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 « 1394 بمصو اختالف حل شوراهای قانون کاتن »

 

ای تشکیالت شور

حل اختالف

هدف از تشکیل 

:شورای حل اختالف

خاص به  منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اششورای حل اختالف 

.تشکیل گردیده استحقیقی و حقوقی غیردولتی

.گرددو با شرایط مقرر قانونی تشکیل میتحت نظارت قوه قضائیه شورای حل اختالف 

تعیین چگونگی 

محدوده فعالیت 

:شوراجغرافیایی 

ه عهده بدر هر حوزه قضائی تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا 

.باشدمیرئیس همان حوزه قضائی 

ی محل تشکیل شورا

:حل اختالف

شوراهای حل اختالف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به 

.گرددتعداد الزم تشکیل می

چگونگی امکان  

ورت تشکیل شورا بص

:تخصصی

رتیب امور خاص به ترئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به

.تشکیل دهدشوراهای تخصصی مقرر در این قانون 

اعضای شورای حل 

اختالف

رئیس-1

دو نفر عضو اصلی-2

یک نفر عضو علی البدل-3

در صورت نیاز مسؤول دفتر-4

ای نحوه پیشنهادِ اعض

شورای حل اختالف

رئیس ابالغ آن از سویو توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد 

.شودربط وی صادر میذیکل دادگستری استان یا معاون

قاضی شورای حل 

اختالف

شورا در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی

.یندنماشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینامیده می

اغل یا تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شقوه قضائیه می

.بازنشسته استفاده نماید

.ین کندرئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعی

:انحوه انتصاب اعض

. شودصادر میرئیس قوه قضائیه توسط انتصاب قاضی شورا حکم 

ا قانونی، بپس از احراز شرایطاعضای شورا حکم انتصاب هریک از 

ادر صپیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها 

.شودمی
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تشکیل شورای حل اختالف خاص 

:برای اقلیت های دینی

تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات رئیس قوه قضائیه می

. های دینی، شورای حل اختالف خاص آنان تشکیل دهداقلیت

.اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند

اشخاصی که  تا زمان اشتغال در سمتهای شغلی خود 

: حق عضویت در شورای حل اختالف را ندارند

قضات

کارکنان دادگستری

وکال و مشاوران حقوقی

کارشناسان رسمی دادگستری

کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی

نیروهای اطالعاتی

مواردی که شوراها با تراضی 

طرفین برای صلح و سازش 

:نماینداقدام می

کلیه امور مدنی و الف ـ

حقوقی

تکلیه جرائم قابل گذشب ـ

جنبه خصوصی جرائم پ ـ

غیرقابل گذشت

 با شورا رسیدگی کهصورتی در

 طرفین از یکی درخواست

 تا دیگر طرف و پذیرد صورت

 خود تمایل عدم اول جلسه پایان

 اعالم شورا در رسیدگی برای را

 را درخواست شورا نماید،

طرفین را به مرجع و  بایگانی

 (مهم).نمایدمی صالح راهنمایی

 



کات                           داستان ....دکتر..........تالف........................اخ  حل شورااهی اقنون  نموداری ن

3 
 

 
 

 

 
 

قاضی شورا با مشورتی که مـوارد

ه اعضای شورا رسیدگی و مبادرت ب

:نمایدصدور رأی می

(مهم)

تا نصاب دویست  میلیون منقول دعاوی مالی راجع به اموال

ریال (2۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

دعاوی مربوط به سرقفلیبه  جز دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجرهتمامی 

