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 الیحه شوراهای حل اختالف

 ن حقوقی و قضایی(ارسالی دولت با تغییرات کمیسیو یحه مقایسه تطبیقی ال) 

 ساختار و تشکیالت  -فصل اول

 ی مجلس و قضای   کمیسیون حقوقی در تغییرات   الیحه 
منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی  به  - ۱ماده  

بهغیردولتی قانون  این  در  که  اختالف  حل  شوراهای  نامیده  اختصار  ،  “شورا” 
 گردند.شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میمی

 شد.  "غیردولتی"جایگزین  "خصوصی"عبارت  -

و راهبری شوراها توسط مرکز امور شوراها که در این قانون   ریزیبرنامه  - ۲ماده  
 گیرد. شود، انجام میاختصار “مرکز” نامیده میبه

با   از میان قضاتشود و رئیس مرکز  اداره می   قوه قضاییهمرکز زیر نظر    - تبصره
 گردد.حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می

 " قضاییهقوه  "به جای    "رییس قوه قضاییه"عبارت    -
 آورده شد.

 حذف شد.. "از میان قضات"عبارت  -

تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده    - ۳ماده  
 باشد. رئیس همان حوزه قضایی می

شوراها در شهرها و در صورت لزوم در روستاها، به تشخیص رئیس    -۱تبصره  
تواند این امر  رئیس قوه قضاییه می  گردند.قوه قضاییه به تعداد الزم تشکیل می

 را به رئیس مرکز تفویض کند.

تواند برای رسیدگی به امور فنی و صنفی و همچنین رئیس مرکز می  -۲تبصره  
های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی برای دعاوی و شکایات اقلیت 

شکیل  جمهوری اسالمی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای تخصصی ت
 دهد. 

 اصالح شد: ۲تبصره  -

در    -۲تبصره   صفی  و  فنی  امور  به  رسیدگی  برای 
دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای  

های دینی موضوع دعاوی و شکایات فیمابین اقلیت 
اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  
تخصصی   شوراهای  قانون،  این  در  مقرر  ترتیب  به 

 .قابل تشکیل است 

ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونان رئیس کل دادگستری   - 4ماده  
استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه 

است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابالغ   فردیقضایی مربوط یا  
 شود. رئیس مرکز منصوب می

راهبری  -تبصره و  هدایت  قوه   برای  استان،  در سطح  اجرایی شوراها  امور  و 
قضاییه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد ساختار  

استان دادگستری  کل  ادارات  در  الزم  )سازمانی  ماده  رعایت  با  قانون ۲۹ها   )
 اقدام خواهدِ نمود.  -۱۳86مصوب سال  -مدیریت خدمات کشوری 

 " ر آن حوزه قضائی یکی از قضات شاغل د"عبارت  -
 شد.  "فردی"جایگزین عبارت 

 تبصره حذف شد.  -

  البدل و یک نفر عضو علیهر شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی    - ۵ماده  
 یابد. است که با حضور دو نفر رسمیت می

البدل  در صورت قوت یا استعفا یا عزل یا غیبت عضو اصلی، عضو علی  -۱تبصره  
 شود. دار وظایف او میعهدهبه دستور رئیس شورا جایگزین وی و 

نیروی اداری و دفتری شورا برای هر شعبه در مناطق شهری )متناسب   -۲تبصره  
در شوراهای ها( یک نفر و حداکثر دو نفر خواهد بود.  با حجم کار و تعداد پرونده

اداری و دفتری توسط اعضای شورا صورت خواهد   حل اختالف روستایی امور 
 گرفت.

مورد"عبارت    - حسب  از    "و  عضو "قبل  نفر  یک 
 آمده است. "البدلعلی

 اینگونه تغییر کرده است:  ۱تبصره  -

 ی حسب مورد تعداد   یدر هر حوزه قضائ  -۱تبصره  
 یبتکه در صورت غ  شودیم  یینتع  البدلیعضو عل

در صورت عدم وحدت   یا  یعضو اصل  یاشورا    یسرئ
رئ دستور  به  شورا،  عضو  دو  حوزه   یشورا  یسنظر 

عل   یقضائ عضو  اضافه    یا  یگزینجا  البدلییمربوط، 
 . شودیم
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تواند از نیروهای داوطلب، افتخاری و یا بازنشستگان ییه میقوه قضا  -۳تبصره  
های اجرایی برای تأمین نیروی اداری و دفتری موردنیاز شوراها اقدام و دستگاه

شود نسبت به بر اساس دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر می
نماید. اقدام  استخدامی  تعهد  هرگونه  ایجاد  بدون  آنان  خدمات  در   جبران 

به که  اتحادیهشوراهایی  در  تخصصی  بازرگانی،  صورت  اتاق  یا  و  صنفی  های 
آن نظیر  و  ایران  تعاون  اتاق  و  ایران  کشاورزی  و  معادن  مستقر صنایع،  ها 

هستند، تأمین نیروی انسانی موردنیاز توسط صنوف محل استقرار شورا صورت 
 گیرد.می

 اینگونه تغییر کرده است:  ۲تبصره  -

برای هر شعبه در مناطق شهری )متناسب   -۲تبصره  
ها( حداکثر دو نفر و در  با حجم کار و تعداد پرونده

نفر نیروی شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک
 .دشو اداری و دفتری شورا به کار گرفته می

تغییر کرد و به عنوان تبصره    ۳بخش اول تبصره    -
 ماده الحاقی بعد آمد. 

