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 چکيده

شوراهاي حل اختالف با هدف دستيابي به فرهنگ صلح و سازش و در نيتجه كاهش 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  981دعاوي ارجاعي به دادگستري به موجب ماده 

 971پا به عرصه وجود نهاد و به موجب ماده  91/9/9711اجتماعي و فرهنگي مصوب 

رم توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون برنامه چها

تنفيذ گرديد. اگر چه هدف  9788تا  9781، براي دوره زماني برنامه چهارم از 99/6/9786

اصلي از تأسيس اين نهاد دست يابي به صلح و سازش بوده است اما تدوين كنندگان آيين 

ه نگارش مواد آن كرده اند كه از اين نهاد به به نحوي مبادرت ب 981نامه اجرايي ماده 

جاي نهاد صلح و سازش يك نهاد دادرسي هم عرض با دادگستري اما با صالحيت ذاتي و 

محلي كمتر و در بسياري موارد همچون دادگاهها مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي 

ند رسيدگي نمايد.  در اين پژوهش قانون شوراي حل اختالف در حوزه صالحيت و فراي

مورد بررسي قرار گرفته است و نگارنده  به اين نتيجه رسيده است صالحيت هاي پيش 

بيني شده در قانون و آيين نامه اجرايي شوراي حل اختالف با برخي از اصول قانون 

اساسي و قواعد مسلم حقوقي مغايرت دارد. البته قانونگذار بدليل پيش بيني وظيفه صلح و 

هاد  از قواعد رسيدگي نيز عدول نموده است. همچنين بلحاظ اينكه سازش براي اين ن

توسعه شوراي حل اختالف يكي از سياست هاي اساسي قوه قضاييه است و بر همين 

اساس تالش هاي زيادي براي گسترش آن صورت گرفته است قانون و آيين نامه مربوطه 

 .مورد بررسي و دقت قرار گرفته و نقايص آن برطرف گردد

قانون شوراي حل اختالف، صالحيت شوراي حل اختالف، آيين  :يديکل اژگانو

 .دادرسي شوراي حل اختالف
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 فاضله حسيبی  

 كارشناس ارشد حقوق عمومي

 
 نام نويسنده مسئول:

 فاضله حسيبی  

صالحيت شوراهاي حل اختالف در امور حقوقی 

 و آيين دادرسی حاکم بر آن
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 مقدمه
يكي از آفت هاي بزرگي كه امروزه نظام قانونگذاري كشور ما را در برگرفته است تنظيم لوايح قضايي و طرح هاي قانوني مهم و 

ن مجلس در محيط هاي كامالً بسته و بدون اطالع رساني مناسب و كسب نظر از علماي سرنوشت ساز توسط مسئوالن قضايي و نمايندگا

حقوق و صاحبنظران و كارشناسان و در نهايت تصويب آنها بصورت آزمايشي و  الزم االجرا است. همواره در چند دهه اخير شاهد تصويب 

اي در اساسي ترين حقوق و تكاليف شهروندان و دستگاه قضايي  قوانيني مهم و سرنوشت ساز بوده ايم كه هر يك تغيير و تحوالت عمده

ايجاد كرده است علي رغم صرف هزينه هاي سنگين براي اجراي اينگونه قوانين بدليل برخوردار نبودن از اصول علمي قانون نويسي و شتاب 

و مقررات و تعارضات و ابهامات آنها موجبات زدگي در تصويب پاسخگوي نيازها نبوده و راهگشاي مسائل و مشكالت نيست. تنوع قوانين 

تشتت آراء و رويه ها را فراهم نموده و هر روز بر مشكالت افزوده مي شود. به همين دليل پي در پي اينگونه قوانين تصويب و پس از مدتي 

ر نگارنده يكي از اصلي ترين مشكالت اشكاالت آن ظهور و بروز پيدا مي كند و چاره اي جزء اصالح و نقض قانون مصوب باقي نمي ماند. بنظ

نظام قانونگذاري كشور ما عدم توجه به انديشه هاي حقوقي و استفاده از نظريات كارشناسان است بطوري كه برمبناي ساليق مسئولين وقت 

ت اشخاص عمر آن قوانين نيز قوانيني با پافشاري زياد به تصويب رسيده و پس از مدتي اجرا بدليل اشكاالت بسيار و با پايان يافتن مسئولي

 بسر مي آيد. 

