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 (1) شده از شوراي نگهباناعاده
 

 23/1/1400تاريخ 
 اسالمیبه مجلس شوراي  قضائی و حقوقیگزارش كميسيون 

 قورار نگهبوا  شوورای ایراد مورد كه حل اختالف یشوراها حهیال
و یکشوببه  17/1/1400 موور  شوببهسوه هایروز جلسات در بود گرفته
با حضور نمایبده آ  شورا مورد بحث و  و یسیكم نای 22/1/1400 مور 

 به شرح پیوست به تصویب رسید.بررسي قرار گرفت و 
ناموه داخلوي ( قوانو  آیین199گزارش آ  در اجرای مواده   ایبك

 شود.مجلس شورای اسالمي مي تقدیم
 

   ن قضائی و حقوقیكميسيورئيس 
 موسی غضنفرآبادي

 
 
 

 كميسيون داخل كادر درج شده است. اتاصالح

 
 

 معاونت قوانين
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 تعالیباسمه

 شوراهاي حل اختالف الیحه

 ساختار و تشکيالت -فصل اول

 ... -1ماده

وزه تعیین محدوده فعالیت جغرافیایي شوراها در هر ح -3ماده

 باشد.قضائي برعهده رئیس هما  حوزه قضائي مي

شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز  -1تبصره

دهستانها و روستاها، به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد الزم تشکیل 

تواند این امر را به رئیس مركز تفویض گردد. رئیس قوه قضائیه ميمي

 كبد.

امور فبي و صبفي در دعاوی و برای رسیدگي به  -2تبصره

مابین مابین اصباف و همچبین برای دعاوی و شکایات فيشکایات في

( قانو  اساسي جمهوری 13  های دیبي موضوع اصل سیزدهماقلیت

حل اختالف ایرا  به ترتیب مقرر در این قانو ، شوراهای اسالمي 

 تخصصي قابل تشکیل است.

 ایراد شوراي نگهبان
از این جهت كه در صورت تشکیل شوراهای ، (3  ماده (2  تبصره -1

ه توانبد ببه این شوراها مراجعه كببد یا ميمذكور، افراد مبحصراً بایستي 

شوراهای حل اختالف غیر از این شوراهای تخصصي نیز مراجعه كببد یا 
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 .خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 مصوبه كميسيون

( به 3) ( ماده2) شوراي نگهبان تبصره (1)ع ايراد رديف منظور رفبه

 :شودمیشرح زير اصالح 

برای رسیدگي به امور فبي و صبفي در دعاوی و شکایات  -2تبصره

فیمابین اصباف، شوراهای حل اختالف تخصصي قابل تشکیل است. در 

صورت تشکیل شوراهای حل اختالف تخصصي مذكور و عدم رد 

دعاوی مربوط مبحصراً در این شعب براساس  صالحیت تخصصي خود،

شود. همچبین برای رسیدگي به دعاوی و احکام این قانو  رسیدگي مي

های دیبي موضوع اصل مابین اقلیتشکایات مربوط به احوال شخصیه في

ایرا  به ترتیب مقرر در ( قانو  اساسي جمهوری اسالمي 13  سیزدهم

صي قابل تشکیل است كه تشکیل این قانو ، شوراهای حل اختالف تخص

این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دیبي مذكور به دیگر شوراهای حل 

 اختالف هما  حوزه قضائي نیست.

عهده یکي از  ریاست شوراهای حل اختالف استا  بر -4ماده

معاونا  قضائي رئیس كل دادگستری استا  و ریاست شوراهای حل 

عهده رئیس حوزه قضائي  تا  و بخش براختالف در حوزه قضائي شهرس

است كه با معرفي  یکي از قضات شاغل در آ  حوزه قضائيمربوط یا 

 شود.رئیس كل دادگستری استا  و ابالغ رئیس مركز مبصوب مي
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 ایراد شوراي نگهبان
ي به ئاب یکي از قضات شاغل در حوزه قضا، انتص(4 در ماده  -2

ضائي شهرستا  و بخش توسط ریاست شوراهای حل اختالف حوزه ق

 .قانو  اساسي شباخته شد (158 اصل  (3 رئیس مركز، مغایر ببد 

 مصوبه كميسيون
رئیس »( عبارت 4  شورای نگهبا  در ماده (2 ایراد ردیف رفع مبظور به

 .شودمياصالح « رئیس قوه قضائیه» به عبارت« مركز

 ...-تبصره

ر عضو اصلي و حسب هر شعبه شورا دارای رئیس، یك نف -5ماده

البدل است كه جلسات شورا با حضور دو نفر نفر عضو عليمورد یك

 یابد.رسمیت مي

البدل در هر حوزه قضائي حسب مورد تعدادی عضو علي -1تبصره

شود كه در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلي یا درصورت تعیین مي