سه   - مکرر   ۵ماده    مدت  ظرف  است  مکلف  مرکز 
اختالف   حل  شورای  وقت  تمام  کارکنان  کلیه  سال 

از شرایط   )اعم  واجد  که  را  کارکنان(  سایر  و  اعضاء 
در شورا    ۲۹/۱۲/۱۳۹8استخدام هستند و تا قبل از  

اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به اشتغال داشته
صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون  

 .داخلی، به استخدام مرکز درآورد

سن   -۱تبصره   حداکثر  به  شورا  در  اشتغال  سوابق 
 .شودانونی اضافه میق

استخدام    -۲تبصره   برای  نیاز  مورد  بودجه  تأمین 
اعتبارات   سقف  در  ماده،  این  موضوع  اشخاص 

 .مصوب مرکز خواهد بود

استخدام    -۳تبصره   شناسه  است  مکلف  دولت 
قرار   مرکز  اختیار  در  را  ماده  این  موضوع  اشخاص 

 . دهد

 اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشد:  - 6ماده 

 متدین به دین مبین اسالم.  -۱

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. -۲

 فقیه. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه  -۳

 اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل. -4

 گردان. عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان -۵

برای   -6 آن  از  معافیت  یا  عمومی  وظیفه  خدمت  پایان  کارت  بودن  دارا 
 مشموالن.

االمکان دارا بودن مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام  حتی  -7
عضای شورای شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن ا

 دیپلم و باالتر.

و باالتر،    کارشناسی( سال سن که برای دارندگان مدارک  ۳۰داشتن حداقل )  -8
 پنج سال از میزان یادشده کسر خواهد شد. 

 ( اینگونه تغییر کرد:۵بند ) -

عدم استعمال عدم استفاده از مشروبات الکلی و    -۵
 اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان. و

اضافه   "موقت معافیت )دائم یا  "( عبارت  6در بند )  -
 شود. می

 ( به شرح زیر اصالح شد: 7بند ) -

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو   -7
لمیه برای تمام اعضای شعب شورای شهر و  حوزه ع

اعضای شعب  برای  باالتر  و  دیپلم  تحصیلی  مدرک 
 اروستایی شور

در    - تبصره عضویت  سابقه  که  اشخاصی  برای 
شوراهای حل اختالف را تا قبل از تصویب این قانون 

و داشته دیپلم  تحصیلی  مدرک  حداقل  شرط  اند، 
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 نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. -۹

های دینی موضوع اصل سیزدهم  اقلیت اعضای شوراهای تخصصی    -۱تبصره  
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باید متدین به دین خود باشند.

با   -۲تبصره   افرادی است که  با معتمدان و  اولویت  انتخاب اعضای شورا  در 
 ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.مهارت

دانش  -۳تبصره   مدرک  دارندگان  شورا  در  عضویت  در برای  حوزوی  یا  گاهی 
اولویت  رشته در  اسالمی  مبانی حقوق  و  فقه  گرایش  با  الهیات  یا  های حقوق 

هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای شهر باید از میان دارندگان مدارک  
 تحصیلی یاد شده باشد. 

برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال   باالتر 
 .شود نمی

-  ( بند  عبارت  8در  کارشناسی "به    "کارشناسی"( 
 تغییر می یابد.  "ارشد

-  ( بند  عبارت  ۹در  حقوق "(  از  محرومیت  عدم  و 
 اضافه می شود. "اجتماعی

 شود: شرایط زیر اضافه می -

 متأهل بودن -۱۰

۱۱-  ( ماده  )ز(  بند  در  مذکور  شرایط  ( 4۲داشتن 
 قانون مدیریت خدمات کشوری 

سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت   -۱۲
  شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس 

 از عضویت در شورا

نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به    -۱۳
 های غیرقانونی گروه

و   -۱4 سابق  رژیم  تحکیم  در  بودن  مؤثر  عدم 
 وابستگی به آن

 اینگونه تغیییر کرد: ۱تبصره  -

های دینی موضوع اعضای شورای حل اختالف اقلیت 
اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  

 متدین به دین خود باشند.باید 

 حذف شد. ۲تبصره  -

تبصره    -. عبارت  ۳در  شهر  "،  شورای  به   " اعضای 
 تغییر کرد. "اعضای شعب شهری"

 یک تبصره به ماده اضافه شد:  -

توسط   -4تبصره   ماده  این  در  احراز شرایط مذکور 
 شود. مرکز انجام می

نیروی انسانی شاغل در ادارات  )مشتمل بر  قضات، کارکنان دادگستری    - 7ماده  
دادگاه و  دادگستری  رسمی ها(کل  کارشناسان  حقوقی،  مشاوران  و  وکال   ،

وزارت  نیروهای  از  اعم  اطالعاتی  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  و  دادگستری 
دستگاه حفاظت  و  حراست  سپاه،  اطالعات  زمان اطالعات،  در  اجرایی،  های 

 اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

)مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات  "عبارت    -
 شود.حذف می "ها(کل دادگستری و دادگاه 