يكي از اين قوانين و مقررات كه موضوع بحث اين پژوهش است قانون شوراي حل اختالف و آيين نامه اجراي آن مي باشد. بطور 

سي كه بر دوش هدف اساسي پشتوانه ي اصلي و نظري تأسيس و تشكيل شوراهاي حل اختالف بوده اند . اول اينكه بخشي از بار اسا 1كلي 

قوه قضاييه است برداشته شود و آن  اموري است كه ماهيت قضايي ندارند و طريق صواب آن است كه حل آنها به ساز وكارهاي غيرقضايي 

سپرده شود. دومين هدف اينكه رسيدگي به  اموري كه  ماهيت قضايي دارند اما حل و فصل آنها نيازمند اعمال پيچيدگي هاي آيين 

طي مراحل قضايي حرفه اي نيست به شوراي حل اختالف سپرده شود. هدف ديگر طراحان اين نهاد اين است كه در شوراي حل دادرسي و 

اختالف امور بر مبناي صلح و سازش حل و فصل شوند و اين بهتر از حل و فصل به حكم قاضي است. هدف چهارم مؤسسين واگذاري امور 

طريق ايجاد شوراي حل اختالف است. حق اين است كه اهداف چهارگانه فوق الذكر قابل دفاعند.  مردم به آنها و جلب مشاركت مردمي از

اند و مهم تر آنكه منظومه نظام قضايي سخت به توجه و تحقق آنها نيازمند است. اما همه سخن در نحوه اجراي اين فراتر اينكه قابل توصيه

انان منتقد را نگران كرده است. در جهت تحقق اهداف مذكور شوراي حل اختالف اهداف است و اين چيزي است كه صاحبنظران و حقوقد

قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد و باالخره  971تأسيس شده بود به موجب ماده  91/9/11قانون برنامه سوم مصوب  981كه در اجراي ماده 

اليحه شوراي حل اختالف و قاضي "ار اين شوراها را تحت عنوان در ميان نظرات موافق و مخالف، قوه قضاييه اليحه قانوني استمرار ك

پس از بررسي اليحه مزبور كه بتصويب هيأت  98/8/81به مجلس شوراي اسالمي تسليم كرده و كميسيون حقوقي مجلس در مورخ  "تحكيم

اي گزارش مزبور كليات اليحه تصويب برمبن 66/6/88وزيران رسيده بود گزارش شود اول خود را تصويب و متعاقب در جلسه علني مورخ 

شد. پس از گذشت بيش از چند سال از تاريخ تصويب كليات اليحه و اعمال تغييرات فراوان در متن اوليه قانون شوراي حل اختالف نهايتاً 

س از موافقت قانون اساسي تصويب شده و پ 88كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي براساس اصل  98/1/81در جلسه مورخ 

ماده و ده تبصره  89به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون مشتمل بر  96/8/81سال در تاريخ  8مجلس براي اجراي آزمايشي به مدت 

بوده و به بيان ساختار و وظايف شوراهاي حل اختالف مي پردازد. اكنون مي توان گفت كه شوراي حل اختالف جايگاه قانوني محكمي يافته 

 د و از قالب موقت  قانون برنامه سوم توسعه بيرون آمده اند قانون مذكور بلحاظ تغييرات گسترده اي كه در نظام حقوقي و قضايي ما ايجادان

كرده است از جهات مختلف مي تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد. البته ارزيابي عملكرد شوراها و ميزان تحقق اهداف فوق الذكر مستلزم 

و تحقيق جداگانه اي است. آنچه داراي اهميت است اين كه شوراي حل اختالف به عنوان واقعيتي موجود و با صالحيت هاي نسبتاً بررسي 

و گسترده در سراسر كشور مشغول بكار است و افراد براساس قانون در بسياري از موارد ناگزيرند به اين نهاد مراجعه نمايند. بررسي صالحيت 

 اين نهاد و نقد و بررسي آن ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در اين پژوهش به آن مي پردازيم.   آيين رسيدگي در 

 

 بيان مسئله تحقيق    
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بمنظور  981نهاد شوراي حل اختالف براساس ماده 