زه قضائي حوعدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای 

 شود. البدلي جایگزین یا اضافه ميعضو علي مربوط،

برای هر شعبه در مباطق شهری  متباسب با حجم كار و  -2تبصره

ها( حداكثر دو نفر و در شعب مباطق روستایي درصورت تعداد پرونده

 شود. به كار گرفته مي نفر نیروی اداری و دفتری شورانیاز یك

های به صورت تخصصي در اتحادیهدر شوراهایي كه  -3تبصره

صبفي و یا اتاق بازرگاني، صبایع، معاد  و كشاورزی ایرا  و اتاق تعاو  
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ایرا  و نظیر آنها مستقر هستبد، تأمین نیروی انساني مورد نیاز بر عهده 

 باشد.صبوف محل استقرار شورا مي

 ایراد شوراي نگهبان
ابهام دارد؛ پس « وی انسانيتأمین نیر»، عبارت (5 ماده  (3 در تبصره  -3

 .از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 مصوبه كميسيون
( 5  ( ماده3  شورای نگهبا  در تبصره (3 ایراد ردیف  رفعمبظور به

تأمین نیروی انساني مورد نیاز بر عهده صبوف محل استقرار »عبارت 

یاز تأمین كاركبا  اداری و خدماتي مورد ن» به عبارت« باشد.شورا مي

هده نهادهای محل استقرار شورا شوراهای مذكور در صورت امکا  برع

باشد. كاركبا  مذكور با معرفي نهادهای محل استقرار و حکم مركز مي

های كاركبا  مذكور و تأمین مالي و پشتیباني مبصوب شده و تأمین هزیبه

 شود.مياصالح « از این كاركبا  بر عهده نهادهای محل استقرار است.

سال كلیه كاركبا  مركز مکلف است ظرف سه -مکرر 5ماده

وقت شورای حل اختالف اعم از اعضاء و سایر كاركبا ( را كه واجد تمام

اند با در شورا اشتغال داشته 29/12/1398شرایط استخدام هستبد و تا قبل از 

 اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیماني یا قرارداد كار معین از طریق

 آزمو  داخلي، به استخدام مركز درآورد. 

سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه  -1تبصره

 شود. مي
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تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع  -2تبصره

 این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مركز خواهد بود.

دولت مکلف است شباسه استخدام اشخاص موضوع  -3تبصره

 ماده را در اختیار مركز قرار دهد.  این

 ایراد شوراي نگهبان

 ،(مکرر 5در ماده  -4

در این ماده، با توجه به افزایش هزیبه عمومي و به  مذكورم حک -4-1

جهت این كه طریق مذكور در ماده نیز به عبوا  طریق تأمین افزایش 

شباخته  قانو  اساسي (75 آید، مغایر اصل های جدید به حساب نميهزیبه

 .شد

تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل  -4-2

 (3 اصل  (9 اختالف، صرفاً از میا  افراد مذكور در این ماده، مغایر ببد 

 .قانو  اساسي شباخته شد

 مصوبه كميسيون

به شرح زير  (مکرر 5( شوراي نگهبان ماده )4-2ايراد ) منظور رفعبه

 :شودمی( مرتفع 4-1) ( ايراد رديف23) ا اصالح مادهو ب شودمیاصالح 

سال نیاز شوراهای حل اختالف پبجمركز مکلف است ظرف  -مکرر 5ماده

وقت  اعم از اعضاء و سایر كاركبا ( را از میا  اشخاصي كه به كاركبا  تمام

واجد شرایط استخدام هستبد و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با 

به صورت پیماني استخدام یا به صورت قرارداد كار معین از طریق  شوراها،
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 آزمو  عمومي و تخصصي، به كارگیری نماید.  

 شود. سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه مي -1تبصره

مبابع مالي مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل  -2تبصره

ن از محل درآمدهای اختصاصي موضوع اعتبارات مصوب مركز و همچبی

( و 13( این قانو  و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد  43  ماده

 شود.  ( این قانو  تأمین مي23 

دولت مکلف است شباسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را  -3تبصره

 در اختیار مركز قرار دهد.