حقوقی "عبارت    - مشاوران  و  وکالی " به    "وکال 
دادگستری )اعم از وکالی عضو کانونهای وکال یا مرکز 

 اصالح می شود.  "وکالی قوه قضاییه(

 شوند: افراد زیر هم اضافه می -

خد" امتیاز  و صاحبان  قضائی  الکترونیک  مات 
 "گران سردفتران، داوران و میانجی

حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این    - 8ماده  
 شود. یس کل دادگستری توسط رئیس مرکز صادر میقانون، با پیشنهاد رئ

 شود: متن زیر جایگزین می
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کل   -8ماده   رییس  پیشنهاد  با  شورا  اعضای 
استان منصوب    دادگستری  مرکز  رییس  حکم  با 

 شوند.می

ای که توسط سوگندنامه  اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق  -۹ماده  
 رسد، سوگند یاد کنند.شود و به تأیید رئیس قوه قضاییه میمرکز تهیه می

 

 

 حدود صالحیت شوراها  -فصل دوم

 و قضایی مجلس   تغییرات در کمیسیون حقوقی  الیحه 
 دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:  -۱۰ماده  

اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، بطالن نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل    -۱
 مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، والیت قهری، قیمومیت.

 اختالف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت.  -۲

 دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.  -۳

 دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. -4

موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع اموری که به  -۵
 باشد. قانونی غیر دادگستری می

 د: شاصالح    4 بند -

دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و   -4
 انفال

میلیون   -۱۱ماده   پانصد  نصاب  تا  منقول  اموال  به  راجع  مالی  دعاوی  کلیه 
ابتدا  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) سازش،  و  صلح  حصول  جهت  ریال،  حل (  شورای  به 

 شود. اختالف ارجاع می

بار متناسب تواند نصاب مذکور را هر سه سال یکرئیس قوه قضاییه می  -تبصره
جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  که  مصرفی  خدمات  و  کاال  بهای  شاخص  با 

 شود، تغییر دهد. اسالمی ایران اعالم می

  

مدعی   -۱۲ماده   یا  خواهان  درخواست  با  مورد  زیر حسب  موارد  در  شوراها 
 نمایند. خصوصی برای صلح و سازش اقدام می

 کلیه امور مدنی و حقوقی.  -۱

 گذشت.جنبه خصوصی جرائم غیرقابل -۲

 به این ماده اضافه می شود:  و تبصره یک بند -

 کلیه جرائم قابل گذشت  -۳
درخواست   -تبصره با  شورا  رسیدگی  که  در صورتی 

یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان 
جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا 
اعالم نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را  

 .نماید به مرجع صالح راهنمایی می

 اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صالحیت شورا است:  -۱۳ماده  

 صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن. -۱

مصوب    -خلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجردستور ت  -۲
۱۳66  –. 

 تأمین دلیل. -۳

 

و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی   اختالفاتدر کلیه    - ۱4ماده  
به میکه  مطرح  قضایی  مرجع  در  مستقیم  مقاطور  رسیدگیشود،  کننده،  م 

ثبت آناجراکننده   و  به شعبه  پرونده  ارجاع  از  قبل  ارجاع  ،  و همچنین مقام 

)به استثنای  "عبارت    - مواردی جرائم قابل گذشت 
متواری متهم  مجهول  که  از    "است(،  المکانیا  قبل 

 ود.ش اضافه می "اختالفات"
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امکان حلمی و  کیفیت موضوع  به  توجه  با  مورد  از  توانند حسب  آن  وفصل 
طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از  

در   و  عمومی  نظم  شاکی،  حقوق  رعایت  و  متهم  انجام  فرار  ضرورت  صورت 
تحقیقات الزم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از  

 طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعالم کنند. 

 یک تبصره اضافه می شود:

کننده و اجراء کننده و همچنین مقام رسیدگی  -تبصره
مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن،  
مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از  
ماده  این  موضوع  های  پرونده  رسیدگی  به  شروع 
با ارجاع  از حق مخالفت  را  طرف یا طرفین پرونده 

 .پرونده به شورا مطلع سازند

اقدام    -۱۵ماده   زیر  در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب 
 شود: می

قضایی، حل اختالف با رئیس شورای در مورد شوراهای واقع در یک حوزه    -۱
 حل اختالف همان حوزه است.

های یک استان، حل های قضایی شهرستان در مورد شوراهای واقع در حوزه  -۲
 اختالف با رئیس شورای حل اختالف استان است.

رئیس مرکز امور شوراها در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختالف با    -۳
 باشد. می

استانی است ریی"عبارت    - اختالف  س شورای حل 
که ابتدا به صالحیت شورای واقع در آن استان نظر 

رییس مرکز امور "جایگزین عبارت    " داده شده است 
 شود.می " شوراها

مراجع   – ۱6ماده   دیگر  با  شورا  صالحیت  در  اختالف  بروز  صورت  در 
اختالف    غیردادگستری حل  استان،  چند  یا  یک  از  کل اعم  رئیس  توسط 

 گیرد که شورا در حوزه آن استان باشد. دگستری استانی صورت میدا

مرکز  "عبارت    - رییس  توسط  "جایگزین    "است با 
می صورت  استانی  دادگستری  کل  که رییس  گیرد 

 شود. می "شورا در حوزه آن استان باشد

در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف با مرجع   -۱7ماده  
 قضایی، نظر مرجع قضایی الزم االتباع است. 