در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي جهت رفع اختالفات محلي و حل و فصل اموري كه    كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و

ماده اي روند  67ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت آن پيچيدگي كمي دارد تأسيس گرديد. بتدريج دستگاه قضايي كشور با تصويب آيين نامه 

ن وجود ساختار قانوني محكم جاي ترديد بود قانون شوراهاي حل اختالف مزبور را گسترش داده و از آنجا كه ادامه حيات اين شوراها بدو

بتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. اين شورا هم اكنون برابر قانون مذكور با صالحيت  98/1/81بعد از تغيير و تحوالت فراوان در تاريخ 
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همانند محاكم قضايي مبادرت به رسيدگي و صدور حكم مي هاي نسبتاً وسيع در امور حقوقي عالوه بر صلح و سازش در بسياري از دعاوي 

نمايد. به عقيده بسياري از حقوقدانان تشكيل چنين نهادي با اين صالحيت ها برخالف قواعد حقوقي ريشه دار در نظام دادرسي ايران و 

ز جامعيت كافي برخوردار نبوده و در اصول كلي قانون اساسي در امر قضاست. همچنين با توجه به شتاب زدگي در تصويب قانون مذكور ا

بسياري از موارد با ابهام و اشكاالت فراواني روبروست. از يكسو سازمان شورا فرايند تشكيل و عضويت اشخاص در آن داراي اشكاالت اساسي 

ي نظمي فراوان مواجه است و از طرفي بدليل عدم پيش بيني آيين دادرسي مناسب فرايند رسيدگي به دعاوي در شواري حل اختالف با ب

است. در اين پژوهش محقق حدود صالحيت ها و  موارد صالحيت، اختالف در صالحيت و نيز ايرادات وارده، كاركردها و آيين رسيدگي آن 

دعاوي را در وضعيت موجود با توجه به قانون اساسي و ساير قوانين بررسي نموده و به اين نتيجه رسيده است كه صالحيت ها و رسيدگي به 

در شورا ضمن اينكه از نقاط قوتي برخوردار است تا حدودي با قواعد مسلم حقوقي انطباق دارد  اما داراي آيين رسيدگي مدون و جامعي 

 نمي باشد و در بسياري از موارد نيز با قانون اساسي مغايرت دارد. 

 

 اهميت تحقيق 
بودن آن و عدم بررسي و كارشناسي دقيق در عمل با اشكاالت و ابهامات بنظر ميرسد قانون شوراي حل اختالف بدليل جامع و مانع ن

صالحيت هاي گسترده اي در امور حقوقي به شوراهاي حل اختالف واگذار  98/1/81فراواني روبرو گرديده است و بموجب ق ش مصوب 

به يك شوراي حل اختالف كه از اشخاص  شده كه در هر مورد خالف قواعد حقوقي و قابل انتقاد است. واگذاري صالحيت صلح و سازش

ناآگاه به امور قضايي تشكيل مي شود برخالف اصول قانون اساسي است. از جمله ساير اين اشكاالت مباحث مربوط به تشكيالت، تشريفات 

ميان اين قانون با  رسيدگي )با عنايت به اينكه رعايت تشريفات رسيدگي الزامي نمي باشد( اتخاذ تصميم و صدور حكم، تعارضات موجود

 قوانين ديگر و غيره مي باشد. بهمين دليل در اين پژوهش ضمن تشريح مواد مختلف قانون و آيين نامه اجرايي آن با رويكرد كامالً كاربردي

ركرد و فرآيند ابهامات و نقايص و اشكاالت  را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و ضمن بيان نظرات مختلف، راهكارهايي را جهت بهبود كا

 رسيدگي در شواري حل اختالف با توجه به صالحيت هاي واگذار شده ارايه خواهيم نمود. 