 د:اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشب -6ماده

 متدین به دین مبین اسالم. -1

 ایراد شوراي نگهبان

، نسبت به «تدين به دين مبين اسالم»، اطالق ذكر شرط (1)در بند  -5-1

مواردي كه طرف دعوي مؤمن به مذهب رسمی كشور بوده ولی اعضاي 

شوراي حل اختالف از پيروان ساير مذاهب اسالمی باشند، خالف 

 .موازين شرع شناخته شد

 كميسيونمصوبه 

( 6) ( ماده1) بند ( شوراي نگهبان5-1ايرادات رديف )رفع به منظور 

 :شودمیبه شرح زير اصالح 

 متدین به دین مبین اسالم و مذهب رسمي كشور -1
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در مواردی كه كلیه طرفین دعوی از پیروا  سایر مذاهب مصرح در  -تبصره

اسالم كفایت  ( قانو  اساسي باشبد، تدین به دین مبین12  اصل دوازدهم

 كبد.مي

2-... 

 اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل. -4

 ایراد شوراي نگهبان
این ماده، نسبت به مواردی كه علي رغم اشتهار به دیانت،  (4 ببد  -5-2

 .شود، خالف موازین شرع شباخته شدعدم وجود شرط دیانت احراز مي

 مصوبه كميسيون

( 6) ( ماده4) بند شوراي نگهبان (5-2ايرادات رديف ) رفع به منظور

 :شودمیبه شرح زير اصالح 

 دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها -4

5- ... 

برای عضویت در شورا، دارندگا  مدرک دانشگاهي یا  -3تبصره 

های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مباني حقوق حوزوی در رشته

نفر از اعضای شعب شهری شورا اسالمي در اولویت هستبد و حداقل یك

 .باید از میا  دارندگا  مدارک تحصیلي یادشده باشد

 ایراد شوراي نگهبان
ببدی مدارک حوزوی، كه در تقسیم، با توجه به این(3 تبصره  -3-5
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رشته و گرایش مذكور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر 

 .خواهد شد

 مصوبه كميسيون

( 6) ( ماده3) تبصره ( شوراي نگهبان5-3ايرادات رديف ) رفع منظوربه

 :شودمیبه شرح زير اصالح 

برای عضویت در شورا، دارندگا  مدرک حوزوی ویا دارندگا   -3تبصره

های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مباني مدرک دانشگاهي در رشته

عب نفر از اعضای شحقوق اسالمي در اولویت هستبد و حداقل یك

 .شهری شورا باید از میا  دارندگا  مدارک تحصیلي یادشده باشد

 ... -4تبصره

قضات، كاركبا  دادگستری، وكالی دادگستری اعم از  -7ماده

وكالی عضو كانونهای وكالء یا مركز وكالی قوه قضائیه(، كارشباسا  

و اطالعاتي اعم از  و انتظاميرسمي دادگستری و نیروهای نظامي 

وزارت اطالعات،سازما  اطالعات سپاه پاسدارا  انقالب  نیروهای

و حفاظت دستگاههای اجرائي، صاحبا  امتیاز خدمات  اسالمي، حراست

گرا  در زما  اشتغال، الکترونیك قضائي و سردفترا ، داورا  و میانجي

 حق عضویت در شورا را ندارند.

 تذكر شوراي نگهبان
 قیبه صورت دق هیقوه قضائ یوكال ، عبوا  مركز(42 و  (7 در مواد  -1

 ذكر شود. «هیقوه قضائ خانواده و مشاورا  يمركز وكال، كارشباسا  رسم»
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 مصوبه كميسيون
مركز »( عبارت 7  در ماده ( شورای نگهبا 1ردیف   اعمال تذكر به مبظور

 و مشاورا  يمركز وكال، كارشباسا  رسم»به عبارت « وكالی قوه قضائیه

 .شودمياصالح  «هیئقوه قضا خانواده

 ...-8ماده

كلیه دعاوی مالي راجع به اموال مبقول تا نصاب پانصد  -11ماده

( ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به 500.000.000میلیو   

 شود.شورای حل اختالف ارجاع مي

سال تواند نصاب مذكور را هر سهرئیس قوه قضائیه مي -تبصره

ی كاال و خدمات مصرفي كه از سوی بانك بار متباسب با شاخص بهایك

 شود، تغییر دهد. مركزی جمهوری اسالمي ایرا  اعالم مي

 ایراد شوراي نگهبان
 ،(11 در ماده  -6

اطالق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خالف موازین شرع و  -1-6

 .قانو  اساسي شباخته شد (158 و  (156 ، (61 ، (34 مغایر اصول 

بظور از ایبکه كلیه دعاوی مالي مذكور، ابتدا به شورای حل م -2-6

از این جهت كه آیا افراد مستقیماً باید به « شودارجاع مي»الف اخت

به نهاد دیگر، به  شوراهای حل اختالف رجوع كببد و یا پس از مراجعه

 .شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شدشورا ارجاع مي
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 ميسيونمصوبه ك