 

پرونده  -۱8ماده   به مراجع قضایی مکلفند  را  واقع در صالحیت شوراها  های 
 شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

 

یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی    دعوای طاریدر مواردی که    - ۱۹ماده  
به عمل  به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح  باشد، رسیدگی  شورا خارج 

 آید. می

از    -  "اعتراض ثالثیا  "عبارت    "دعوای طاری"بعد 
 شود. اضافه می

 

 ترتیب رسیدگی در شورا   -فصل سوم

 و قضایی مجلس   تغییرات در کمیسیون حقوقی  الیحه 
آید. شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می  - ۲۰ماده  

صورت در  شفاهی  متقاضی درخواست  یا  خواهان  امضای  به  و  قید  مجلس 
 رسد. می

 درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:  - تبصره

 طرفین دعوی. نشانی، شناسه ملی و نام پدرم خانوادگی، نام و نا -۱

 موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی. -۲

 موضوع درخواست یا شکایت. -۳

 دالیل و مستندات درخواست یا شکایت. -4

اضافه شد   " نام شخص حقوقی "(، عبارت  ۱در بند ) 
 شد.   "نشانی"جایگزین  "اقامتگاه"و 
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رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لکن در غیر    -۲۱ماده  
 موارد تشریفات آیین دادرسی، تابع آیین دادرسی است.

شکلی    - تبصره شرایط  به  ناظر  مقررات  ماده،  این  در  تشریفات  از  منظور 
ن یا شکوائیه،  و درخواست  دادرسی  اوقات رسیدگی، جلسه  تعیین  ابالغ،  حوه 

 مانند آن است.

صدر ماده اصالح و یک تبصره اضافه شد و تبصره  
 ( تبدیل شد: ۲فعلی به تبصره ) 

آیین   -۲۱ماده   تشریفات  تابع  شورا  در  رسیدگی 
تابع  از حیث اصول و قواعد  دادرسی نیست، لیکن 

 ت.مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری اس 

رسیدگی شامل   -۱تبصره   بر  حاکم  قواعد  و  اصول 
در   حضور  دفاع،  حق  صالحیت،  به  ناظر  مقررات 

 دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است. 

توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده طرفین دعوا می  - ۲۲ماده  
 نمایند. 

 شد: متن زیر جایگزین 
می  -۲۲ماده   دعوا  شورا طرفین  در  شخصاً  توانند 

حضور یافته یا از وکیل )دادگستری( استفاده نمایند. 
و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز   حدر موارد صل

 .است 

لی محاکم دادگستری است، هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرما  - ۲۳ماده  
( بند  دعاوی موضوع  در  )۱مگر  ماده  به ۱۲(  مکلف  که خواهان  قانون  این   )

 %( از هزینه دادرسی دعوای مربوط است.۲۵وپنج درصد )پرداخت بیست 

 عبارت اخیر این ماده حذف شد.

این قانون، شورا پس از دعوت خوانده   (۱۲( و ) ۱۱مواد )در اجرای    -۲4ماده  
به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت نسبت  

کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع به صدور گزارش اصالحی می
به آن   از گزارش اصالحی  به همراه تصویری  نتیجه  از مرجع قضایی،  پرونده 

دستور   شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده بامرجع ارسال می
 اداری اقدام کند. 

چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد،   -۱تبصره  
با قید متعهد و متعهد له صورت صریح و مشخص  موارد در گزارش اصالحی به

 شود. و نحوه و زمان اجرای تعهد. فکر می  اعم از طرفین یا شخص ثالث

یا   کارشناس داوررا منوط به نظر    در مواردی که طرفین، سازش خود  -۲تبصره  
کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت میانجی می

عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش 
در گزارشی  اصالحی منعکس می انعکاس  بدون  کند. نظرات اشخاص مذکور 

 .اصالحی قابلیت اجرا ندارد

در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در   -۳تبصره  
مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه 

و مابقی  شود  یابد و مازاد به خواهان بازگردانده میدادرسی به نصف کاهش می
 . گرددبه حساب خاص شورا واریز می

( اضافه ۱۲( و ) ۱۱مواد )"ز  بعد ا  "(۱4و )"عبارت    -
 شد. 

-  ( تبصره  عبارت  ۱در  تعهدات "(  و  حقوق  قید  با 
با قید متعهد و متعهدله "جایگزین عبارت    "طرفین

 شد.  "عم از طرفین یا شخص ثالثا

 " کارشناس داور یا میانجی"(، عبارت  ۲در تبصره ) -
الطرفکارشناس  " به   میانجیینمرضی  یا  داور   ،" 

 تغییر کرد.

-  ( تبصره  به  ۳در  ماده  اخیر  قسمت  به "(  مابقی 
درآمد )عنوان  ماده  موضوع  قانون  4۳های  این   )
 تغییر کرد.  "شودمحسوب می

 یک تبصره به شرح زیر اضافه می شود: 

مراجع قضائی و شوراها و میانجیگران و    -4تبصره  
اموال   به  راجع  دعاوی  خصوص  در  مکلفند  داوران 
همه   در  و  رسمی  سند  تصدیق  از  پس  غیرمنقول 
یا  و  اصالحی  گزارش  تنظیم  در  شکایات  و   دعاوی 

صورت مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده 
و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعالم  

 نمایند. 

چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از  
مربوطه   رسمی  مرجع  از  شد  حاصل  تردید  طرفین 
یا  ذینفع  خواهان  که  درصورتی  گردد.  تصدیق 

مزبو مراجع  نباشد،  دعوی  در  از  ذیسمت  مکلفند  ر 
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پذیرش آن خودداری نمایند، و در صورت وارد نبودن  
دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و  
باشد  شده  مطرح  شورا  در  مستقیماً  پرونده  اگر 

 شود. بایگانی می

که شورا با برگزاری این قانون، درصورتی  (۱۲( و ) ۱۱مواد )در اجرای    -۲۵ماده  
دو جلسه ظرف سه   بین طرفین حداقل  و سازش  ایجاد صلح  به  موفق  ماه 

مدعی  یا  خواهان  درخواست  صورت  در  و  بایگانی  شورا  در  پرونده  نشود، 
می ارسال  صالح  قضایی  مرجع  به  مراجع  خصوصی  از  پرونده  چنانچه  گردد. 

 شود. قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می 

هیچچنانچه    -۱تبصره   نشود،  سازش  و  صلح  ایجاد  به  موفق  از شورا  یک 
 عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست. اظهارات طرفین در فرایند سازش، به

)  -۲تبصره   بند  قانون، در صورت عدم  ۱۲( ماده )۱در دعاوی موضوع  این   )
حصول سازش و طرح پرونده در مرجع قضایی صالح، خواهان صرفاً مکلف به 

 باشد. ه هزینه دادرسی میپرداخت باقیماند 

آورده   "(۱۲( و ) ۱۱مواد )"بعد از    "( ۱4و )"عبارت    -
 می شود.

 ( حذف شد.۲تبصره ) -

مدعی   - ۲6ماده   یا  خواهان  سوی  از  دعوا  یا  درخواست  استرداد  صورت  در 
 نماید. خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می

ارجاع "عبارت    - قضائی  مراجع  از  پرونده  چنانچه 
اضافه    "شودشده باشد، مراتب به آن مرجع اعالم می

 شد. 

تواند تحقیق محلی، معاینه شورا عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می  -۲7ماده  
 محل و تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد. 

 بدین شرح اصالح شد:ماده  -

یک   -۲7ماده   طریق  از  یا  شخصاً  شورا  از رییس  ی 
اعضاء، عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین، می تواند 
تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام  

 دهد. 

هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصالحی و دیگر تصمیمات شورا   -۲8ماده  
ای و یا اشتباه در سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه

نفع آن را تصحیح  رفته باشد. شورا رأساً یا با درخواست ذیمحاسبه صورت گ
شود. تسلیم رونوشته تصمیم کند و تصمیم تصحیح شده به طرفین ابالغ میمی

 اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

 

 به شرح زیر اصالح شد:ماده  - اعتراض و قطعی است.گزارش اصالحی و تصمیم شورا غیرقابل  -۲۹ماده 

اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و   -۲۹ماده  
و  اصالحی  گزارش  به  نسبت  ثالث  اعتراض  نیز 

عمومی   دادگاه  در  طرح  قابل  شورا  همان  تصمیم 
گزارش  یا  تصمیم  چنانچه  و  است  قضائی  حوزه 
نقض   اعتراض  به  رسیدگی  مرجع  توسط  اصالحی 
به  نسبت  رأساً  است  موظف  مذکور  مرجع  شود، 

 .پرونده رسیدگی و رأی صادر کند

گزارش اصالحی قطعی است. در صورتی   -۱تبصره  
گزارش  تطابق  عدم  دلیل  به  طرفین  از  یکی  که 

ته، به گزارش اصالحی اصالحی با توافق صورت گرف
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حوزه   رئیس  تأیید  از  پس  باشد،  داشته  اعتراض 
و   متوقف  اصالحی  گزارش  اجرای  مربوط،  قضائی 
موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می  

 .گردد

مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم   -۲تبصره  
برای  و  روز  بیست  ایران  اشخاص مقیم  برای  شورا 

ور دو ماه از تاریخ ابالغ  اشخاص مقیم خارج از کش
 .است 

)  -۳تبصره   ماده  موضوع  تخلیه  این ۱۳دستور   )
حوزه  رئیس  تأیید  با  مگر  نیست  اجراء  قابل  قانون 

 .قضایی مربوط

توسط    رئیس شورابه درخواست ذینفع و به دستور    گزارش اصالحی  - ۳۰ماده 
از  کام شورا اجرا می واحد اجرای اح  شود. اجرای گزارش اصالحی صادر شده 

 ترین واحد اجرا است.شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیک

مقررات   - تبصره مطابق  اجراییه  برگ  صدور  از  پس  اصالحی  گزارش  اجرای 
یا اصالحات بعدی آن    -۱۳۵6مصوب  -مربوط به قانون اجرای احکام مدنی  

شرایدرصورتیاست.   محکومیت که  اجرای  نحوه  قانون  اعمال  مالی  ط  -های 
فراهم باشد، مقررات این قانون با تأیید رئیس حوزه قضایی   - ۱۳۹۳مصوب  

 مربوط نیز اجرا خواهد شد. 