 اهداف تحقيق
هدف از اين پژوهش حاضر تبيين دقيق و علمي جايگاه شوراي حل اختالف، حدود صالحيت ها، فرايند رسيدگي به پرونده هاي 

و بيان نقاط ضعف و قوت آنها مي باشد. در اين تحقيق امتيازات و معايب شوراهاي  حقوقي در نهاد شوراي حل اختالف و وضعيت موجود

حل اختالف نسبت به محاكم قضايي در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس پاسخ به اين سؤال با نظر به 

سيدگي جامع و مدون همانند دادگاههاي دادگستري به نحوي كه نحوه تشكيل و ايجاد شوراي حل اختالف آيا مي توان انتظار وجود آيين ر

از ابتداي طرح يك پرونده قضايي در شورا تا مختومه شدن و تمام مراحل و مقاطع رسيدگي قابل پيش بيني و تعيين باشد را داشت؟ و يا 

دمي است كه رعايت تشريفات آيين اينكه هدف قانونگذار اصوالً حل و فصل موضوع و حصول سازش از طريق همكاري و مشاركت مر

رسيدگي در آن از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد.  در اين فرض با چه راهكارهاي قانوني مي توان حقوق اصحاب دعوي را تضمين 

 نمود؟

 

 سؤاالت تحقيق 
ان با موازين اسالمي صالحيت ها وكاركردهاي شوراي حل اختالف در رسيدگي به امور حقوقي تا چه حد مي باشد و به چه ميز -9

 و قانون اساسي تطبق دارد؟

 وضعيت موجود در شوراهاي حل اختالف از حيث دارا بودن آيين رسيدگي جامع و مدون چگونه است؟ -6

 مهمترين چالش فراروي شوراي حل اختالف در رسيدگي به امور حقوقي چيست؟ -7

 

 فرضيه هاي تحقيق 
وراي حل اختالف عالوه بر وظيفه صلح و سازش رسيدگي به برخي دعاوي براساس قانون و آيين نمه شوراي حل اختالف، ش -9

حقوقي را نيز برعهده دارند همچنين با توجه به نصوص قانون اساسي و موازين حقوقي صالحيت هاي نهاد شوراي حل اختالف تا حدودي با 

 قانون اساسي و موازين مذكور منطبق است. 

 عيت فعلي از آيين دادرسي جامع و مدوني برخوردار نمي باشد.به نظر مي رسد شوراي حل اختالف در وض -6

اصلي ترين چالش شوراي حل اختالف در امور حقوقي به كارگيري افراد ناآشنا در امر تخصصي قضا و فقدان آيين رسيدگي  -7

 مناسب مي باشد. 
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 روش تحقيق 
ع علمي موجود از جمله كتابها، مقاالت علمي مرتبط و ... روش انجام تحقيق توصيفي تحليلي است. محقق بنا دارد با استفاده از مناب

به بررسي و تحليل كاركرد و صالحيت هاي شوراي حل اختالف از حيث حقوقي و قواعد دادرسي حاكم در آن و قوانين و مقررات مربوطه 

 بپردازد. همچنين شرح رويه عملي و نقد و بررسي آن در دستور كار قرار دارد. 

 

 حل اختالف و تفکيك آن از مفاهيم مشابهمفهوم شوراي  
حل اختالف( است. )شورا( به معناي مشورت و مشاره كردن، كنكاش  اصطالح شوراي حل اختالف در برگيرنده سه واژه )شورا،

 راي زني و نظر خواهي با مراجعه بعضي به بعض ديگر است.  نمودن،

گداختن است. )اختالف( معناي نزاع و كشمكش، هركسي را روشي  )حل( يعني بازكردن گره، گشودن، حل مشكل، ذوب كردن و

(. روشهاي ديگري 98، 9787غير از راه و روشي ديگر در كار و سخن و ... برگزيد، عدم موافقت، سرپيچي و نافرماني آمده است )ايزدي فر 

 از فايده نمي باشد: مشابه با شوراي حل اختالف نيز وجود دارد كه تعريف اين مفاهيم براي درك بهتر خالي

: آيين حل اختالف توسط يك يا چند شخص بي طرف تحت عنوان داور يا داوران است كه معموالً توسط طرفين انتخاب مي داوري

شوند و تصميماتشان الزم االتباع است. در واقع الزامي آور بودن رأي داور مهمترين وجه تمايز آن با ساير روشهاي غيرقضايي حل اختالف 

باشد و به همين لحاظ تا حدودي به روش قضايي نزديك است و شايد بتوان آن را دادرسي خصوصي دانست. جريان شكلي معموالً داراي مي 

تشريفات كمتري بوده و به طور كلي برخالف آراء دادگاهها قابل تجديد نظر خواهي نمي باشد از مزاياي داوري مي توان به امكان انتخاب 