به شرح  (11)( ماده 6-2( و )6-1به منظور رفع ايرادات رديفهاي )

 :شودمیزير اصالح 

كلیه دعاوی مالي راجع به اموال تا نصاب یك میلیارد  در -11ماده

( ریال مرجع قضائي باید به مبظور ایجاد صلح و سازش 1.000.000.000 

ع نماید. شورای حل پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختالف ارجا

اختالف موظف است تالش كبد حداكثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و 

این  (24  ماده سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق

شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به قانو  عمل مي

همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائي ارسال 

 شود. مي

بار سال یكتواند نصاب مذكور را هر سهرئیس قوه قضائیه مي -1تبصره

متباسب با شاخص بهای كاال و خدمات مصرفي كه از سوی بانك 

 شود، تغییر دهد. مركزی جمهوری اسالمي ایرا  اعالم مي

( هزیبه %50های موضوع این ماده ابتدا پبجاه درصد در پرونده -2تبصره

شود و به حساب درآمد مالي در دادگستری دریافت مي دادرسي دعاوی

گردد و در ( این قانو  واریز مي43اختصاصي شورا موضوع ماده  

( %50صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پبجاه درصد 

 شود. دریافت ميهزیبه دادرسي باقیمانده 

 ... -12ماده
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 را است:اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صالحیت شو -13ماده 

صدور گواهي حصر وراثت، تحریر تركه، مهر و موم تركه و  -1

 رفع آ .

دستور تخلیه اماكن مسکوني موضوع قانو  روابط مؤجر و  -2

 26/5/1376مصوب  مستأجر

 تأمین دلیل.  -3

رسیدگي به موارد مذكور در این ماده در صالحیت  -تبصره الحاقي

رین شعبه شهری شورای باشد و در نزدیکتشعب روستایي شورا نمي

 هما  حوزه قضائي قابل رسیدگي است.

 ایراد شوراي نگهبان
ه موضوع متضمن دعوا با ماهیت ، در مواردی ك(13 اطالق ماده  -7

، در نهایت به تأیید (29 ماده  (3 ي است و همچو  موضوع تبصره ئقضا

، (34 رسد، خالف موازین شرع و مغایر اصول ي نیز نميئمقام قضا

 .قانو  اساسي شباخته شد (158 و  (156 ، (61 

 مصوبه كميسيون

به شرح زير  (13) شوراي نگهبان، ماده (7)به منظور رفع ايراد رديف 

 :شودمیاصالح 

 اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صالحیت شورا است: -13ماده

صدور گواهي حصر وراثت در مواردی كه موضوع مورد اختالف بین  -1
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 وراث نباشد. 

 تأمین دلیل -2

رسیدگي به موارد مذكور در این ماده در صالحیت شعب  -1تبصره

باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل روستایي شورا نمي

 اختالف هما  حوزه قضائي قابل رسیدگي است.

دگاه عمومي تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دا -2تبصره

 هما  حوزه قضائي است.

قابل گذشت  به استثبای مواردی كه  هایجرمدر كلیه  -14ماده

المکا  است(، اختالفات و دعاوی خانوادگي و متهم متواری یا مجهول

طور مستقیم در مرجع قضائي طرح سایر دعاوی مدني و حقوقي كه به

كببده و اجراءكببده و همچبین مقام ارجاع قبل از شود، مقام رسیدگيمي

و ثبت آ ، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور ارجاع پرونده به شعبه 

توانبد حسب مورد با توجه به كیفیت موضوع و امکا  حل و فوری، مي

فصل آ  از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتي جهت حفظ ادله 

جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاكي، نظم عمومي و در 

ه را با ذكر دلیل به شورا صورت ضرورت انجام تحقیقات الزم، پروند

ارجاع نمایبد؛ مگر آنکه هر یك از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را 

 با آ  اعالم كببد.

كببده و اجراءكببده و همچبین مقام ارجاع مقام رسیدگي -تبصره

مکلفبد قبل از ارجاع پرونده به قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آ ، 
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های موضوع این ماده به رسیدگي پرونده شورا و شورا قبل از شروع

طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع 

 سازند.

