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 قانون شوراهای حل اختالف

 

 

 

 حل اختالف یقانون شوراها

 

 یاول: مقررات عموم مبحث

قانون  نیحل اختالف که در ا یشوراها یردولتیغ یو حقوق یقیاشخاص حق نیبه منظور حل اختالف و صلح و سازش ب -1 ماده

 .گرددیم لیقانون تشک نیمقرر در ا طیو با شرا هیتحت نظارت قوه قضائ شود،یم دهیبه اختصار شورا نام

 باشد. یم یهمان حوزه قضائ سیبه عهده رئ یشورا در هر حوزه قضائ ییایجغراف تیمحدوده فعال نییتع -تبصره

 یتخصص یقانون شوراها نیمقرر در ا بیبه امور خاص به ترت یدگیرس یتواند برا یاستان م یکل دادگستر سیرئ -2 ماده

 دهد. لیتشک

 انتخاب یاعضاء و چگونگ بیدوم: ترک مبحث

دفتر  کی یخود دارا فیانجام وظا یبرا تواندیالبدل است و م یو دو نفر عضو عل ینفر عضو اصلسه یهر شورا دارا -3 ماده

صادر  یو ربطیمعاون ذ ایاستان  یکل دادگستر سیرئ یو ابالغ آن از سو شنهادیشورا پ سیباشد که مسؤول آن توسط رئ

 .شودیم

قانون انجام  نیمطابق مقررات ا شوندیم دهیشورا نام یکه قاض یدادگستر یچند نفر قاض ای کی یدر هر حوزه قضائ -4 ماده

 زمان عهده دار امور چند شورا باشد.هم تواندیشورا م ی. قاضندینما یم فهیوظ

اعضاء شورا پس از  ریخواهد شد و احکام انتصاب ساقضات شاغل منصوب انیاز م هیه قضائقو سیشورا با ابالغ رئ یقاض -5 ماده

 .شودیصادر م گردد،یم نییتع شانیکه توسط ا یشخص ایو  هیقضائقوهسیتوسط رئ طیاحراز شرا

 تیعضو طیسوم: شرا مبحث

 باشند: ریز طیشرا یاسالم بوده و دارا نیمب نیبه د نیمتد دیاعضاء شورا با -6 ماده

 .رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -الف

 .هیمطلقه فق تیو وال رانیا یاسالم یجمهور یبه قانون اساس یاعتقاد و التزام عمل -ب
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 و صحت عمل. انتیحسن شهرت به امانت و د -ج

 سکرآور. ایروان گردان  ایبه مواد مخدر  ادیعدم اعت -د

 سال تمام. 35دارا بودن حداقل  - ه

 از خدمت. تیمعاف ای یعموم فهیخدمت وظ انیبودن کارت پا دارا -و

 حل اختالف شهر. یجهت اعضاء شوراها یدارا بودن مدرک کارشناس -ز

 متأهل بودن. -ح

 .تیسابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضو -ط

 .یاز حقوق اجتماع تیو عدم محروم یفریمؤثر ک تینداشتن سابقه محکوم -ی

فقه و  شیبا گرا اتیاله ای یحقوق قضائ یهادر رشته یحوزو ای یدر شورا دارندگان مدرک دانشگاه تیعضو یبرا -1 تبصره

 هستند. تیدر اولو یحقوق اسالم یمبان

 است. یمستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزام یدر شوراها تیعضو یبرا -2 تبصره

( 13)زدهمیموضوع اصل س ینید یتهایاقل هیاحوال شخص یصلح و سازش در دعاو یبرا تواندیم هیقوه قضائ سیرئ -3 هتبصر

 دهد. لیحل اختالف خاص تشک یشورا رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 خود باشند. نیبه د نیمتد دیشورا با نیا اعضاء

تا  یو اطالعات یانتظام یرویو پرسنل ن یوکالء و مشاوران حقوق ،یقضات )به استثناء قضات شورا(، کارکنان دادگستر -7 ماده

 در شورا را ندارند. تیخود هستند حق عضو یشغل یکه در سمتها یزمان

 شورا تیچهارم: صالح مبحث

 :دینمایصلح و سازش اقدام م یبرا نیطرف یشورا با تراض ریدر موارد ز -8 ماده

 .یو حقوق یامور مدن هیکل -الف
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 جرائم قابل گذشت. هیکل -ب