آورده   "گزارش اصالحی"بعد از    "و تصمیم "عبارت    -
 می شود.

مربوط"عبارت    - قضائی  حوزه  شورای   " رییس 
 شود.می "رییس شورا"جایگزین 

 شود: ی تبصره به شرح زیر اصالح می انتها -

اجرای  درصورتی  " نحوه  قانون  مشمول  موارد  که 
مجمع   ۲۳/۳/۱۳۹4های مالی مصوب  محکومیت 

باشد، اجرای ماده  تشخیص مصلحت نظام فراهم 
مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی   ( قانون۳)

 " .شودمربوط، انجام می
 تبصره های زیر اضافه می شود: -

قانون اجرای   (7۱4)  و(  ۱46احکام مواد )  -۲تبصره  
در خصوص اجرای   ۱/8/۱۳۵6مصوب   احکام مدنی

 .گزارش اصالحی و تصمیم شورا مجری است 

چنانچه متعهد یا محکوم پیش از صدور   -۳۱ماده  
دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصالحی یا اخذ  
رضایت اقدام کند، از پرداخته نیم عشر اجرائی معاف  

ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه اقدام    است و اگر ظرف یک
 .کند، از پرداخت نصف نیم عشر معاف است 

اجرای  پیش از صدور دستور اجرا نسبت به    یا محکومچنانچه متعهد    -۳۱ماده  
معاف است و   نیم عشرگزارش اصالحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخته  

  نیم عشر اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف  
 معاف است. 

محکوم"عبارت   می  "یا  قید حذف  همچنین  شود. 
 آورده می شود.  "نیم عشر"بعد از  "اجرایی"
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 یدگی به تخلفات اعضای شورا ترتیب رس  -فصل چهارم

 و قضایی مجلس   تغییرات در کمیسیون حقوقی  الیحه 
چنانچه اعضای شورا مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش   - ۳۲ماده  

رئیس شورا، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطالعات، موضوع در هیئت بدوی  
 شود.رسیدگی به تخلفات مطرح می 

 متن زیر جایگزین می شود:  -

چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری   -۳۲ماده  
مرتکب  ندارند،  شورا  با  استخدامی  رابطه  که  شورا 
تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا،  
بازرسی یا واحد حفاظت و اطالعات، موضوع  واحد 

 .شوددر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می

اداری شورا که به تخلفات کارکنان و نیروهای    - تبصره
مطابق دارند،  شورا  با  استخدامی  قانون  رابطه 

اداری تخلفات  به   ۱۳7۲/ 7/۹مصوب   رسیدگی 
 .شود رسیدگی می

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات، با حضور سه عضو شامل رئیس   - ۳۳ماده  
شوراهای حل اختالف استان، یکی از قضات به انتخاب رئیس کل دادگستری و 

 شود.حسب مورد یکی از اعضای شورا تشکیل می

اعضای  - تبصره برای مدت سه سال منصوب   رئیس مرکز،  را  یادشده  هیئت 
 کند. انتصاب مجدد آنان بالمانع است.می

 متن زیر جایگزین می شود: 
هر   -۳۳ماده   تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیئت 

شوراهای حل استان با حضور سه عضو شامل رئیس  
اختالف استان، یکی از قضات و یکی از شوراهای حل 
اختالف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری  

 .شوداستان تشکیل می

اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای    -۱تبصره  
انتصاب مجدد مدت سه سال منصوب می و  شوند 

 .آنان بالمانع است 

رئ  -۲تبصره   تشخیص  با  ضرورت،  صورت  یس در 
مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان 

 .قابل افزایش به دو یا چند هیأت است 

 شود: ارتکاب موارد زیر توسط اعضای شورا تخلف محسوب می  -۳4ماده  

 اعمال و رفتار خالف شئون عضویت.  -۱

 عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.  -۲

کنندگان که منجر  انسانی با مراجعههرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت    -۳
 شود. به نارضایتی در آنان می

 ها.انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن -4

 د. ( اضافه ش 6به انتهای بند )  "یا عذر موجه "عبارت    -

تخلفات   - به  رسیدگی  قانون  در  که  تخلفاتی  سایر 
 : اداری آمده بود اضافه شد

 یثیتتهمت و افترا، هتک ح یرادا -۱6
 .یاخاذ -۱7
 اختالس. -۱8
 .یاسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا  -۱۹
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با   -۵ اداری  عرف  از  خارج  روابط  برقراری  یا  غرض  اعمال  یا  تبعیض 
 کنندگان. مراجعه

 . بدون مجوزترک خدمت در خالل ساعات موظف  -6

غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج غیبت    -7
 از آن بدون کسب مجوز.

 انگاری در انجام وظایف محول شده.کاری یا سهلکم  -8

 عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی. -۹

اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع    -۱۰
 وی. یکی از طرفین دع

 المال.تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت  -۱۱

 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور مربوط به شورا. -۱۲

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از    -۱۳
 تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

صورت متناوب  صورت متوالی یا پنج جلسه بهجه سه جلسه بهغیبت غیرمو  -۱4
 در طول یک ماه.