 (.908، 9786ص در موضوع به عنوان داور، پرهيز از تشريفات، سرعت در رسيدگي اشاره نمود )شفيعي سردشت، فرد يا افراد متخص

: آيين غير الزام حل و فصل اختالفات كه طي آن يك شخص ثالث بي طرفي به طرفين دعوي كمك مي كند تا به يك ميانجيگري

ه ميانجي صرفاً مذاكره ميان طرفين را تسهيل مي كند تا در خصوص يك راه راه حل توافق شده و دوجانبه دست يابند بايد توجه داشت ك

 حل قابل پذيرش به تفاهم رسند و نتيجاً اين آيين براي طرفين الزام آور نخواهد بود. در ميانجيگري اختالفات در محيطي دوستانه توأم با

 (.91، 9786)غالمي، همكاري و همفكري و با ديد حل و فصل اختالف مورد بحث قرار مي گيرد 

 

 ماهيت شوراي حل اختالف 
آنچه امروز بعنوان شوراي حل اختالف  تشكيل شده است از مفهوم و مضمون سنتي و اوليه داوري به طور اعم دور نيست. زيرا 

حل اختالف طرفين  قانون شوراهاي 8داوري عبارت از مراجعه اصحاب دعوا به شخص ثالث كه مورد احترام و اعتماد ايشان است و مطابق 

 دعوا در صورت تراضي در كليه امور مدني به منظور ايجاد سازش مي توانند به شورا مراجعه كنند. 

شوراي حل اختالف را مي توان نوعي نهاد سازش ادغام شده در نظام قضايي دانست. اين نهاد تأسيسي است كه بصورت سازمان 

دگاههاي دادگستري به منظور ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي تالش و در مواردي نيز به يافته و تحت نظارت قوه قضاييه و در كنار دا

( از اين نظر مفهوم شوراي حل اختالف با مفهوم  سنتي داوري كه به صورت غير 901، 9786رسيدگي و صدور حكم مي پردازد )راهگشا 

دعاوي مي پردازد متفاوت است. به طور كلي منظور از قاضي تحكيم در  سازمان يافته و غير رسمي و صرفاً با توافق طرفين به حل و فصل

فقه آن نوع قاضي است كه اصحاب دعوا به صورت اختياري و توافقي جهت حل و فصل دعوا به آن مراجعه مي نمايند. در حالي كه در قانون 

( برابر همان قانون در 8به شورا مراجعه نمانيد )ماده شوراي حل اختالف عالوه بر اينكه طرفين به صورت توافقي در مواردي مي توانند 

 99و  1بعضي از موضوعات نيز طرفين به صورت اجباري مي بايست جهت حل و فصل دعوي به شوراي حل اختالف مراجعه كنند )مواد 

 قانون شوراي حل اختالف( بنابراين قاضي تحكيم اجباري در فقه اسالمي شناخته شده نيست.

به اصل چهارم قانون اساسي مبني بر لزوم مطابقت كليه قوانين و  مقررات با موزاين شرع سؤال اين است كه آيا ايجاد  حال با عنايت

 شوراي حل اختالف از حيث موازين فقهي مربوط به قاضي تحكيم معتبر است يا خير؟ 

رع يا قانون اساسي اعالم نشده است بنابراين در پاسخ مي توان گفت كه قانون شوراهاي حل اختالف از طرف شوراي نگهبان مغاير ش

اصل نهاد شوراي حل اختالف مغايرتي با قاضي تحكيم موجود در فقه اسالمي ندارد . اما اينكه صالحيت شوراي حل اختالف در قسمتي كه 

ست به ويژه اينكه در قسمت رجوع به آن براي اصحاب دعوا اجباري شده است آيا مغايرتي با قاضي تحكيم دارد يا خير خود محل تأمل ا

 صالحيت اجباري شورا شائبه ايراد و مغايرت با قانون اساسي نيز وجود دارد. 