 ایراد شوراي نگهبان
، در خصوص امکا  مخالفت صریح هر یك از طرفین (14 ر ماده د -8

ابهام « صریح»پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختالف، عبارت 

 .دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 مصوبه كميسيون
مگر »( عبارت14( شورای نگهبا ، در ماده 8به مبظور رفع ایراد ردیف  

« صریح خود را با آ  اعالم كببد. آنکه هر یك از طرفین پرونده مخالفت

 :شودميبه شرح زیر اصالح ( 14  تبصره ماده و شودميحذف 

كببده و اجراءكببده و همچبین مقام ارجاع قبل از مقام رسیدگي -تبصره

مکلفبد قبل از ارجاع پرونده به شورا از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آ ، 

نده به شورا اطمیبا  حاصل عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرو

های موضوع این ماده طرف كببد و شورا قبل از شروع به رسیدگي پرونده

 د.ا ارجاع پرونده به شورا مطلع سازیا طرفین پرونده را از حق مخالفت ب

 ...-15ماده

های واقع در صالحیت مراجع قضائي مکلفبد پرونده -18ماده

تا مطابق ترتیبات مقرر در این  شوراها را به شورای مربوط ارسال كببد

 قانو  رسیدگي شود.
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 ایراد شوراي نگهبان
و  (11 ، مببیاً بر ایرادات مورد اشاره در خصوص مواد (18 ماده  -9

، خالف موازین شرع و مغایر اصول مذكور قانو  اساسي شباخته (13 

  .شد

 مصوبه كميسيون
  . شودمي( حذف 18  شورای نگهبا ، ماده (9 به مبظور رفع ایراد ردیف 

 ...-19ماده

رسیدگي در شورا تابع تشریفات آیین دادرسي نیست،  -21ماده

ي و مدن يدادرس نییآ قوانین اصول و قواعد، تابع مقررات ثیحلیکن از 

 است.  كیفری

شامل مقررات ناظر به  يدگیاصول و قواعد حاكم بر رس -1تبصره

 و مانبد آ  است. لیبه دال يدگیرس ،يحق دفاع، حضور در دادرس ت،یصالح

مبظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط  -2تبصره

شکلي درخواست یا شکواییه، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگي، جلسه 

 دادرسي و مانبد آ  است.
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 ایراد شوراي نگهبان
های آ ، از جهت این كه با توجه به ذكر تمثیلي و تبصره (21 اده م -10

موارد، دقیقاً مشخص نشده است كه در رسیدگي شورا كدام موارد، تابع 

دادرسي و كدامیك تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از مقررات آیین

 .رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد

 مصوبه كميسيون
 ماده (2 و  (1 های شورای نگهبا  تبصره (10 به مبظور رفع ایراد ردیف 

 . شودمي( حذف 21 

توانبد شخصاً در شورا حضور یافته یا از طرفین دعوا مي -22ماده

در موارد صلح و سازش استفاده از  نمایبد.وكیل  دادگستری( استفاده 

 وكیل مدني مجاز است. 

 ایراد شوراي نگهبان
 ،(22 در ماده  -11

با توجه به ایبکه در موارد صلح و سازش استفاده از وكیل مدني  -1-11

شده است، موارد غیرصلح و سازش در صالحیت رسیدگي  مجاز دانسته

شوراهای حل اختالف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد 

 .شد

وجه تفکیك وكیل دادگستری و مدني در موارد صلح و سازش  -2-11

 .ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
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  نگهبان يتذكر شورا
از داخل پرانتز خارج شده و به  یارت دادگستر، عب(22 ماده  در -2

 ذكر شود. یدادگستر لیصورت وك

 مصوبه كميسيون
 (2 (  و تذكر ردیف 11-2( و  11-1به مبظور رفع ایراد ردیفهای  

 :شودميبه شرح زیر اصالح  (22 شورای نگهبا  ماده 

 توانبد شخصاً در شورا حضور یافته یا از وكیلطرفین دعوا مي -22ماده

دادگستری استفاده نمایبد. در موارد صلح و سازش استفاده از وكیل مدني 

 نیز مجاز است.

هزیبه رسیدگي شورا مطابق هزیبه غیرمالي محاكم  -23ماده

 .دادگستری است

 ایراد شوراي نگهبان
، كاهش هزیبه رسیدگي شورا در همه موضوعات به (23 در ماده  -12

رمالي محاكم دادگستری، مغایر اصل میزا  هزیبه دادرسي در دعاوی غی

 .قانو  اساسي شباخته شد (75 

 مصوبه كميسيون

و  (مکرر 5) )درخصوص ماده (4-1به منظور رفع ايرادات رديفهاي )

 :شودمیبه شرح زير اصالح  (23)( شوراي نگهبان ماده 12)

هزیبه رسیدگي شوراهای حل اختالف در كلیه مراحل، در  -23ماده
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دعاوی حقوقي غیرمالي معادل هزیبه دادرسي در محاكم  دعاوی كیفری و

( %50دادگستری و در دعاوی مالي هزیبه دادرسي معادل پبجاه درصد 

 هزیبه دادرسي در محاكم دادگستری است.