و حق کسب و پیشه

ود به شرطی که در رابطه استیجاری اختالفی وجتعدیل اجاره  بها دعاوی 

نداشته باشد

رفع آنو مهر و موم ترکه ، تحریر ترکه، حصر وراثتصدور گواهی 

شورا نسبت به اصل دعوی به در صورتی که از پرداخت محکومٌ ادعای اعسار 

.رسیدگی کرده باشد

نصاب دویست  میلیونتا جهیزیه، مهریه و نفقه دعاوی خانواده راجع به 

ریال (2۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

تأمین دلیل

مستوجب مجازات جزای  نقدی درجه هشت باشدصرفاًجرائم تعزیری که 

ر چگونگی تعیین بهای خواسته د

:شورای حل اختالف

.آن تعیین می گرددبراساس نرخ واقعی بهای خواسته 

د و چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختالف حاصل شو

دید کند ، یا قاضی شورا نسبت به آن تراختالف مؤثر در صالحیت شورا باشد

را تعیین ، بهای خواستهرأساً یا با جلب نظر کارشناسقبل از شروع رسیدگی 

.کندمی

:شورای حل اختالف در دو مورد مجاز به صدور حکم نمی باشد

شالق

حبس
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:صالحیت شوراهای حل اختالف روستا حدود 
لح و صرفاً صصالحیت شوراهای حل اختالف روستا مستقر در روستا 

.می باشدسازش

ن حتی با توافق طرفیای که دعاوی

:نیستقابل طرح در شورا 

(مهم)

اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسبالف ـ

اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیتب ـ

دعاوی راجع به حجر و ورشکستگیپ ـ

دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتیت ـ

ا اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یث ـ

.باشدمراجع قضائی غیردادگستری می

چگونگی ارجاع 

دعاوی قابل طرح 

در شورای حل 

:اختالف

در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی 

مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی

و تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختالفکننده می

امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش

موضوع را رعایت دو نکته به شورای حل اختالف 

:ارجاع نماید

.استامکانپذیرفقط برای یکبار ارجاع 

استحداکثر سه ماه مدت آن 
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حل اختالف بین شوراهای 

(مهم)حل اختالف

اختالف در صالحیت بین 

شوراهای حل اختالف، واقع 

:در یک حوزه قضائی

مرجع حل اختالف شعبه اول دادگاه عمومی همان 

.حوزه است

اختالف در صالحیت بین 

شوراهای حل اختالف، واقع 

در حوزه های قضائی 

:شهرستان های یک استان

مرجع حل اختالف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه 

.قضائی شهرستان مرکز استان است

اختالف در صالحیت بین 

شوراهای حل اختالف، واقع 

:در دو استان

ان مرجع حل اختالف شعبه اول دادگاه عمومی شهرست

ای واقع مرکز استانی است که ابتدائاً به صالحیت شور

.در آن استان اظهارنظر شده است

اختالف در صالحیت شورای

حل اختالف با سایر مراجع 

ه غیردادگستری در یک حوز

:قضائی

ی حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائ

.مربوط است

اختالف در صالحیت شورای

حل اختالف با سایر مراجع

هایغیردادگستری در حوزه 

:قضائی مختلف یک استان

حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی  شهرستان

.مرکز همان استان است

اختالف در صالحیت شورای 

حل اختالف با سایر مراجع 

غیردادگستری واقع در 

:حوزه دو استان

حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان

ای واقع مرکز استانی است که ابتدائاً به صالحیت شور

.در آن استان اظهارنظر شده است

اختالف در صالحیت بین 

شورای حل اختالف با مرجع

:قضائی

.االتباع استنظر مرجع قضائی الزم
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رسیدگی در شوراهای حل

