له وهو نس

الذي تم من اجله وهذا االثر النسبً للصلح ٌجعل له قوة االمر المقضً فً شروطه 

  .(1)كما ان اثر الصلح هو حسم النزاع الذي وقع علٌه  . (3)وبالتالً ال ٌحتم بالصلح 

 

 .16, ص  ( م . ام كلثوم صبٌح محمد , المصدر السابق3) 

 . 317د . الٌاس نصٌف , المصدر السابق , ص  (1)
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والصلح باالصل ٌكشف عن الحقوق ال ٌنشئها واثره نسبً الى االشخاص والسبب 

كذلك وٌترتب علٌه ان اثار الصلح تقتصر حول اثر التثبٌت واثر االنقضاء فً هذا 

. ان االثر الجمهوري لعقد الصلح هو انهاء النزاع بٌن الطرفٌن بصدد  (3)المجال 

ب علٌه عدم جواز تجدٌد النزاع وتنحسم خصومة قائمة او محتملة بٌنهما بحٌث ٌترت

الخصومة . بالصلح فً المنازعات التً تناولها وانقضاء الحقوق واالدعاءات التً 

.ان عقد الصلح عقد ٌحسم به الطرفان  (1)نزل عنها اي من المتعاقدٌن نزوال نهائٌا 

جه نزاعا قائما او ٌتوقٌان به نزاعا محتمال , وذلك بان ٌنزع كل منهما على و

التقابل وجزء من ادعائه وكل ذلك ال ٌتصور ان ٌنفذ الصلح الذي ٌعقده احد 

المدنٌٌن المتضامنٌن مع الدائن بحق الباقٌن بقدر ما ٌوفر لهم مصلحة اال اذا قبلوه , 

الن هذا القبول الزم لكً ٌسري الصلح علٌهم فٌما نزل عنه المدٌن المتصالح من 

الى احد شطري الصلح دون الشطر االخر الن  حقوقه والقبول ال ٌمكن ان ٌنصرف

  . (1)عقد الصلح غٌر قابل للتجزئة 

 

 

 

 . 317د . الٌاس نصٌف , المصدر السابق , ص  (3) 

 . 115د . خالد عبد حسٌن الحدٌثً , المصدر السابق , ص  (1) 

 .160, ص  3997 لتزام , ( د . انور سلطان , النظرٌة العامة لاللتزام احكام اال1) 
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 ( 318صٌغة رقم )

 عقد صلح فً دعوى مرفوعة 

 انه فً ٌوم           الموافق      /      / تم التوافق والتعاقد بٌن كل من اوال : 

 السٌد / ...................................... مصري الجنسٌة ومقٌم ب ...........

حافظة ........................ وٌحمل بطاقة ....... قسم ........................ م

 شخصٌة /   عائلٌة   / رقم قومً رقم ................... سجل مدنً .................

 صادره بتارٌخ    /     /      

 )طرف أول (

 ومقٌم ب ............ –ثانٌا : السٌد / ............................... مصري الجنسٌة 

........... قسم ................. محافظة ....................... وٌحمل بطاقة 

 شخصٌة / عائلٌة  / رقم قومً ورقم ........................ سجل مدنً .............

 صادرة بتارٌخ       /     /   

 ) طرف ثانً (

 االتً :بعد ان اقر الطرفان باهلٌتهما للتعاقد والتصرف اتفاقا على 

 البند االول 

اقام الطرف االول ضد الطرف الثانً الدعوى رقم .......... لسنة .......... 

والمنظورة امام محكمة ............... والمحدد لنظرها جلسة    /    / وموضوعها 

................ ورغبة من الطرفان فً انهاء النزاع القائم والعلم فٌما بٌنهما تم 

 العقد . تحرٌر هذا
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 البند الثانً 

تم الصلح على اساس ..............................) ٌذكر اساس الصلح مثال .... تم 

هذا الصلح مقابل ان ٌقوم الطرف الثانً بدفع مبلغ قدره ................ جنٌه 

 للطرف االول , وتم هذا الصلح مقابل قٌام الطرف الثانً بتسلٌم .....................

 للطرف االول , .................................... الخ ( .

 البند الثالث

ٌتعهد الطرف االول بالحظور امام المحكمة بجلسة     /   / واالقرار بهذا الصلح 

 واالنسحاب تاركا الدعوى للشطب .

 البند الرابع

.. جنٌه للطرف ٌلتزم الطرف الثانً بدفع مبلغ وقدره .............................

 االول مقابل المصارٌف التً قام بدفعها فً الدعوى ومقابل اتعاب المححاماة .

 البند الخامس 

فً حالة تخلف الطرف االول عن حضور الجلسة   /   / ٌقوم الطرف الثانً بتقدٌم 

 صورة من هذا العقد للمحكمة الرفاقه ضمن اوراق الدعوى واقرار ما جاء به .

 البند السادس 

 مصارٌف واتعاب ورسوم هذا العقد ٌكون على عاتق الطرف الثانً .
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 البند السابع 

حرر هذا العقد من ثالث نسخ بٌد كل طرف نسخة والنسخة الثالثة توضح بملف 

 الدعوى .

 )الطرف األول (                                                  ) الطرف الثانً (

 ملحوظة .