این قانو ، شورا پس ( 14( و  12(،  11 در اجرای مواد  -24ماده

در م و عبه نسبت به تشکیل جلسه اقدااز دعوت خوانده یا مشتکي

 صورت حصول سازش میا  طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصالحي

كبد و پرونده در شورا بایگاني و در موارد ارجاع پرونده از مرجع مي

قضائي، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصالحي به آ  مرجع ارسال 

شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كرد  پرونده با دستور اداری مي

 كبد. اقدام

 ...-1تبصره 

گرا  و داورا  مکلفبد مراجع قضائي و شوراها و میانجي -4تبصره

به اموال غیرمبقول پس از تصدیق سبد رسمي  در خصوص دعاوی راجع

 و در همه دعاوی و شکایات در تبظیم گزارش اصالحي و یا صورت

 مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع

رسمي مربوطه استعالم نمایبد. چبانچه در مدارک هویتي ارائه شده 

طرفین یا یکي از طرفین تردید حاصل شود از سوی مرجع رسمي 

سمت در نفع یا ذیگردد. درصورتي كه خواها  ذیمربوطه تصدیق مي

دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفبد از پذیرش آ  خودداری نمایبد و در 
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وی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و صورت وارد نبود  دع

 شود.اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگاني مي

 ایراد شوراي نگهبان
، از این جهت كه تکلیف مواردی كه اموال (24 ماده  (4 ر تبصره د -13

غیرمبقول دارای سبد رسمي نیستبد، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس 

 .ام اظهارنظر خواهد شداز رفع ابه

 مصوبه كميسيون
 (24 ( ماده 4  ( شورای نگهبا  در تبصره13  به مبظور رفع ایراد ردیف

اضافه شد و « اموال غیرمبقول»بعد از عبارت « دارای سبد رسمي»عبارت 

 :شودمي( به ماده مذكور به شرح زیر الحاق 5یك تبصره به عبوا  تبصره 

مبقول كه فاقد سبد اجع به اموال غیریدگي به دعاوی ررس -5تبصره

  رسمي هستبد، صرفاً در صالحیت مرجع صالح قضائي است.

این قانو ، در  (14  ( و12(،  11 در اجرای مواد  -25ماده

ماه موفق به صورتي كه شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه

ر ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگاني و د

صورت درخواست خواها  یا مدعي خصوصي به مرجع قضائي صالح 

گردد. چبانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، ارسال مي

 شود.گزارش اقدامات و نتیجه به آ  مرجع ارسال مي
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چبانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ  -1تبصره

عبوا  دلیل قانوني مبشأ اثر یك از اظهارات طرفین در فرآیبد سازش، به 

 نیست.

 ایراد شوراي نگهبان
، اطالق مبشأ اثر نبود  اظهارات طرفین (25 ماده  (1 در تبصره  -14

اند های شرعي كه به صورت مطلق حجت دانسته شدهنسبت به حجت

  .نظیر اقرار، خالف موازین شرع شباخته شد

 مصوبه كميسيون
 (25 ماده ( 1 رای نگهبا  تبصره شو (14 به مبظور رفع ایراد ردیف 

  حذف شد.

 ...-2تبصره 

 ...-26ماده

رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکي از اعضاء، عالوه بر  -27ماده

تواند تحقیق محلي، معایبه محل و تأمین رسیدگي به دالیل طرفین، مي

 دلیل را انجام دهد. 

 ایراد شوراي نگهبان
انجام این اقدامات، مطابق ضوابط  از این جهت كه آیا (27  ماده -15

قانوني خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد 

 .شد
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 مصوبه كميسيون
مطابق ضوابط »شورای نگهبا  عبارت  (15 به مبظور رفع ایراد ردیف 

  . شودمياضافه « تواندمي» بعد از كلمه« قانوني

 ...-28ماده

تصمیم شورا  و نیز اعتراض ین پرونده به اعتراض طرف -29ماده

ثالث نسبت به گزارش اصالحي و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه 

عمومي هما  حوزه قضائي است و چبانچه تصمیم یا گزارش اصالحي 

توسط مرجع رسیدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است 

 رأساً به پرونده رسیدگي و رأی صادر كبد. 

