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: آراء سبز ناشر  

: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش مؤلف  
: شیرین حیدري مقدم طراح جلد  

: شهرام خلخالي صفحه آرا  
: اول- ۱۳۹۱ نوبت و سال چاپ 

: آرمان پیشرو کیان ليتوگرافي   
: فرارنگ چاپ و صحافي  
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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد بسیار کثیری از دانشجویان علوم انسانی 
وارد عرصه  از تحصیل  دانشجویانی که پس  است.  نموده  به خود جلب  را 
خدمت گردیده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول 
می گردند. منابع علمی که در دانشکده های حقوق مبنای کار قرار گرفته و 
تحصیل دانشجویان بر مدار آنها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی 
هستند که در طول سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت 
دیگر تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب 
ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان 
این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد. کتبی که از یک سو روزآمدی و از سوی دیگر تناسب با نیاز دانش 
موسسه  باشد.  داشته  قرار  نویسنده  و  ناشر  لحاظ  مورد  ها  آن  در  پژوهان 
تولید  امر  در  پیشگام  ای  مجموعه  عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش 
در همراهی  موثری  گام های  است  توانسته  غنی  و  روزآمد  آموزشی  کتب 
با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهرمندی 
از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان اقدام به 
تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها تسهیل آموزش و تسریع 
یادگیری باشد. امید است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

	 	 	 	 	
										فرزاد	دانشور 	 	 	 	

مقدمه ناشر



پيشگفتار

در پاسخ به استقبال گسترده از کتابهاي آموزشي منتشر شده توسط 
تهیه  بیشتر در  و دقت  با سرعت  بر آن شدیم که  مؤسسه چتردانش 
و  قوانین  از جمله »مجموعه  با عناوین جدید  این مجموعه  تکمیل  و 

مقررات کاربردي حقوقي« اقدام نماییم. 
وکالت،  حقوقي  هاي  آزمون  در  کننده  شرکت  داوطلبین  که  آنجا  از 
رسمي  اسناد  سردفتران  حقوقي،  مشاوران  قضاوت،  ارشد،  کارشناسي 
نیازمند این هستند که قوانین خاص حقوقي که به صورت پراکنده و در 
سالهاي مختلف به تصویب رسیده است را مطالعه کنند، گردآوري این 

قوانین به صورت یکجا براي ایشان دشوار است. 
گردآوري  یکجا  صورت  به  را  حقوقي  خاص  قوانین  که  شدیم  آن  بر 
نماییم تا گامي بهتر به سوي قبولي شما عزیزان در زمینه آزمونهاي 

حقوقي فراهم آوریم.
از مدیریت محترم موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش جناب آقاي 
سعیده  خانم  سرکار  مؤسسه  آن  ساعي  همکار  از  و  دانشور  فرزاد 
تنباکویي که عمده زحمت گردآوري این مجموعه بر دوش ایشان بوده 

است قدرداني مي نماییم.  

گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
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قانون شوراهاي حل اختالف 
مصوب 1387/04/18

مبحث اول
مقررات عمومي

اشخاص  بین  سازش  و  صلح  و  اختالف  حل  منظور  به  ـ   ۱ ماده 
حقیقي و حقوقي غیردولتي شوراهاي حل اختالف که در این قانون به 
اختصار شورا نامیده مي شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر 

در این قانون تشکیل مي گردد.
تبصرهـ  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایي شورا در هر حوزه قضائي 

به عهده رئیس همان حوزه قضائي مي باشد.
ماده ۲ ـ رئیس کل دادگستري استان مي تواند براي رسیدگي به 
تشکیل  تخصصي  شوراهاي  قانون  این  در  مقرر  ترتیب  به  امور خاص 

دهد.

مبحث دوم
ترکيب اعضاء و چگونگي انتخاب

ماده ۳ ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل 
که  باشد  دفتر  یک  داراي  خود  وظایف  انجام  براي  مي تواند  و  است 
مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابالغ آن از سوي رئیس کل 

دادگستري استان یا معاون ذي ربط وي صادر مي شود.
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ماده 4 ـ در هر حوزه قضائي یک یا چند نفر قاضي دادگستري که 
وظیفه  انجام  قانون  این  مقررات  مطابق  مي شوند  نامیده  شورا  قاضي 
مي نمایند. قاضي شورا مي تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 ـ قاضي شورا با ابالغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل 
احراز  از  پس  شورا  اعضاء  سایر  انتصاب  احکام  و  شد  خواهد  منصوب 
شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصي که توسط ایشان تعیین 

مي گردد، صادر مي شود.