 ،9786در انتخاب اعضا شوراي حل اختالف نيز مي توان از سيستم انتخابات مردمي استفاده نمود. در قانون شوراي داوري مصوب 

شوندگان پيش بيني شده بود كه مكانيزم تعيين اعضا با رأي مردم به صورت انتخابات  دو مبحث مربوط به شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب
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قانون برنامه سوم توسعه به كلي مبحث شرايط انتخاب كنندگان حذف گرديد. اين امر  981انجام مي گرفت اما در آيين نامه اجرايي ماده 

ابي نبوده بلكه با انتصاب از جانب مقامات دولتي صورت مي گيرد. شايسته نشانگر اين است كه فرايند تعيين اعضاي شوراي حل اختالف انتخ

است هر نظام اداري يا مردمي كه در كنار دستگاه قضايي به حل و فصل اختالفات مي پردازد به عنوان مكمل نظام دادگستري به حساب 

 آيد. 

ايي حل و فصل كنند اما چنانچه اين نهاد به خوبي به شايد تصور بشود مردم ترجيح مي دهند اختالفات خود را از طريق نظام قض

مردم معرفي شود و مزاياي آن خصوصاً طوالني نبودن تشريفات دادرسي و رسيدگي رايگان براي مردم روشن شود با استقبال مواجه خواهد 

 شد. 

قانون شوراهاي حل  9جهت كه برابر ماده در بين حقوقدانان راجع به ماهيت اين نهاد اختالفات زيادي وجود دارد. اين نهاد از اين 

اختالف تحت نظارت قوه قضاييه تشكيل مي شود و اعضاي آن نيز همگي منتخب دادگستري مي باشند شبيه نهادهاي قضايست، اما از آنجا 

خاص كلمه نيستند و كه اعضاي اين نهاد به جز قاضي شورا كه از ميان قضات حوزه هاي قضايي انتخاب مي شوند هيچ يك قاضي به مفهوم 

فاقد شرايط قانوني و شرعي قضاوت هستند همانند نهادهاي غير قضاييست. با توجه به اين ويژگي هاي چند بعدي شوراهاي حل اختالف 

 مي توان آن را نهادي شبه قضايي بشمار آورد. 

 

 مبانی شرعی شوراهاي حل اختالف 

 ابعاد فرهنگی و اعتقادي  -1
رسوم و عقايد و پيشينه تاريخي كشورمان كافي است كه به آساني رد پاي انديشه هاي انساني مبتني بر  نگاهي گذرا به آداب و

مصالحه و مدارا و بخشش را در جلوه هاي مختلف حيات اجتماعي و فرهنگي پيدا كنيم. در داوري ها و دادرسي هاي سنتي روش هاي 

اقوام و  مي در ايران نيز قدمتي ديرينه دارد. ملت ايران با تركيب فرهنگ ها،مبتني بر مصالحه و سازش، همچون اكثريت تمدن هاي قدي

 سنت ها و عقايد گوناگون و مناسبات و روابط و تعامل متقابل و نزديك في مابين آنها غناي ويژه اي را در زمينه ادبيات مصالحه، مدارا و

 همزيستي مسالمت آميز به همراه خود دارد. 

ي كشور روحيه ويژه ي انسان دوستانه را در خود پرورش داده است. حوزه هاي اعتقادي و ديني كشورمان ادبيات و فرهنگ غن

 مسلمانان را برابر و برادر دانسته و به اصالح ميانه آنها در روابط و مناسبات آنها ارج و ارزشي واال نهاده است. 

ني وجود دارد كه روحيه ي برادري و اصالح ذات البين و اخوت و شفقت نمونه هاي فراواني از شواهد در روايات، احاديث و ادبيات دي

كيفر بدي "انساني را حكايت مي كند. در آيه اي خداوند در راستاي ايجاد داعي و انگيزه كافي براي اغماض و  مصالحه و گذشت مي فرمايد: 

  9"پاداش وي بر خداست و خداوند ضالمين را دوست ندارد. به مانند آن بد رواست و اگر كسي عفو كرده و بين خود و خصم مصالحه نمايد

در راستاي همين توصيه ها و تعاليم ناب انساني از پيامبر )ص( نقل نموده اند كه آن حضرت هيچ گاه امر به قصاص نمي نمود مگر 

براي اصالح ذات البين از دستورات اكيد  اينكه ابتدا اولياي دم و بزهكار را دعوت به مصالحه و عفو مي نمود. مداخله و وساطت شخص ثالث

 اسالم به مؤمنان است. 