 هرگونه سوءاستفاده از عضویت در شورا. -۱۵

 . یگانهمجاز با اتباع ب  یرارتباط و تماس غ -۲۰
باالتر در   یمقامها  یدستورها   یاز اجرا  یچیسرپ  -۲۱

 .یادار یفحدود وظا
و مقررات   یناز آنچه در قوان  یر غ  یگرفتن وجوه  -۲۲
  که در عرف رشوه   یاخذ هر گونه مال  یاشده    یینتع

 شود. ی م یتلق یخوار
 .یخدمت در اوقات مقرر ادار یلتعط -۲۳
 .ینکردن حجاب اسالم یت رعا -۲4
و فروش  ید و خر یعحمل، توز ی،اختفا، نگهدار -۲۵

 مواد مخدر.
 به مواد مخدر. یاداعت یااستعمال  -۲6
 یتموقع  یامجاز از شئون    یرهر نوع استفاده غ  -۲7
 .یو امکانات و اموال دولت یشغل
در    یاجعل    -۲8 بردن  دست  و  نمودن  مخدوش 

 .یدولت یا یاسناد و اوراق رسم
بازرس  یف،توق  -۲۹ و   یا   یاختفا،  پاکتها  کردن  باز 

معدوم کردن آنها و استراق سمع   یا  یمحموالت پست 
 .یبدون مجوز قانون

شا  یکارشکن  - ۳۰ ساختن    ی، پراکن  یعهو    یاوادار 
کارشکن  یگران د  یک تحر ا  یکار کم   یا  یبه    یراد و 

دولت اموال  به  فشارها  یخسارت  اعمال    یفرد  یو 
 . یقانون یرمقاصد غ یلتحص یبرا

تظاهرات   -۳۱ و  اعتصاب  تحصن،  در  شرکت 
تحصن، اعتصاب و   ییبه برپا  یکتحر  یا  یرقانونی،غ

  یبرا  یگروه  ی و اعمال فشارها  یقانون  یرتظاهرات غ
 .یقانون یرمقاصد غ  یلتحص
از نظر   یهااز فرقه  یکیدر    یت عضو  -۳۲ ضاله که 

 اند.اسالم مردود شناخته شده
عن  یهمکار  -۳۳ به  منحله  مأمور  با ساواک   یاوان 

دادن گزارش ضد   یا  یت و داشتن فعال  یمنبع خبر
 .یمردم
سازمان  یتعضو  -۳4 مرامنامه    یهائ در   یاکه 

مبتن آنها  نف  یاساسنامه    یااست    یاله   یاناد  ی بر 
 به نفع آنها. یت و فعال یطرفدار

 یرقانونی غ یدر گروهها  یت عضو -۳۵

از  رسیدگیچنانچه هیئت    -۳۵ماده   از دعوت  و    عضو شوراکننده بدوی پس 
آن  دفاعیات  و  اظهارات  بهشنیدن  نماید  احراز  را  وی  تخلف  عمل  ها  تناسب 

( ماده ۹( تا ) ۱شده در بندهای )بینیارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش 
های ردیف ( این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات۳4)

که "عبارت    - شورا  اداری  نیروی  یا  کارمند  یا  عضو 
شو با  استخدامی  ندارندرابطه  عبارت   "را  جایگزین 

 شود. "عضو شورا"
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( تا  ۱۰( این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای )۳)   ( تا ۱)
( ماده ۹( تا ) ۱( این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای )۳4( ماده )۱۵)

های پیش بینی شده در بندهای  مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات
 کند: ( این ماده به شرح زیر محکوم می۵( و یا )4)

 ر کتبی بدون درج در پرونده. اخطا -۱

 توبیخ کتبی با درج در پرونده. -۲

 سوم به مدت یک ماه تا یک سال.کسر پاداش تا یک -۳

 محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال. -4

 .محرومیت دائمی از عضویت در شورا -۵

به انتهای   "یا اخراج از شورا حسب مورد "عبارت    -
 ( اضافه شود.۵بند )

های مقرر در بندهای آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات   - ۳6ماده  
های موضوع بندهای ( این قانون قطعی و در مورد مجازات۳۵( ماده )۳( تا ) ۱)
( روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در هیئت ۲۰( ماده مذکور ظرف )۵( و ) 4)

 کننده به تخلفات اعضای شورا است.تجدیدنظر رسیدگی

 

کننده به تخلفات اعضای شورا که در مرکز  هیئت تجدیدنظر رسیدگی  -۳7ماده  
شود مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان تشکیل می
یک   میوی،  شورا  اعضای  از  یکی  مورد  و حسب  تجدیدنظر  که قاضی  باشد 

شوند و تمامی آنان با ابالغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می
 انتصاب مجدد آنان بالمانع است.

تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری "عبارت    -
جایگزین ،  "داردشورا نشورا که رابطه استخدامی با  

 تخلفات اعضای شورا می شود."

چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا    -۳8ماده  
ین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به  مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرف

( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات  ۵88مجازات بزه موضوع ماده )
 شود.محکوم می -۱۳7۵مصوب -های بازدارنده( و مجازات

 

هرگاه تخلف عضو شورا عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز   -۳۹ماده  
مکلف است مطابق این قانون به تخلف  داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات  

وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم  
از   مانع  قضایی  مراجع  تصمیم  هرگونه  دارد.  ارسال  صالح  قضایی  مرجع  به 

مجازات تصمیم اجرای  چنانچه  بود.  نخواهد  قانون  این  موضوع  اداری  های 
ب برائت  بر  مبنی  فضایی  به مراجع  مجدداً  تخلفات  به  رسیدگی  هیئت  اشد، 

 نماید.موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می

عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه "عبارت    -
ن شورا  با  عضو "عبارت  جایگزین    "دارد،استخدامی 

 د.می ش "شورا
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 سایر مقررات  -فصل پنجم

 و قضایی مجلس   تغییرات در کمیسیون حقوقی  الیحه 
اتخاذ تصمیم پرونده  - 4۰ماده   به  این قانون منتهی  تا زمان اجرای  هایی که 

ها نشده است، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن
 شود. میاتخاذ تصمیم 

 متن اصالحی: -

زمان الزمپرونده  -4۰ماده   تا  االجرا شدن هایی که 
این قانون منتهی به صدور رأی نشده است، ظرف  
مدت سه ماه با رعایت قانون شوراهای حل اختالف  

با اصالحات و الحاقات بعدی   ۱6/۹/۱۳۹4مصوب  
اتخاذ تصمیم  در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها 

 شود. می

تناسب  عضویت در شورای حل اختالف افتخاری و داوطلبانه بوده و به  - 4۱ماده  
میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد  
قوه  رئیس  توسط  ماده  این  پاداش موضوع  پرداخت  نحوه  شد. دستورالعمل 

 گردد. قضاییه ابالغ می

می  - تبصره قضاییه  عضویت  قوه  جهت  بهتواند  طریق  از  شورا  کارگیری  در 
 های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.بازنشستگان دستگاه

 

وکالت دادگستری،  چنانچه عضو شورا در آزمون استخدام قضات،    - 4۲ماده  
یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن مسابقه او   مشاور حقوقی

ادگستری استان برسد. مدت کارآموزی وی در هر  در شورا به تائید رییس کل د
 یابد: یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می

 سوم دوره کارآموزی.سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک  -۱

 بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.  -۲

االجرا شدن این قانون متناسب الزمنیروهای شاغل در شوراها تا زمان    - تبصره
وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای  با سنوات همکاری تمام 

و دستگاه قوه قضاییه  در  بود، استخدام  برخوردار خواهند  اولویت  از  تابع  های 
وقت، اعمال اولویت و امتیاز دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام

ا از  دسته  این  و برای  اداری  سازمان  و  قضاییه  قوه  مشترک  پیشنهاد  با  فراد 
استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد 

 رسید. 

وکالت دادگستری )اعم از کانون های وکال و "عبارت  
جایگزین عبارت قبل می   "مرکز وکالی قوه قضائیه( 

 شود. 

نیم عشر اجرای گزارش اصالحی   درآمد حاصل از هزینه دادرسی و  - 4۳ماده  
داری کل کشور واریز و معادل موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه

( درصد  منظور ۱۰۰صد  همین  به  که  خاصی  اعتبار  محل  از  واریزی  مبلغ   )%
بودجه کل کشور منظور می قانون  در  داده  شود  هرساله  اختصاص  به شوراها 

شده در قانون بودجه هرساله بینیمبالغ پیش. دولت مکلف است معادل  شودمی
 کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: 

 پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان افتخاری. -۱

 های اداری با تشخیص مرکز امور شوراها.هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه  -۲

 بیمه تأمین اجتماعی کارکنان افتخاری. -۳

عبارت »و به عنوان درآمد اختصاصی« قبل از »به   -
 شود« اضافه می شود.شوراها اختصاص داده می

 گردد:همچنین بندهای آن به شرح زیر اصالح می

 پرداخت حقوق و پاداش -۱

و    -۲ ساختمان  تعمیران  و  اجاره  ساخت،  هزینه 
 ا تشخیص مرکزتجهیزات و هزینه های اداری ب

 بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی -۳

https://shenasname.ir/7846
https://shenasname.ir/7846
https://shenasname.ir/7846
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 :در صحن علنی زمان تصویب مشاهده آخرین تغییرات در 
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دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه   -44ماده  
بینی کند. تأمین امکانات پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش

یبانی شوراها به عهده قوه قضاییه اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشت
 است.

 

دیگر روشداوری، میانجی  -4۵ماده   و  اختالف  های حلگری، سازش  وفصل 
شده در سایر قوانین، مشمول این قانون نیست و مرکز و نیز شوراها، بینیپیش

روش و  نهادها  به  در نسبت  که  دعاوی  و  امور  نیز  و  مذکور  اختالف  های حل 
 نمایند. گیرد، اعمال صالحیت نمیر می ها قراصالحیت آن

 حذف شد.  4۵ماده 

نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط آیین  - 46ماده  
معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شوراها 

 .رسدوزیران میهیئت تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب 

 عبارت اخیر ماده بدین شرح اصالح شد:

می قضاییه  »تهیه  قوه  رییس  تصویب  به  و  شود 
 رسد.«می

  شود. نسخ می  - ۱۳۹4مصوب  -  قانون شوراهای حل اختالف -47ماده  
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