مبحث سوم
شرايط عضويت               

ماده 6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسالم بوده و داراي 
شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوري اسالمي ایران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و 

والیت مطلقه فقیه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳5 سال تمام.

از  معافیت  یا  عمومي  وظیفه  خدمت  پایان  کارت  بودن  دارا  ـ  و 
خدمت.

ز ـ دارا بودن مدرك کارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختالف 



موسسه چتر دانش 16

شهر.
ح ـ متأهل بودن. 

ط ـ سابقه سکونت در محل  شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم 
سکونت پس از عضویت.

از  محرومیت  عدم  و  کیفري  مؤثر  محکومیت  سابقه  نداشتن  ـ  ي 
حقوق اجتماعي.

یا  دانشگاهي  مدرك  دارندگان  در شورا  براي عضویت  ـ   ۱ تبصره 
با گرایش فقه و مباني  الهیات  یا  حوزوي در رشته هاي حقوق قضائي 

حقوق اسالمي در اولویت هستند.
داشتن  روستا،  در  مستقر  شوراهاي  در  عضویت  براي  ـ   ۲ تبصره 

حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره ۳ـ  رئیس قوه قضائیه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي 
قانون   )۱۳( سیزدهم  اصل  موضوع  دیني  اقلیتهاي  شخصیه  احوال 
اساسي جمهوري اسالمي ایران شوراي حل اختالف خاص تشکیل دهد.

اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
دادگستري،  کارکنان  شورا(،  قضات  استثناء  )به  قضات  ـ   ۷ ماده 
وکالء و مشاوران حقوقي و پرسنل نیروي انتظامي و اطالعاتي تا زماني 

که در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم 
صالحيت شورا
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ماده 8 ـ در موارد زیر شورا با تراضي طرفین براي صلح و سازش 
اقدام مي نماید:

الف ـ کلیه امور مدني و حقوقي.
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصي جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي که رسیدگي شورا با درخواست یکي از طرفین 
صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را براي 
رسیدگي در شورا اعالم نماید شورا درخواست را بایگاني و طرفین را به 

مرجع صالح راهنمایي مي نماید.
رأي  صدور  به  مبادرت  و  رسیدگي  زیر  درموارد  شورا   -  ۹ ماده 

مي نماید:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمیني و تربیتي و امور خالفي 
آن  قانوني  نقدي  مجازات  که  رانندگي  و  راهنمایي  تخلفات  قبیل  از 
ماه  یا سه  و  ریال  تا سي میلیون )۳0,000,000(  حداکثر و مجموعاً 

حبس باشد.
ب ـ  تأمین دلیل

تبصره  ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نمي باشد.
ماده ۱0 ـ دعاوي زیر قابلیت طرح در شورا را حتي با توافق طرفین 

ندارد.
الف ـ اختالف در اصل نکاح، اصل طالق،  فسخ نکاح، رجوع، نسب.
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ب ـ اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي.

د ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ  اموري که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع 

اختصاصي یا مراجع قضائي غیر دادگستري مي باشد.
ماده ۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شوراي حل 

اختالف رسیدگي و مبادرت به صدور رأي مي نماید.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بیست میلیون )۲0,000,000( ریال و 

در شهر تا پنجاه میلیون )50,000,000( ریال.
۲ـ کلیه دعاوي مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوي مربوط 

به سرقفلي و حق کسب و پیشه.
۳ـ  صدور گواهي حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع 

آن.
4ـ ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به در صورتي که شورا نسبت به 

اصل دعوي رسیدگي کرده باشد.
ماده ۱۲ ـ  در کلیه اختالفات و دعاوي  خانوادگي و سایر دعاوي 
یا  دعوي  کیفیت  به  توجه  با  مي تواند  رسیدگي کننده  دادگاه  مدني 
اختالف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار 
براي مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختالف ارجاع 

نماید.