....، 6"همانا مؤمنان با يكديگر برادرند پس بين برادرانتان اصالح كنيد"قرآن كريم مؤمنان را برادر يكديگر خوانده و اعالم مي نمايد 

 به مقوله مصالحه و  ميانجيگيري بين مؤمنين نقل مي كند. شيخ حر عاملي در وسايل الشيعه رواياتي در باب توجه و التفات ويژه معصومين 

بطور نمونه عنوان مي دارد كه امام صادق )ع( اجازه داده بودند كه تنازع بين شيعيان با پرداخت غرامات و خسارات از مال آن 

نست و شيخ مي گويد كه در مقام حضرت حل و فصل شود و اصالح ذات البين را حتي از يكسال نماز و روزه و صدقه دادن مال افضل دا

 (.969-961، 9719اصالح ذات البين حتي دروغ گفتن هم جايز باشد )شيخ حر عاملي 

شوري  و اصالح ذات البين، داوري و صلح و سازش در دين مبين اسالم مورد توجه خاص واقع شده است و آيات و روايات بسياي در 

مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوي گردانيد و اگر تند خو و "مرتبط مي پردازيم:  اين خصوص وجود دارد كه به ارايه آيات الهي

سخت دل بودي مردم از گرد تو متفرق مي شدند پس چون امت به ناداني درباره تو بد كند از آن درگذر و از خدا به آنها طلب آمرزش كن و 

تصميم گرفتي و با توكل به خدا انجام بده كه خدا آنان كه بر او اعتماد كنند  براي دلجويي آنها در كار جنگ مشورت نما ليكن آنچه خود

  7"دوست دارد و ياري كند. 

                                                           
 . 10، سوره شورا، آيه "وجزاء و سينه مثلها فمن عفي و اصلح فاجره علي اهلل ان اهلل اليحب الظالمين" -9 

 .90، سوره حجرات، آيه  "لحوا بين اخويكم ...انما المومنون اخوه فاص". 6 

 981سوره آل عمران، آيه  -7 
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و آنانكه امر خدا را اجابت و اطاعت كردند و نماز بپا داشتند و كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند و آنچه روزي آنها كرديم به "

 . "فقيران اتفاق مي كنند

يم آن داريد كه نزاع و خالف بين آنها )يعني ميان زن و شوهر( پديد آيد از طرف كسان مرد و كسان زن داوري برگزينند چنانچه ب"

 . 9"كه اگر مقصود اصالح داشته باشند خدا ايشان را بر آن به توافق رساند كه خدا به همه چيز دانا و از همه اسرار آگاه است

كه با وي راه مخالفت و بد سلوكي پيش گيرد يا از او دوري گزيند باكي نيست كه هر دو و اگر زني از شوهرش بيم آن داشت "

طريق مصالحت و سازگاري كه بپيماند كه صلح به هر حال بهتر از نزاع و كشمكش است و نفوس را بخل و حرص فرا گرفته و اگر درباره 

كه خدا به هر چه كنيد آگاه است و اگر هر طايفه از اهل ايمان با هم به  يكديگر نيكويي كرده و پرهيزگار باشند )به اجر نيكي خود برسند(

 .  6"قتال و دشمني برخيزند البته شما مؤمنان بين آنها صلح برقرار داريد

 

 ابعاد فقهی  -2
در نظام حقوقي اسالم تمايل به كاهش نقش قاضي حرفه اي و تالش در جهت راه حل هاي غير رسمي در حل و فصل دعاوي 

 جايگاه ممتازي دارد. 

اين امر كه زمينه هاي مشاركت مردمي و مردمي كردن حل اختالفات را ايجاد مي نمايد با ترغيب ميانجيگري بين طرفين دعوا يكي 

 (.61، 9786از تدابير است كه  در نهايت منجر به ايجاد صلح و سازش مي گردد )رهگشا، 

ه انسان و اخوت ديني نقش بارزي در حل و فصل اختالفات و جلوگيري از ايجاد تداعيين به حصول توافق و سازش و ترويج روحي

 كينه ها و افزايش همبستگي اجتماعي دارد. 

در اين نظام صالحيت انحصاري قضات رسمي در رفع مخاصمات منتفي است. از اين روي پيش بيني تدابيري كه عالوه بر كاهش بار 

را از تشريفات طوالني رسيدگي و اتالف هزينه و وقت را فراهم آورده از اهداف اين سيستم مي  دستگاه قضايي موجبات رهايي متداعيين

 باشد. 

