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سخن ناشر

از  يکی  به منزله ی  و گرايش هايش،  تمام شاخه ها  با  رشته ی حقوق 
پرطرف دارترين رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، 
وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای 

وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجويان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی 
هستند که طی سالیان متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
سودمند، امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی 
نیز  و  حقوق  رشته ی  دانشجويان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و 
رشته های متأثر از آن، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی 
که روزآمدی محتوای آنها از يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام 
در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری 
در همراهی با دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد 
که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
آثاری همت گمارد که مهم ترين دستاورد آن ها،  تولید  به  دانشجويان، 
تسهیل آموزش و تسريع يادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شايستگی های خود را در اين 

حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامی! الزم به يادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترين درجه اهمیت نسبت به ساير مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  ساير  است  بديهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  اين  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای ساير مواد قانونی به تدريج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پايین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به ساير مواد قرار دارند.

   

راهنما



نشر چتر دانش/ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 نموداری 6

قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 1394/9/16

 بین اشخاص
- حل اختالف و

- صلح و 
- سازش

 ماده 1- به منظور 

- حقیقی و  ، شوراهای حل اختالف که در اين قانون
- حقوقی غیردولتی

 

 به اختصار »شورا« نامیده می شوند، تحت نظارت 

 تشکیل می گردد.
- قوه قضائیه و 

- با شرايط مقرر در اين قانون
تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیايی شورا در هر حوزه قضائی 

به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
لزوم در  و در صورت  اختالف در شهرها   ماده 2- شوراهای حل 

روستاها به تعداد الزم تشکیل می گردد.
به  امور خاص  به  رسیدگی  برای  می تواند  قضائیه  قوه  رئیس  تبصره- 

ترتیب مقرر در اين قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
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 و در
- رئیس، 

- دونفر عضو اصلی و
- يک نفر عضو علی البدل

 ماده 3- هر شورا دارای 

 صورت نیاز می تواند برای انجام وظايف خود دارای مسؤول دفتر باشد 
که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابالغ

- رئیس کل دادگستری استان يا صادر می شود.
- معاون ذی ربط وی

 آن از سوی 

- یک یا نفر قاضی دادگستری
- چند

 ماده 4- در هر حوزه قضائی 

 که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظیفه 
می نمايند.

تبصره 1- قوه قضائیه می تواند برای تأمین قضات شورا از

- شاغل يا  استفاده نمايد.
- بازنشسته

 میان قضات 

تبصره 2- مرکز امور شوراها می تواند از قضات شورا به صورت

- تمام وقت يا استفاده نمايد.
- پاره وقت

تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می تواند يک قاضی را برای چند شورا 
تعیین کند.
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 ماده 5- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم 
انتصاب هريک از اعضای شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، 

- با پیشنهاد رئیس کل دادگستری  صادر می شود.
- توسط رئیس مرکز امور شوراها

ماده 6- اعضای شورا بايد دارای شرايط زير باشند:
الف- متدين به دين مبین اسالم

ب- تابعیت جمهوری اسالمی ايران

- قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و  
- واليت مطلقه فقیه

پ- التزام عملی به 

 
- امانت و 
- ديانت و 

- صحت عمل
ت- حسن شهرت به 

- مشروبات الکلی و 
- عدم اعتیاد به مواد مخدر يا

- روانگردان
ث- عدم استفاده از 

ج- حداقل سی سال سن تمام
- کارت پايان خدمت وظیفه عمومی  يا 

- معافیت از آن برای مشموالن
چ- 

- کارشناسی يا 
- مدرک حوزوی معادل

ح- حداقل مدرک 
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برای تمام اعضای شورای حل اختالف شهر و در شورای روستا سواد 
- خواندن و
- نوشتن و 

- ترجیحاً داشتن ديپلم و 
- باالتر

خ- متأهل بودن

 
- مدت شش ماه و 

د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به - تداوم سکونت پس از عضويت

 
- مؤثر کیفری و 

- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
ذ- نداشتن سابقه محکومیت 

تبصره 1- برای عضويت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی يا حوزوی
- فقه و

- مبانی حقوق اسالمی
- حقوق قضائی يا با گرايش 

- الهیات 
 در رشته های 

 در اولويت هستند و حداقل يک نفر از اعضای شورای حل اختالف شهر 
بايد از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره 2- افرادی که پیش از الزم االجراء شدن اين قانون به عضويت 
شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهای )ح( و )خ( 

ادامه عضويتشان بالمانع است.

 
- دعاوی و 
- شکايات

- صلح و در 
- سازش

تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می تواند برای 
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اساسی جمهوری  قانون   )۱۳( اصل سیزدهم  موضوع  دينی  اقلیت های 
اسالمی  ايران، شورای حل اختالف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای اين 

شورا بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره 4- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای 
که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصويب می شود، سوگند ياد نمايند.

 تا زمانی که در سمتهای

 - قضات،
- کارکنان دادگستری،

- وکال و 
- مشاوران حقوقی، 

- کارشناسان رسمی دادگستری و 
- کارکنان نیروهای نظامی  و

- انتظامی جمهوری اسالمی  ايران و
- نیروهای اطالعاتی

 ماده ۷- 

 شغلی خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

 اقدام 
- صلح و 
- سازش

 ماده ۸- در موارد زير شوراها با تراضی طرفین برای 

می نمايند:
- مدنی و
- حقوقی

الف- کلیه امور 

ب- کلیه جرائم قابل گذشت
پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
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