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اختـــالف1 حـــل  شــــوراهای  قـانــون 

 )مصوب 87/4/18 كميســيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی 
مطابق اصل 85 قانون اساسی به صورت آزمايشی پنج ساله(

1   منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 18495 مورخ 1387/6/7
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مـبحـث اول / مـقـررات عـمـومـی
ماده 1- به منظور حل اختالف و صلح و ســازش بين اشخاص حقيقی و 
حقوقی غير دولتی شــوراهای حل اختالف كه در اين قانون به اختصار شورا 
ناميده می شــود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شــرايط مقرر در اين قانون 

تشكيل می گردد.

تبصره- تعيين محدوده فعاليت جغرافيايی شــورا در هر حوزه قضائی به 
عهده رئيس همان حوزه قضائی می باشد.

ماده 2- رئيس كل دادگســتری اســتان می تواند برای رسيدگی به امور 
خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهای تخصصی تشكيل دهد.

مبحث دوم / تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3- هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است 
و می تواند برای انجام وظايف خود دارای يك دفتر باشــد كه مســؤول آن 
توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابالغ آن از سوی رئيس كل دادگستری استان 

يا معاون ذی ربط وی صادر می شود.
ماده 4- در هر حوزه قضائی يك يا چند نفر قاضی دادگستری كه قاضی 
شــورا ناميده می شــوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه می نمايند. 

قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.
ماده 5- قاضی شورا با ابالغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب 
خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس 

قوه قضائيه و يا شخصی كه توسط ايشان تعيين می گردد، صادر می شود.

مـبحـث سـوم: شـرايط عضـويت
ماده 6- اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسالم بوده و دارای شرايط زير باشند:

الف- تابعيت جمهوری اسالمی ايران 
ب- اعتقــاد و التزام عملی به قانون اساســی جمهوری اســالمی ايران و 
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واليت مطلقه فقيه
ج- حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل

د- عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكرآور
ه - دارا بودن حداقل 35 سال تمام 

و- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت از خدمت
ز- دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختالف شهر

ح- متأهل بودن 
ط- سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت 

پس از عضويت
ی- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفری و عدم محروميت از حقوق اجتماعی

تبصره 1- برای عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی يا حوزوی در رشته های 
حقوق قضائی يا الهيات با گرايش فقه و مبانی حقوق اسالمی در اولويت هستند.

تبصره 2- برای عضويت در شــوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل 
سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

تبصــره 3- رئيس قوه قضائيه می تواند برای صلح و ســازش در دعاوی 
احوال شــخصيه اقليت های دينی موضوع اصل سيزدهم )13( قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ايران شورای حل اختالف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

ماده 7- قضات )به اســتثناء قضات شــورا(، كاركنان دادگستری، وكالء 
و مشــاوران حقوقی و پرســنل نيروی انتظامی و اطالعاتی تا زمانی كه در 

سمت های شغلی خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

مـبحـث چهـارم /  صـالحیت شـورا

ماده 8- در موارد زير شورا با تراضی طرفين برای صلح و سازش اقدام می نمايد:
الف- كليه امور مدنی و حقوقی

ب- كليه جرائم قابل گذشت
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ج- جنبه خصوصی جرائم غير قابل گذشت

تبصره- در صورتی كه رسيدگی شورا با درخواست يكی از طرفين صورت 
پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلســه اول عدم تمايل خود را برای رسيدگی 
در شــورا اعالم نمايد شورا درخواست را بايگانی و طرفين را به مرجع صالح 

راهنمايی می نمايد.

ماده 9- شورا در موارد زير رسيدگی و مبادرت به صدور رأی می نمايد:
الــف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمينــی و تربيتی و امور خالفی از 
قبيــل تخلفات راهنمايی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و 

مجموعاً تا سی ميليون )30/000/000( ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمين دليل

تبصره- شورا مجاز به صدور حكم حبس نمی باشد.

ماده 10- دعاوی زير قابليت طرح در شورا را حتی با توافق طرفين ندارد.
الف- اختالف در اصل نكاح، اصل طالق، فسخ نكاح، رجوع، نسب

ب- اختالف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشكستگی

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ه - اموری كه به موجب قوانين ديگــر در صالحيت مراجع اختصاصی يا 

مراجع قضائی غير دادگستری می باشد.
ماده 11- قاضی شــورا در موارد زير با مشورت اعضاء شورای حل اختالف 

رسيدگی و مبادرت به صدور رأی می نمايد.
1- دعاوی مالی در روســتا تا بيســت ميليون )20/000/000( ريال و در 

شهر تا پنجاه ميليون )50/000/000( ريال
2- كليه دعاوی مربوط به تخليه عين مســتأجره به جز دعوی مربوط به 

سر قفلی و حق كسب و پيشه
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم  تركه و رفع آن

4- ادعای اعسار از پرداخت محكوم به در صورتی كه شورا نسبت به اصل 
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دعوی رسيدگی كرده باشد.
مــاده 12- در كليه اختالفات و دعاوی خانوادگی و ســاير دعاوی مدنی 
دادگاه رسيدگی كننده می تواند با توجه به كيفيت دعوا يا اختالف و امكان 
حل و فصل آن از طريق صلح و ســازش فقط يك بار برای مدت حداكثر تا 