 گذشت. رقابلیجرائم غ یجنبه خصوص -ج

خود  لیجلسه اول عدم تما انیتا پا گریو طرف د ردیصورت پذ نیاز طرف یکیشورا با درخواست  یدگیرس کهیدر صورت -تبصره

 .دینمایم ییرا به مرجع صالح راهنما نیو طرف یگانیشورا درخواست را با دیدر شورا اعالم نما یدگیرس یرا برا

 :دینمایم یو مبادرت به صدور رأ یدگیرس ریشورا در موارد ز -9 ماده

 یقانون یات نقدکه مجاز یو رانندگ ییتخلفات راهنما لیاز قب یو امور خالف یتیو ترب ینیدر جرائم بازدارنده و اقدامات تأم -الف

 سه ماه حبس باشد. ایو  الی(ر30.000.000) ونیلیم یآن حداکثر و مجموعاً تا س

 لیدل نیتأم -ب

 .باشدنمی حبس حکم صدور به مجاز شورا – تبصره

 ندارد. نیبا توافق طرف یدر شورا را حت طرحتیقابل ریز یدعاو -10 ماده

 رجوع، نسب. اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، -الف

 .تیتول ت،یوص ت،یاختالف در اصل وقف -ب

 .یراجع به حجر و ورشکستگ یدعاو -ج

 .یو دولت یراجع به اموال عموم یدعاو -د

 باشد. یم یردادگستریغ یمراجع قضائ ای یمراجع اختصاص تیدر صالح گرید نیکه به موجب قوان یامور -ه

 .دینمایم یو مبادرت به صدور رأ یدگیرس اختالفحلیبا مشورت اعضاء شورا ریشورا در موارد ز یقاض -11 ماده

 .الی( ر50.000.000) ونیلیم و در شهر تا پنجاه الی( ر20.000.000)ونیلیم ستیدر روستا تا ب یمال یدعاو -1

 .شهیو حق کسب و پ یمربوط به سرقفل یمستأجره به جز دعاو نیع هیمربوط به تخل یدعاو هیکل -2

 ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن. ریحصروراثت، تحر یصدور گواه -3
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 کرده باشد. یدگیرس یکه شورا نسبت به اصل دعو یاعسار از پرداخت محکوم به در صورت یادعا -4

 یدعو تیفیبا توجه به ک تواندیم کنندهیدگیدادگاه رس یمدن یدعاو ریو سا یخانوادگ یاختالفات و دعاو هیدر کل -12 ماده

حل  یمدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورا یبرا بارکیصلح و سازش فقط  قیاختالف و امکان حل و فصل آن از طر ای

 .دیاختالف ارجاع نما

را  جهیصلح و سازش تالش کند و نت جادیاختالف و ا ای یحل و فصل دعو یشورا مکلف است در اجراء ماده فوق برا -13 ماده

ادامه  ای یگزارش اصالح میتنظ یارجاع کننده برا یشده به مرجع قضائ نییعدم حصول سازش در مهلت تع ایاعم از حصول 

 .دیمستنداً اعالم نما یدگیرس

 بیغا نیباشد و همچن میق ای یکه فاقد ول دیررشیمجنون، شخص غ ر،یحفظ اموال صغ یاقدامات الزم را برا دیشورا با -14 ماده

بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند. شورا  یمفقوداالثر، ماترک متوفا

 مذکور را ندارد. اموالاز  کیچیحق دخل و تصرف در ه

 :شودیاقدام م ریز بیشوراها به ترت یمحل تیدر صورت اختالف در صالح -15 ماده

 همان حوزه است. یحل اختالف با شعبه اول دادگاه عموم ،یحوزه قضائ کیواقع در  یدر مورد شوراها -الف

حوزه  یاختالف با شعبه اول دادگاه عموماستان، حل ایشهرستان  کی یقضائ یواقع در حوزه ها یدر مورد شوراها -ب

 مرکز استان است. شهرستانیقضائ

است که ابتدائاً به  یشهرستان مرکز استان یواقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عموم یدر مورد شوراها -ج