 ...-1تبصره

مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای  -2تبصره

اشخاص مقیم ایرا  بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور 

 دوماه از تاریخ ابالغ است. 

 ایراد شوراي نگهبان
، نسبت به مواردی كه عذر موجه وجود (29 ماده  (2 اطالق تبصره  -16

 .شد داشته باشد، خالف موازین شرع شباخته

 مصوبه كميسيون
به  (29 ماده  (2 شورای نگهبا  تبصره  (16 به مبظور رفع ایراد ردیف 

 :شودميشرح زیر اصالح 

مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات  -2تبصره
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قانو  آیین دادرسي دادگاههای عمومي  (306 ر ماده عذر موجه مذكور د

برای اشخاص مقیم ایرا   21/1/1379و انقالب در امور مدني مصوب 

بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ ابالغ 

 است.

( این قانو  قابل اجراء 13دستور تخلیه موضوع ماده  -3تبصره

 نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضائي مربوط.

 ایراد شوراي نگهبان
ضمن دعوا با ماهیت ه موضوع مت، در مواردی ك(13 اطالق ماده  -7

، در نهایت به تأیید (29 ماده  (3 ي است و همچو  موضوع تبصره ئقضا

، (34 رسد، خالف موازین شرع و مغایر اصول ي نیز نميئمقام قضا

 .قانو  اساسي شباخته شد (158 و  (156 ، (61 

 مصوبه كميسيون
دیف جهت رفع ایراد ر (13 با توجه به اصالحات به عمل آمده در ماده 

 . شودميحذف  (29 ماده  (3 شورای نگهبا ، تبصره  (7 

نفع و به دستور اصالحي و تصمیم به درخواست ذی گزارش -30ماده

رئیس شورای حل اختالف در حوزه قضائي مربوط توسط واحد اجرای 

اجرای گزارش اصالحي صادرشده از شود. احکام شورا اجراء مي

 هده نزدیکترین واحد اجراء است.، بر عءشوراهای فاقد واحد اجرا

اجرای گزارش اصالحي پس از صدور برگ اجرائیه مطابق  -1تبصره

با  1/8/1356مقررات مربوط به قانو  اجرای احکام مدني مصوب 
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بعدی است. درصورتي كه موارد مشمول قانو   اصالحات و الحاقات

مجمع تشخیص  23/3/1394های مالي مصوب نحوه اجرای محکومیت

( قانو  مذكور با تأیید رئیس 3  لحت نظام فراهم باشد، اجرای مادهمص

 شود.شورای حل اختالف در حوزه قضائي مربوط، انجام مي

 ( قانو  اجرای احکام مدني در147( و  146احکام مواد   -2تبصره

 خصوص اجرای گزارش اصالحي و تصمیم شورا مجری است. 

 ایراد شوراي نگهبان
 ،(30 در ماده  -17

 یقانو  نحوه اجرا (3 ، توسعه حکم ماده (1 در تبصره  -1-17

 دهیمصلحت نظام رس خصیمجمع تش بیكه به تصو يمال یهاتیمحکوم

 شباخته شد. يقانو  اساس (112 اصل  ریحل اختالف، مغا یاست به شوراها

 یدارا ي، ارجاع به دو ماده مذكور، از لحاظ شرع(2 تبصره  در -2-17

 ه پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.است ك يابهامات

 مصوبه كميسيون
( شورای نگهبا ، در 17-2( و  17-1به مبظور رفع ایرادات ردیفهای  

بعد از عبارت « مطابق قوانین و مقررات جاری كشور»( عبارت 30ماده  

( به شرح 30  ( ماده1اضافه شد و تبصره  « واحد اجرای احکام شورا»

 . شودمي( حذف 30  ( ماده2  تبصره و شودميزیر اصالح 

گزارش اصالحي پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و  -تبصره

شود. درصورتي كه اجرای گزارش مقررات جاری كشور اجراء مي
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های مالي ( قانو  نحوه اجرای محکومیت3اصالحي مستلزم اجرای ماده 

اجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم  23/3/1394مصوب 

( قانو  اجرای احکام مدني مصوب 147( و  146یکي از مواد  

بعدی باشد. اجرای گزارش اصالحي  با اصالحات و الحاقات 1/8/1356

-توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائي هما  حوزه قضائي انجام مي

 شود. 