اختالف

رسیدگی شوراها با 

کتبی یا شفاهیدرخواست 

.  آیدبه عمل می

امضایو به قیددر صورت مجلس درخواست شفاهی 

.رسدمیخواهان یا متقاضی 

ن درخواست رسیدگی متضم

:این موارد است

فین نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرالف ـ

دعوی

تقویم آن در امور موضوع خواسته و همچنین ب ـ

مالی

موضوع درخواست یا اتهامپ ـ

دالیل و مستندات درخواست یا شکایتت ـ

از رسیدگی قاضی شورا 

تابع ، حیث اصول و قواعد

مقررات قوانین آیین 

دادرسی مدنی و کیفری 

.است

اظر شامل مقررات ناصول و قواعد حاکم بر رسیدگی 

ی به صالحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگ

و مقررات ناظر به صدور .به دالیل و مانند آن است

رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم

.تمقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون اس

رسیدگی شورا تابع 

تشریفات آیین دادرسی

.نیستمدنی

کلی ، مقررات ناظر به شرایط شتشریفاتمنظور از

، دادخواست ، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی

.جلسه دادرسی و مانند آن است

ال ای ارسچنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه 

ورا نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ نباشد، ش

.مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند

.ه نماینددادگستری استفادتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیلطرفین می

دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج در مواردی که 

(مهم).آیدبه عمل میرسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح باشد، 
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در صورت حصول سازش 

:میان طرفین

چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی 

شورا به طرفین ابالغ می شود

کس و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منع

.مراتب به مرجع قضائی صالح اعالم می شود

رای غیابی در شورای 

:حل اختالف

رأی صادره از سوی قاضی 

شورا حضوری است، مگر 

:اینکه 

محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ  یک از جلسات رسیدگی 

باشندحاضر نشده 

یا

به  طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد

.به رأی غیابی اعتراض کندقانون آیین دادرسی مدنیعلیه غایب حق دارد مطابقمحکومٌ

تجدید نظر از 

آرای شورای حل 

:اختالف

صادره طبق تمام آرای 

قانون شورای حل 

ظرف مدت اختالف، 

بیست روز از تاریخ 

قابل ،ابالغ

تجدیدنظرخواهی 

(مهم). باشدمی

مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، 

. باشدمی

مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، 

. دباشمی

اً رأس، نقض نمایدچنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را 

استرأی، قطعی این . کندمیمبادرت به صدور رأی

حیت چنانچه مرجع تجدیدنظر رسیدگی به موضوع را در صال

.ندکمرجع دیگری بداند، پرونده را به مرجع صالح ارسال می

.تو قطعی اسباشد قابل اعتراض نمیشورا گزارش اصالحی 

د باشدر مقام رد صالحیت شورا هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر 

وی به عنوان رأی شعبه بدو رأی اخیر رسیدگی ماهوی انجام 

تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و

(مهم).استقابل تجدیدنظر کیفری 

هزینه   دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب

.مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است
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اصالح سهو قلم در  

رای شورای حل 

:اختالف

م هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قل

ای رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه 

یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در 

ه محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی ک

نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده 

قاضی شورا رأساً یا با درخواست است، 

.کند رأی را تصحیح مینفعذی

. می شودبه طرفین ابالغ رأی تصحیح شده 

بدون رأی ،تسلیم رونوشت رأی اصلی

.استممنوعتصحیح شده 

اجرای آرای قطعی 

:شورای حل اختالف

پس از نفع و با دستور قاضی شورا به درخواست ذیدر امور مدنی اجرای آرای قطعی

.به عمل می آیدمطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی صدور برگه اجرائیه 

ی واحد توسط قاضطبق مقررات آیین دادرسی کیفری در امور کیفری اجرای احکام قطعی 

.آیدبه عمل میاجرای احکام شورای حل اختالف محل 

وسط تنظیم شده توسط شورای حل اختالف به دستور قاضی شورا تگزارش های اصالحی 

.شوداجراء میواحد اجرای احکام شورای حل اختالف 

به را پرداخت علیه، محکومٌ چنانچه محکومٌ 

:نکند و اموالی از وی به  دست نیاید

ون مراتب جهت اعمال قاننفع و دستور قاضی شورا با تقاضای ذی

های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل نحوه اجرای محکومیت

.شوداختالف اعالم می

چگونگی جایگزینی در

ا فوت یا استعفاء یصورت  

:رااعضای شویا غیبتعزل

س حوزه البدل با دعوت رئیعضو علیاعضای شورا، در صورت 

.شودجایگزین عضو مذکور میقضائی

دار وظیفه ویعهدهالبدل با دعوت رئیس شورا، عضو علی عضو شورا، در 

.می باشد
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ب رئیس حوزه قضائی مراتدر این موارد 