 واقع در آن استان اظهارنظر شده است. یشورا تیصالح

حل اختالف با  ،یحوزه قضائ کیدر  یردادگستریغ یمراجع قضائ ریشورا با سا تیدر صورت بروز اختالف در صالح -16 ماده

استان، شعبه حل اختالف با اول دادگاه  کیمختلف  یئقضا یهامربوط است و در حوزه یحوزه قضائ یشعبه اول دادگاه عموم

 بیواقع در حوزه دو استان، به ترت یتحقق اختالف شورا با مراجع قضائ تشهرستان مرکز همان استان است. در صور یعموم

 قانون عمل خواهد شد. نی(ا15ماده )« ج»مقرر در بند 

 االتباع است.الزم ینظر مرجع قضائ ،یشورا و مرجع قضائ نیب تیدر صورت بروز اختالف در صالح -17 ماده
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 در شورا یدگیرس بیترت -پنجم مبحث

و به امضاء  دیدر صورتمجلس ق ی. درخواست شفاهدیآ یبه عمل م یشفاه ای یشورا با در خواست کتب یدگیرس -18 ماده

 .رسدیم یمتقاض ایخواهان 

 است: ریمتضمن موارد ز یدگیدرخواست رس -19 ماده

 دعوا. نیطرف یمشخصات و نشان ،ینام و نام خانوادگ -1

 اتهام. ایدرخواست  ایموضوع خواسته  -2

 و مستندات درخواست. لیدال -3

 است. یفریو ک یمدن یدادرسنیاصول و قواعد تابع مقررات قانون آئ ثیشورا از ح یقاض یدگیرس -20 ماده

و  لیبه دال یدگیرس ،یدفاع، حضور در دادرسحق ت،یشامل مقررات ناظر به صالح یدگیاصول و قواعد حاکم بر رس -1 تبصره

 مانند آن است.

و تابع  یاز حکم مقرر در ماده فوق مستثن ،یدادرسنهیو هز دنظریتجد ،یواخواه ،یمقررات ناظر به وکالت، صدور رأ -2 تبصره

 قانون است. نیا

 .ستین یمدن یدادرس نیآئ فاتیشورا تابع تشر یدگیرس -21 ماده

 ،یدگیاوقات رس نییدادخواست، نحوه ابالغ، تع یشکل طیماده مقررات ناظر به شرا نیدر ا یدگیرس فات،یمنظور از تشر -1 تبصره

 و مانند آن است. یجلسه دادرس

ت مطابق مقررات دعو نیارسال نکند و ا یا حهیال ایحاضر نشود و  یدگیچنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رس -2 تبصره

 دعوت کند. هیراجع به ابالغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطار یمدن یدادرس نیآئ

در  یبه هر دو دعو یدگیشورا خارج باشد رس یذات تیاز صالح یاصل یمرتبط با دعو ای یطار یکه دعو یدر موارد -22 ماده

 .دیآیعمل مصالح به یمرجع قضائ
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شورا  سیبا ارجاع رئ زیرا ن لیدل نیمحل، تأم نهیمعا ،یمحلقیتحق تواندیم نیطرف لیبه دال یدگیشورا عالوه بر رس -23 ماده

 از اعضاء به عمل آورد. یکیتوسط 

عنوان به الی(ر5000هزار)پنج  یفریو در امور ک الی(ر30000هزار ) یمستلزم پرداخت س یشورا در امور مدن یدگیرس -24 ماده

 است. یدادرس نهیهز

حل اختالف  ی( آن طبق بودجه ساالنه به شوراها%100و صددرصد ) زیبه خزانه وار گریو موارد د یدادرس نهیحاصل از هز درآمد

 شورا صرف شود. یهانهیهز نیتا در جهت تأم ابدی یاختصاص م

 

 یو صدور رأ میاتخاذ تصم -ششم مبحث

 دییصادر و پس از تأ یشورا باشد گزارش اصالح تیچنانچه موضوع در صالح ن،یطرف انیدر صورت حصول سازش م -25 ماده

که واقع شده است در صورت  یبیآن به ترت طیموضوع سازش و شرا صورتنیا ریشود، در غ یابالغ م نیشورا به طرف یقاض