 ... -31ماده

هیأت بدوی رسیدگي به تخلفات هر استا  با حضور سه  -33ماده

شامل رئیس شوراهای حل اختالف استا ، یکي از قضات و یکي  عضو

از اعضای شوراهای حل اختالف آ  استا  به پیشبهاد رئیس كل 

 شود.دادگستری استا  تشکیل مي

سال اعضای هیأت، با حکم رئیس مركز برای مدت سه - 1تبصره

 شوند و انتصاب مجدد آنا  بالمانع است.مبصوب مي

 نایراد شوراي نگهبا
 یبدو هیأتبه عبوا  عضو  ي، انتصاب قاض(33 ماده  (1 در تبصره  -18

اصل  (3 ببد  ریمركز، مغا سیبه تخلفات استا  با حکم رئ يدگیرس

 شباخته شد. يقانو  اساس (158 

 مصوبه كميسيون 
به  (33 ماده  (1 شورای نگهبا ، تبصره  (18 به مبظور رفع ایراد ردیف 

 :شودميشرح زیر اصالح 
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اعضای قاضي هیأت با پیشبهاد رئیس مركز و حکم رئیس قوه  -1تبصره 

سال قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مركز برای مدت سه

 شوند و انتصاب مجدد آنا  بالمانع است.مبصوب مي

 ... -2تبصره

ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، كاركبا  و نیروهای  -34ماده

 شود:تخدامي با شورا ندارند، تخلف محسوب مياداری شورا كه رابطه اس

1- ... 

غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل كار یا تکرار در  -7

 تعجیل خروج از آ  بدو  كسب مجوز

8- ... 

أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ  -10

 تصمیم به نفع یکي از طرفین دعوی

11- ... 

صورت متوالي یا پبج جلسه به غیرموجه سه جلسه به غیبت  -14

 ماهصورت متباوب در طول یك

 هرگونه سوءاستفاده از اشتغال در شورا -15

16- ... 

گرفتن وجوهي غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده  -23

 .شودخواری تلقي ميخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوهأیا 

 قرر اداریتعطیل خدمت در اوقات م -24
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 رعایت نکرد  حجاب اسالمي -25

26- ... 

  یا موقعیت شغلي و ؤوهر نوع استفاده غیرمجاز از ش -28

 امکانات و اموال دولتي

29- ... 

عبوا  مأمور یا مببع خبری و ه همکاری با ساواک مبحله ب -34

 داشتن فعالیت یا داد  گزارش ضد مردمي

35- ... 

 نگهبان يتذكر شورا

با توجه به  زین (34 حذف شوند و ببد  ی، موارد تکرار(34 ه ماد در -3 

 عدم امکا  تحقق حذف گردد.

 مصوبه كميسيون
(، 15(،  14شورای نگهبا ، ببدهای  ( 3 به مبظور اعمال تذكر ردیف 

( 10(،  7و ببدهای   شودمي( حذف 34( ماده  34( و 25(،  24(،  23 

 :شودمي( به شرح زیر اصالح 28و  

صورت متوالي یا پبج جلسه به غیبت غیرموجه سه جلسه به  -7ببد

ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل كار یا صورت متباوب در طول یك

 تکرار در تعجیل خروج از آ  بدو  كسب مجوز

أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم  -10ببد

وجوهي غیر از آنچه در قوانین و  گرفتنو  به نفع یکي از طرفین دعوی
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خواری تلقي خذ هرگونه مالي كه در عرف رشوهأمقررات تعیین شده یا 

 .شودمي

  یا موقعیت ؤواستفاده غیرمجاز از شسوء استفاده و هر نوع  -28ببد

  شوراو امکانات و اموال در شورا شغلي 

 ... -35ماده

ستری  اعم از چبانچه عضو شورا در آزمو  وكالت دادگ -42ماده

دادگستری قضائیه( یا كارشباس رسمي كانونهای وكال و مركز وكالی قوه

پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس كل دادگستری استا  

 یابد:برسد، مدت كارآموزی وی در هر یك از این موارد، به شرح زیر تقلیل مي

 سوم دوره كارآموزییكسال سابقه همکاری با شورا، سه تا پبج  -1

 سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره كارآموزیبیش از پبج  -2

 تذكر شوراي نگهبان
 قیبه صورت دق هیقوه قضائ ی، عبوا  مركز وكال(42 و  (7 در مواد  -1

 ذكر شود. «هیقوه قضائ خانواده و مشاورا  يمركز وكال، كارشباسا  رسم»

 مصوبه كميسيون
مركز »( عبارت 42  در ماده ( شورای نگهبا 1ردیف   تذكر اعمال به مبظور

 و مشاورا  يمركز وكال، كارشباسا  رسم»به عبارت « وكالی قوه قضائیه

 .شودمياصالح  «هیقوه قضائ خانواده

  ... -تبصره

 ...-43ماده