االنسحاب وترك الدعوى للشطب بعد االقرار بالصلح تجنبا لحجز ٌتم تفضٌل 

 الدعوى للحكم وتحمٌل احد الطرفان بمصروفاتها واتعاب المحاماة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, دار  ة فً العقود المدنٌة والتجارٌةالمحامً عماد مجدي عبد الملك الصٌغة القضائٌ( 3) 

 . 434 – 431, ص 1004, المطبوعات الجامعٌة 
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 اتمةالخ

 –بعد ان وفقنا هللا فً اتمام هذا البحث بعقد الصلح فً القانون العراقً والشرٌعة 

فقد وجدنا ان كال من الفقه االسالمً والقانون والوضعً مع  –دراسة مقارنة 

المقارنة بابراز اوجه الشبه والخالف لم ٌكن هذا الشبه مصطنعا على نحو تعسفً 

ٌتناقض مع الدراسة المنهجٌة الموضوعٌة كما ٌحلو لبعض الباحثٌن , وان القانون 

مً وهذا اعالء لشان الوضعً قد نقل الكثٌر من قواعدة واحكامه عن الفقه االسال

الفقه االسالمً ببعث هذا التراث الضخم من الفقه ونشره وتحقٌقه ودراسة نصوصه 

والتامل فٌها واثبات ان هذا الفقه الحً صالح للتطبٌق فً كل بٌئة وفً كل عصر 

 مع مقارنة بالشرائع االخرى مقارنة منهجٌة .

والقانون انما استخلص نتائج طنع المقارنة بٌن الفقه االسالمً صوهذا البحث لم ٌ

هذه المقارنة كما كشف عنها النظر الفقهً القائم على البحث واالستقصاء وكما 

احسب بها الذوق النابه من ملكة الفقه لدى فقٌه النفس فجاءت هذه المقارنة طبٌعٌة 

ولٌدة البحث والنظر ال ولٌدة المٌل والهوى وان دراسة الفقه االسالمً تقٌد بالبحث 

ذهب واحد وانما بساحة المذهب الفقهٌة المشهورة التً اتبعت دون ان تقف عند بم

مذهب بعٌنه , وهذا ما اقتضاه منهج الدراسة المقارنة وقد حرص البحث على ان 

ٌرجع فً الفقه االسالمً الى مصادره االصلٌة كما عرض بعض النصوص الفقهٌة 

 ه وابرازه والوقوف عنده .لالستشهاد بها وهذا تراث عظٌم ٌجب المحافظة علٌ
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 توصل البحث الى النتائج االتٌة :

ان عقد الصلح خصوصا فً الفقه االسالمً ذو مدلول واسع حٌث جاء التعرٌف  -3

بانه عقد وضع لرفع المنازعة دون اشتراطه ان ٌكون نزوال متبادال من الطرفٌن 

بل تنازل من كال وهذا عكس القانون المدنً الذي اشترط ان ٌكون عقد الصلح مقا

 الطرفٌن عن بعض الحقوق .

ان الفقه االسالمً ٌلتقً مع القانون العراقً باعتباره ان عقد الصلح تصرف  -1

 قانونً ٌتم بتطابق ارادتٌن .

ان الصلح فً الفقه االسالمً ٌشمل كل صور النزاع سواء كان النزاع بٌن  -1

 االفراد او الجماعات .

د الصلح هو انهاء النزاع وقطع الخصومة وتثبٌت كل ان هناك اثرا عاما لعق -4

 الحقوق المتنازع فٌها وهذا ما جاء فً كل من الفقه االسالمً والقانون المدنً .

ان عقد الصلح ٌمٌز بٌن انواع ثالثة من الصلح : الصلح عن اقرار , والصلح  -5

لٌه فً عن انكار , والصلح عن سكوت , واساس هذا التقسٌم هو حالة المدعً ع

الدعوة التً ٌجري فٌها التصالح حٌث ان ذلك قد ساعد على تحدٌد طبٌعة عقد 

 الصلح .
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 التوصيات

نرى من االفضل على المشرع العراقً انشاء محاكم تختص بالصلح فً مختلف  -3

اتجاهات النزاع الدائر بٌن االطراف وذلك فً كل منطقة استثنافٌة وتحال الٌها 

 التً عرفت علٌها النزاع واتجهت فٌها بعد الى موضوع الصلح.الدعوة من المحاكم 

نرى من االفضل على المشرع العراقً اعادة النظر فً كل من النصوص  -1

القانونٌة فً القانون المدنً العراقً المتعلقة بموضوع عقد الصلح وال سٌما المتعلقة 

 منها بموضوع تفسٌر العقد , واهلٌة المتعاقدٌن ونوع الصلح .

نرى من االفضل اضافة موضوع عقد الصلح الى مناهج الدراسة ومفرداتها فً  -1

كلٌة القانون , ٌختص بعقد الصلح تدٌدا الن هذا الموضوع له اهمٌة علٌا فً الحٌاة 

االجتماعٌة وحٌث ان جمٌع الكلٌات فً العراق ال تتطرق الى موضوع الصلح كما 

 لٌلة .ان الكتابات فً موضوع الصلح بشكل عام ق
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