 .ودش یصالح اعالم م یمجلس منعکس ومراتب به مرجع قضائ

شورا پس از مشورت با  یشورا باشد قاض تی( در صالح12ماده )سازش، چنانچه موضوع مطابق درصورت عدم حصول -26 ماده

 یو صدور رأ میمالک أخذ تصم یصورت تنها نظر قاض نیو در ا کندیصادر م یمقتض یآنها رأ یکتب هیاعضاء شورا و أخذ نظر

 پرونده منعکس شود. درثبت و  دیاست. نظر اعضاء شورا و مستندات با

 .ندیاستفاده نما لیاز وک ای افتهیتوانند شخصاً در شورا حضور  یم نیطرف -27 ماده

با  یدگیاز جلسات رس کی چیاو در ه لیوک ای هیمحکوم عل کهنیاست مگر ا یشورا حضور یقاض یصادره از سو یرأ -28 ماده

 نشده باشد. یابالغ واقع هیاخطار ایدفاع ننموده باشد و  زین یعذرموجه حاضر نشده و به طور کتب

اعتراض  نیا دیاعتراض نما ،یابالغ واقع خیاز تار روزستیظرف مهلت ب یابیغ یحق دارد به رأ بیغا هیمحکوم عل -29 ماده

 است. یدگیو قابل رس شودیم دهینام یواخواه

 است. یو قطع باشدیشورا قابل اعتراض نم یگزارش اصالح -30ماده
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. باشدیم ینظرخواه دیابالغ قابل تجد خیاز تار روزستیقانون ظرف مدت ب نی( ا11( و )9آراء صادره موضوع مواد ) هیکل -31ماده

. باشدیم یهمان حوزه قضائ یشورا دادگاه عموم یاز آراء قاض دنظریشورا و مرجع تجد یاز آراء شورا، قاض دنظریمرجع تجد

 .دینمایم یرأساً مبادرت به صدور رأ دینمارا نقض هآراءصادر دنظریتجدچنانچه مرجع 

اشتباه در محاسبه  ایاضافه شدن آن و  ای یاسهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ینوشتن رأ ای میهرگاه در تنظ -32 ماده

 کندیم حیرا تصح یرأ نفعیرا با درخواست ذشو یکه نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاض یصورت گرفته باشد تا وقت

 شده ممنوع است. حیتصح یبدون رأ یاصل یرونوشت رأ میخواهد شد. تسل بالغا نیشده به طرف حیتصح یو رأ

مطابق مقررات  هیشورا پس از صدور برگه اجرائ یو با دستور قاض نفعیبه درخواست ذ یدر امور مدن یاجراء آراء قطع -33ماده

 .دیآیعمل ممحل به یمربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستر

مراتب  یو دستور قاض نفعیذ یبا تقاضا دیایدست نبه یاز و یمحکوم به را پرداخت نکند و اموال ه،یچنانچه محکوم عل -34 ماده

 .شودیاعالم م یاجراء احکام دادگستربه  یمال یتهایجهت اعمال قانون نحوه اجراء محکوم

 

 مقررات ریسا -هفتم مبحث

قضات، اعضاء و کارکنان شورا  یهمکار زانیو م تیبه تناسب فعال هیقوه قضائ کنیاست. ل یدر شورا افتخار تیعضو -35 ماده

 .کندیپاداش مناسب پرداخت م

 .شودیعضو مذکور م نیگزیجا یحوزه قضائ سیبا دعوت رئ البدلیعزل اعضاء شورا عضو عل ایاستعفاء  ایفوت در صورت -36 ماده

 خواهد شد. یو فهیالبدل عهده دار وظ یشورا عضو عل سیعضو شورا با دعوت رئ ابیدر غ -37 ماده

حضور مشارکت مناسب در جلسات شورا  ایخود مرتکب تخلف شوند و  یقانون فیچنانچه اعضاء شورا در انجام وظا -38 ماده

تخلفات  أتیبه ه یدگیمراتب را مستنداً جهت رس یحوزه قضائ سیدر شورا را از دست بدهند رئ تیعضو طیشرا اینداشته باشند 

 .کندیاعضاء شورا اعالم م

حل اختالف  یشورا سیقضات، رئ یانتظام یدادسرا یاز سو یاندهیکننده به تخلفات مرکب از نما یدگیرس أتیه -39 ماده

 استان خواهد بود. یاستان و مسؤول حفاظت و اطالعات دادگستر
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و انتخاب مجدد آنان  شوندیمدت سه سال منصوب م یبرا هیقوه قضائ سیکننده با ابالغ رئ یدگیرس أتیاعضاء ه -40 ماده

 بالمانع است.

