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 به نام خدا

 موضوع مقاله: صلح وسند رسمي صلح نامه 

 نويسنده:سميه حسيني دانشجو كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 

 

صلح در لغت به معني توافق و تسالم وسازش است . در قوانين ايران تعريفي از صلح نشده است اما در  
تا 752مواد اده است اختصاص د آن  ته شده ومواد واحكامي نيزبهقانون مدني در معناي وسيع ان پذيرف

صلح  دامنه وسيعي دارد به همين خاطر در فقه به سيد .قانون مدني در موضوع صلح مي باشد 770
كه  سبب شده نتوان تعريف قابل قبولي  العقود وسيد االحكام لقب داده شده وهمين دامنه وسيع است

ر مشكل گرديد در هر حال آنچه بايد بدان توجه براي آن ارائه نمود ودر تميز آن با اير عقود نيز دچا
نمود اين است كه ماهيت اصلي صلح تسالم وسازش وتوافق است  وهمين توافق وتسالم وسازش  

 جوهره ي آن  را تشكيل ميدهد و وجه تمايز آن با ساير عقود است. 

صلح ثبت  قانون  47ه ماد 2سند صلح نامه است بر اساس بند آنچه در اينجا ميخواهيم بدان بپردازيم 
قانون مذكور سندي كه به ثبت نرسيده در  48نامه بايد باسند رسمي باشدوبه ثبت برسد وطبق ماده 

ا سند هيچ يك از ادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد . حال سوال اين است كه ايا صلح حتما بايد ب
 يح  نيست؟رسمي باشد تا اعتبار داشته باشد ؟ يا ايا  صلح با سند عادي صح

براي صحت صلح طرفين بايد اهليت " 753طبق ماده :در قانون مدني  شرايط صلح صحيح امده است 
مقصود از اهليت معامله هم همان اهليت متعارف در "معامله وتصرف در مورد صلح را داشته باشند.

اهل محسوب شوند بايد  براي اينكه متعاملين"قانون مدني آورده شده  211معامالت است كه در ماده 
همان قانون است كه معامله اشخاصي  212ضمانت اجراي اين ماده هم ماده "عاقل وبالغ ورشيد باشند 

است البته اين ماده اجمال دارد كه در جلد دوم  باطل اعالم نموده را كه بالغ وعاقل ورشيد نيستند
قانون مدني ومواد  753ق ماده رفع گرديده است  در هر حال طب 1215تا1211قانون مدني مواد 

در صورتي كه ممنوع از  مربوط به اهليت اين نتيجه حاصل مي گردد كه اشخاص عاقل، بالغ ،رشيد
هستند ومي توانند اموال خود بالعوض داراي اهليت در صلح با عوض  و تصرف در اموال خويش نباشند

لح بال عوض داراي اهليت مي همچنين اشخاص غير رشيد وصغير مميز نيزدر قبول صراصلح كنند
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با اين شرط كه مورد صلح  امر مشروعي باشد وحاللي را حرام وحرامي را حالل نگرداند بنابراين  باشند
صلحي كه طبق قانون مدني به طور صحيح واقع گرديده يعني طرفين اهليت ان را دارا مي باشند ،مورد 

واقع نشده ومورد صلح باشد،صلح بر امر باطل ي مصلح امر مشروعي است وعقد صلح براي فرار از دين ن
ست اگر چه به موجب در ماليت مطلق شخصي كه مي خواهد  مالش را صلح كند باشد ،صحيح ونافذ ا

قانون مدني از عقود الزم هم مي باشد وهيچ يك از 760طبق ماده سند عادي باشد.چنين صلحي 
 يا اقاله . فسخ به خياربزنند مگر در موارد  طرفين نمي توانند آن را برهم

 ،ثبت سند صلح نامه را الزامي نموده وضمانت اجراي ان را عدم  قانون ثبت 48و 47مواد  اما اينكه 

پذيرفته شدن اسناد غير رسمي در محاكم وادارات اعالم كرده است. بايد گفته شود كه اين مواد در 
بلكه منظور از پذيرفته نشدن اين قبيل دمقام اعالم بي اعتباري اسناد عادي به طور مطلق نمي باشن

اسناد غير قابل استناد بودن آنها در ارتباط با اشخاص ثالث است  ،در مقابل طرفين عقد اين گونه اسناد 
اين گونه اسناد بايد طبق قانون رسمي اعتبار وسنديت دارد وطرفين عقد نمي توانند به اين بهانه كه 

هد واجراي عقد سر بازنند .بنابراين متصالح ععادي است از انجام ت سند عقدوثبت شده باشند حال انكه 
غير )نمي تواند به استناد صلح نامه عادي در مقابل اشخاصي به صلح مالي را مالك مي شود (كسي كه 

از مصالح (كسي كه مال خود را به ديگري صلح مي كند)نسبت به مالي ادعاي مالكيت نمايد ولي هرگاه 
ن طرفين صلح مورد انكار واقع شود ذي نفع مي تولند براي اثبات وقوع معامله بين خود وقوع معامله بي

مله استناد كند وچنين استنادي قابل رسيدگي قضايي اوشخص موصوف به سند عادي مربوط به آن مع
 است.عالوه بر اين كه مصالح ومتصالح مي توانند در اختالف ونزاع خود در باره مورد صلح به سند عادي

بر عليه مصالح اقامه صالح مي تواندتمووقوع صلح را اثبات نمايند،وهر دليل قابل اثبات استناد كنند، 
 صلح را به تنظيم سند رسمي الزام وي قانون مدني 220ا اثبات صلح و استناد به ماده ب دعوا نماييد و

تصريح شده است ملزم  .چرا كه طبق ماده مذكورمتعاملين نه فقط به اجراي چيزي كه در عقدبخواهد 
مي باشند بلكه به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف وعادت ويا به موجب قانون از عقد حاصل مي 

 شود ملزم مي گردند.

واقامه دعوا شودومتصالح براي اما اگر بين متصالح وشخص ثالثي در رابطه با مورد صلح اختالف افتد 
قانون ثبت به ان  48و47مايد دادگاه با استناد به ماده اثبات مالكيت خود سند عادي صلح را ارائه ن

 ترتيب اثر نخواهد دادوحتي ممكن است متصالح در مقابل شخص ثالث محكوم گردد.
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البته متصالح مي تواند با استفاده ازطرح دعواي جلب ثالث در مهلت قانوني ان مصالح را به دادرسي 
محكوميت صالح را به تنظيم سند رسمي خواستار شود وجلب وبا اثبات وقوع صلح بين خود ووي الزام م

 خود در مقابل شخص ثالث جلوگيري كند. 

 

 

 

 منابع : 

 ،قانون مدني در نظم حقوق كنوني كاتوزيان ،ناصر 

 كاتوزيان ناصر ،درسهاي از عقود معين اعمال حقوقي

 1قهرماني نصراهللا ،مباحث دشوار ايين دادرسي مدني جلد 

 

 پايگاه اينترنتي نشر مقاالت حقوقي،حق گسترناشر:

Www.HaghGostar.Ir 

HaghGostar@gmail.com 
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