دو ماه موضوع را به شورای حل اختالف ارجاع نمايد.
ماده 13- شــورا مكلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی 
يا اختالف و ايجاد صلح و ســازش تالش كنــد و نتيجه را اعم از حصول يا 
عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائی ارجاع كننده برای 

تنظيم گزارش اصالحی يا ادامه رسيدگی مستنداً اعالم نمايد.
ماده 14- شــورا بايد اقدامات الزم را برای حفــظ اموال صغير، مجنون، 
شــخص غير رشــيد كه فاقد ولی يا قيم باشد و همچنين غايب مفقوداالثر، 
ماتــرك متوفای بال وراث و اموال مجهــول المالك به عمل آورد و بالفاصله 
مراتب را به مراجع صالح اعالم كند. شــورا حق دخل و تصرف در هيچ يك 

از اموال مذكور را ندارد.
ماده 15- در صورت اختالف در صالحيت محلی شــوراها به ترتيب زير 

اقدام می شود:
الف- در مورد شــوراهای واقع در يك حوزه قضائی، حل اختالف با شعبه 

اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی يك شهرستان يا استان، حل 

اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مركز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان مركز استانی است كه ابتدائاً به صالحيت شورای واقع در 

آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 16- در صورت بروز اختالف در صالحيت شورا با ساير مراجع قضائی 
غير دادگســتری در يك حــوزه قضائی، حل اختالف با شــعبه اول دادگاه 
عمومی حوزه قضايی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف يك استان، 
حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز همان استان است. 
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در صورت تحقق اختالف شــورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به 
ترتيب مقرر در بند »ج« ماده )15( اين قانون عمل خواهد شد.

ماده 17- در صورت بروز اختالف در صالحيت بين شورا و مرجع قضائی، 
نظر مرجع قضائی الزم االتباع است.

مـبحـث پنجـم / ترتیـب رسـیدگی در شـورا
ماده 18- رسيدگی شورا با درخواست كتبی يا شفاهی به عمل می آيد. درخواست 

شفاهی در صورت مجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضی می رسد.
ماده 19- درخواست رسيدگی متضمن موارد زير است: 
1- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفيت دعوا

2- موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام 
3- داليل و مستندات درخواست

ماده 20- رسيدگی قاضی شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون 
آئين دادرسی مدنی و كيفری است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگی شامل مقررات ناظر به صالحيت، 
حق دفاع، حضور در دادرسی، رسيدگی به داليل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به وكالت، صــدور رأی، واخواهی، تجديدنظر و 
هزينه دادرسی، از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع اين قانون است.

ماده 21- رسيدگی شورا تابع تشريفات آئين دادرسی مدنی، نيست.

تبصره 1- منظور از تشــريفات، رســيدگی در اين مــاده مقررات ناظر 
به شرايط شــكلی دادخواســت، نحوه ابالغ، تعيين اوقات رسيدگی، جلسه 

دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگی حاضر نشود 
و يا اليحه ای ارســال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسی مدنی 

راجع به ابالغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
مــاده 22- در مواردی كه دعوی طــاری يا مرتبط با دعــوی اصلی از 
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صالحيت ذاتی شورا خارج باشد رسيدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی 
صالح به عمل می آيد.

ماده 23- شــورا عالوه بر رســيدگی به داليل طرفين می تواند تحقيق 
محلی، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شــورا توسط يكی از 

اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رســيدگی شــورا در امور مدنی مســتلزم پرداخت سی هزار 
)30/000( ريــال و در امور كيفری پنج هزار )5/000( ريال به عنوان هزينه 
دادرسی است. در آمد حاصل از هزينه دادرسی و موارد ديگر به خزانه واريز 
و صد در صد )100 درصد( آن طبق بودجه ساالنه به شوراهای حل اختالف 

اختصاص می يابد تا در جهت تأمين هزينه های شورا صرف شود.

مـبحـث شـشـم / اتخـاذ تصـمیـم و صـدور رأی
ماده 25- در صورت حصول ســازش ميــان طرفين، چنانچه موضوع در 
صالحيت شورا باشــد گزارش اصالحی صادر و پس از تأييد قاضی شورا به 
طرفين ابالغ می شــود، در غير اين صورت موضوع ســازش و شرايط آن به 
ترتيبی كه واقع شــده اســت در صورت مجلس منعكس و مراتب به مرجع 

قضائی صالح اعالم می شود.
ماده 26- در صورت عدم حصول ســازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 
)12( در صالحيت شورا باشــد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و 
اخــذ نظريه كتبی آنها رأی مقتضی صادر می كند و در اين صورت تنها نظر 
قاضی مالك اخذ تصميم و صدور رأی اســت. نظر اعضاء شورا و مستندات 

بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده 27- طرفين می توانند شــخصاً در شــورا حضــور يافته يا از وكيل 