 طیاز شرا یکیفقدان  یو اتیاظهارات و دفاع دنیکننده پس از دعوت از عضو شورا و شن یدگیرس أتیچنانچه ه -41 ماده

 است. یحکم قطع نیا کند،یصادر م یوحکم به عزل دیاو را احراز نما رمجازیغ بتیغ ای تیعضو

 ای یحوزه قضائ سیتخلف شود مراتب توسط رئ مربوط به شورا، مرتکب یقانون فیشورا در انجام وظا یچنانچه قاض -42 ماده

تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات  شودیقضات اعالم م یانتظام یقانون به دادسرا نی( ا40موضوع ماده ) أتیه

 شود. یدگیرس

اظهارنظر  نیاز طرف یکیارائه خدمت به نفع  ایمال  ایسند پرداخت وجه  ایوجه  افتیچنانچه اعضاء شورا در مقابل در -43 ماده

 محکوم خواهند شد. 2/3/1375مصوب  ی( قانون مجازات اسالم588کنند، به مجازات بزه موضوع ماده )

 یدادگستر یرسمکارشناس  ای یمشاور حقوق ،یچنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستر -44 ماده

حل  یکل شوراها سیرئ دییه باشند و حسن سابقه آنان به تأبا شورا داشت یشوند و حداقل سه سال سابقه همکار رفتهیپذ

 .افتیخواهد  لیقلآنان به نصف، ت یاختالف استان برسد مدت کارآموز

 یقانون در شوراها نیمقررات ا تینشده باشد، با رعا میبه اتخاذ تصم یقانون منته نیکه تا زمان اجراء ا ییهاپرونده -45 ماده

 خواهد شد. میو نسبت به آنها اتخاذ تصم یدگیحل اختالف رس

شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده  نیبه مناسبت آن توه ایو  فهیچنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظ -46 ماده

 محکوم خواهد شد. 2/3/1375مصوب ی( قانون مجازات اسالم609)

 مقرّرات مربوط تیرعا کندیم یدگیو اختالفات رس یبه دعاو نیطرفکه شورا به عنوان داور مورد توافق  یدر موارد -47 ماده

 است. یو انقالب الزام یدادگاه عموم یمدن یدادرسنیمطابق قانون آئ یبه داور 

 نیبا ا یملزم به همکار یو قضائ یو عموم یدولت یو توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها تیجهت تقو -48 ماده

 مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. قیالزم از طر یو قضائ یادار یروین صیو تخص نیتأم ژهیونهاد ، به

 ینیبشیمستقل پ فیدر قالب رد هیقوه قضائ یشنهادیشوراها را بر اساس بودجه پ ازیدولت هر ساله بودجه مورد ن -49 ماده
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 است. هیاختالف به عهده قوه قضائحل یشوراها یبانیو پشت یو مکان و امورمال زاتیو تجه یامکانات ادار نیتأم کند،یم 

قوه  سیرئ بیو به تصو هیته یدادگستر ریتوسط وز بیتصو خیقانون ظرف مدت سه ماه از تار نیا یاجرائ نامهنیآئ -50 ماده

 .رسدیم هیقضائ

 .گرددیاعالم م االثریملغقانون  نیبا ا ریو مقررات مغا نیقوان هیکل -51 ماده

 

 ونیسیو هشتاد و هفت کم صدیو س کهزاری ماهریماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم ت کیفوق مشتمل بر پنجاه و  قانون

و  دیگرد بیتصو رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس85طبق اصل هشتاد و پنجم ) یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یقضائ

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 16/5/1387خیسال، در تارپنج دتآن به م یشیپس از موافقت مجلس با اجراء آزما

 

 یجانیالر یعل

 یاسالم یمجلس شورا سیرئ

 

 

 