را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت 

کننده به تخلفات اعضاء ورسیدگی 

:کندکارکنان شورا اعالم می

.وندشورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شی چنانچه اعضا

ته شورا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشی چنانچه اعضا

.باشند

.شورا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهندی چنانچه اعضا

ه تخلفات کننده بهیأت رسیدگی تشکیالت 

:کنداعضاء و کارکنان شورا اعالم می

قاضی با یک  نفرکننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از هیأت رسیدگی

ستان و انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختالف ا

.می باشدمسؤول حفاظت و اطالعات دادگستری استان 

 کند و منصوب میسه  سال رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت 

.انتخاب مجدد آنان بالمانع است

ضمانت اجرای 

تخلفات اعضاء و 

کارکنان شورا 

:نسبت به این تخلفات

مرتکب رابار اول و دوم برای -1

زیر های به یکی از مجازات

:محکوم می کند

ر اخطار کتبی بدون درج دالف ـ

پرونده

توبیخ کتبی با درج در ب ـ

پرونده

ه بکسر پاداش تا یک سومپ ـ

مدت یک ماه تا یک سال

را به مرتکب سومبار برای-2

زیر محکوم های یکی از مجازات

:می کند

محرومیت از کار در شورا از ت ـ

یک ماه تا یک سال

محرومیت دائمی از کار در ث ـ

شورا

اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا عضویت

عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا 

تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از 

عرف اداری با اشخاص مراجعه  کننده

ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری بدون 

مجوز

غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا 

تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

کم  کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

عدم رعایت حجاب اسالمی

عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی
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ضمانت اجرای 

تخلفات اعضاء و

کارکنان شورا 

ی از به یکنسبت به این تخلفات 

:زیر محکوم می کندهای مجازات

محرومیت از کار در شورا از ت ـ

یک ماه تا یک سال

محرومیت دائمی از کار در ث ـ

شورا

اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

وال تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به ام

بیت  المال

راارائه گواهی یا گزارش خالف در امور مربوط به شو

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را 

ه ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی ک

.حق دریافت آن را دارند

ااعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنه

هار غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چ

ل جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طو

ماه

یک کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحر

ارهای دیگران به کارشکنی یا کم  کاری و یا اعمال فش

فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ز عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن ا

.نظر اسالم مردود شناخته شده است

آنها عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه

عالیت مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و ف

به نفع آنها

آرای صادره از هیأت 

بدوی در مورد 

:مجازات های 

اخطار کتبی بدون درج در پروندهالف ـ

توبیخ کتبی با درج در پروندهب ـ

به مدت کسر پاداش تا یک سومپ ـ

یک ماه تا یک سال

.استقطعی

محرومیت از کار در شورا از یک ماه تات ـ

یک سال

محرومیت دائمی از کار در شوراث ـ

قابل بیست  روز پس از ابالغ ظرف مدت 

در هیأت تجدیدنظر تجدیدنظر 

رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و 

. استکارکنان شورا 



کات                           داستان ....دکتر..........تالف........................اخ  حل شورااهی اقنون  نموداری ن

11 
 

 
 

گار  خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رست

 زهرا داستان

تشکیالت هیأت تجدیدنظر رسیدگی 

ای کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شور

:حل اختالف

.است سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل این هیأت مرکب از 

س با ابالغ رئیقضائی یا باالتر ( ۹)از بین قضات دارای پایه این اعضا

. منصوب می شوند سه سالبرای مدت قوه قضائیه

.بالمانع است(بعد از اتمام سه سال)اعضا انتصاب مجدد 