استفاده نمايند.
ماده 28- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اين كه محكوم 
عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگی با عذر موجه حاضر نشده و به 

طور كتبی نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابالغ واقعی نشده باشد.
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ماده 29- محكوم عليه غايب حق دارد به رأی غيابی ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ واقعی، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهی ناميده می شود 

و قابل رسيدگی است.
ماده 30- گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

ماده 31- كليه آراء صادره موضوع مواد )9( و )11( اين قانون ظرف مدت 
بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهی است. مرجع تجديدنظر از 
آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی 
همان حوزه قضائی است. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد 

رأساً مبادرت به صدور رأی می نمايد.
ماده 32- هر گاه در تنظيم يا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم 
افتادن كلمه ای يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد 
تا وقتی كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست 
ذی نفع رأی را تصحيح می كند و رأی تصحيح شــده به طرفين ابالغ خواهد 

شد. تسليم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحيح شده ممنوع است.
ماده 33- اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع با دستور 
قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام 

دادگاه ها توسط واحد اجراء احكام دادگستری محل به عمل می آيد.
ماده 34- چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی 
به دســت نيايد با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون 

نحوه اجراء محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگستری اعالم می شود.

مـبحـث هـفتـم / سـاير مـقـررات
ماده 35- عضويت در شــورا افتخاری است. ليكن قوه قضائيه به تناسب 
فعاليت و ميزان همكاری قضات، اعضاء و كاركنان شــورا پاداش مناســب 

پرداخت می كند.
ماده 36- در صورت فوت يا اســتعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل 

با دعوت رئيس حوره قضائی جايگزين عضو مذكور می شود.
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ماده 37- در غياب عضو شــورا با دعوت رئيس شــورا عضو علی البدل 
عهده دار وظيفه وی خواهد شد.

ماده 38- چنانچه اعضاء شــورا در انجام وظايــف قانونی خود مرتكب 
تخلف شــوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند 
يا شــرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائی مراتب را 

مستنداً جهت رسيدگی به هيأت تخلفات اعضاء شورا اعالم می كند.
ماده 39- هيأت رسيدگی كننده به تخلفات مركب از نماينده ای از سوی 
دادســرای انتظامی قضات، رئيس شــورای حل اختالف اســتان و مسؤول 

حفاظت و اطالعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده 40- اعضاء هيأت رســيدگی كننده با ابــالغ رئيس قوه قضائيه برای 

مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
ماده 41- چنانچه هيأت رسيدگی كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن 
اظهارات و دفاعيات وی فقدان يكی از شــرايط عضويت يا غيبت غير مجاز او را 

احراز نمايد حكم به عزل وی صادر می كند، اين حكم قطعی است.
ماده 42- چنانچه قاضی شــورا در انجام وظايف قانونی مربوط به شورا، 
مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه قضائی يا هيأت موضوع ماده 
)40( اين قانون به دادسرای انتظامی قضات اعالم می شود تا مطابق مقررات 

مربوط به تخلفات و جرايم قضات رسيدگی شود.
ماده 43- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا 
مال يا ارايه خدمت به نفع يكی از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع 

ماده )588( قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 محكوم خواهند شد.
مــاده 44- چنانچه اعضاء شــورا در آزمون اســتخدام قضــات، وكالت 
دادگستری، مشاور حقوقی يا كارشناس رسمی دادگستری پذيرفته شوند و 
حداقل سه سال سابقه همكاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به 
تأييد رئيس كل شوراهای حل اختالف استان برسد مدت كارآموزی آنان به 

نصف، تقليل خواهد يافت.
ماده 45- پرونده هايی كه تا زمان اجراء اين قانون منتهی به اتخاذ تصميم 
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نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهای حل اختالف رسيدگی 
و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 46- چنانچه به اعضاء شــورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت 
آن توهين شــود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده )609( قانون مجازات 

اسالمی مصوب 75/3/2 محكوم خواهد شد.
ماده 47- در مواردی كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوی 
و اختالفات رسيدگی می كند، رعايت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون 

آئين دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقالب الزامی است.
ماده 48- جهت تقويت و توســعه شــوراها، وزارتخانه ها و ســازمان ها و 
نهادهــای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همــكاری با اين نهاد، به ويژه 
تأميــن و تخصيص نيروی اداری و قضايــی الزم از طريق مأمور به خدمت 

شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49- دولت هر ســاله بودجه مورد نياز شــوراها را بر اساس بودجه 
پيشــنهادی قوه قضائيه در قالب رديف مســتقل پيش بينی می كند، تأمين 
امكانات اداری و تجهيزات و مكان و امور مالی و پشــتيبانی شــوراهای حل 

اختالف به عهده قوه قضائيه است.
ماده 50- آيين نامه اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب 

توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
ماده 51- كليه قوانين و مقــررات مغاير با اين قانــون ملغی االثر اعالم 

می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم 
تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 
شــورای اسالمی طبق اصل هشــتاد و پنجم )85( قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشی آن 

به مدت پنج سال، در تاريخ 1387/5/16 با تأييد شورای نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الريجانی