اصالح ذات البين كه در حقيقت قضاوتي غير رسمي جهت حل و فصل تنازع بين طرفين دعوا مي باشد در نظام حقوقي اسالم 

 مهمتر از احقاق حق با توسل به نظام رسمي دادگستري است. 

 فقه اسالمي از ميانجيگري به قاضي تحكيم تعبير شده است وقتي دو يا چند نفر در امر مالي يا غير.در 
 

 شورا و قضاوت شورايی در اسالم  2-1
در جامعه اسالمي، شورا نقش بسزايي در مديريت سياسي و اجتماعي دارد در سيره عملي معصومين )ع( موارد فراوان وجود دارد. از 

مبر گرامي اسالم )ع( خصوصاً در جنگها از صاحبنظران نظامي مشورت مي خواسته است. در قرآن كريم نيز اهميت شورا و جمله اينكه پيا

 مشورت مورد تأكيد قرار گرفته است. 

و خداوند متعال در قرآن كريم امر به مشورت نموده است و مشاوره را از خصايص مؤمنان دانسته است و آنرا در رديف اطاعت از خدا 

 (.78برپاداشتن نماز قرار داده است. )سوره شورا آيه 

سوره آل عمران مي باشد. اصل شورا آيه اول مقرر مي دارد نه آيه دوم. معناي اول اين است كه  981آيه ديگري مربوط به شورا آيه 

ي در مورد آن حق همه امت است گيراموري را كه خداوند به امت واگذار كرده به شخص يا گروهي خاصي اختصاص ندارد بلكه تصميم

 (.88، 9717)عوده 

شورا از ريشه دارترين نهادهاي سنتي اسالمي است. در منابع اسالمي )كتاب و سنت( اصل شورا را بعنوان شيوه معقول جهت 

 مديريت جامعه اسالمي پيش بيني گرديده است. 

قابل استنباط است. اين  نهاد فقط اختصاص به امور فردي و مشروعيت اصل شورا از اجماع و سيره مسلمين و مستقالت عقليه نيز 

مسايل شخصي ندارد بلكه قابل تعميم به همه شئون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حكومتي است. بدست آوردن رأي و نظر مردم و مشورت 

 با كليه آحاد جامعه و در پيشبرد امور اقتصادي و اجتماعي از طريق انتخاب ميسر است. 

 سوره شورا استنباط مي شود اين است كه خداوند متعال اوالً دستور مشورت با مردم را در امور نموده است.  78از آيه آنچه 

ثانياً نتيجه اين مشورت بايد امتثال شود اين سنت را پيامبر )ص( وضع كرده و در دوران حيات خود نيز بدان عمل كرده است و 

 كردند. صحابه نيز پس از وفات او به آن عمل 

                                                           
 .78. سوره شورا، آيه 9 

 .78. سوره نساء، آيه 6 
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 پيشينه تاريخی شوراها 

حل اختالف از طريق نهادهاي سازش و مفهوم داوري به طور اعم و به بيان ديگر حكميت، از جمله مفاهيمي است كه به عنوان 

 روش حل منازعات مقدم بر رسيدگي قضايي در دادگاه بوده است. علت آن اين است كه تشكيل دادگاهها و مراجع قضايي مستقل، فرع بر

 وجود دولت و تفكيك قواست. 

در حالي كه در جوامع اوليه قبل از به وجود آمدن دولت و نهادينه شدن قدرت عمومي در سازمانها و نهادهاي دولتي، هنوز روابط 

ت و رفع اجتماعي وسعت نيافته و پيچيدگي نداشت و به تبعيت از دامنه محدود روابط موجود در ساختار اجتماعات ساده بشري حل اختالفا

منازعات حقوقي نيز به طريق ساده انجام مي شد كه عبارت بود از مراجعه اصحاب اختالف به شخص ثالث مورد احترام و اعتماد كه اغلب 

 همان ريش سفيدان يا بزرگان قوم يا گروه هاي انساني بودند. 

ا و اختالفات است . مفهوم داوري به طور اعم و از امروزه نيز توسل به نهادهاي سازش از جمله رايج ترين شيوه هاي حل و فصل دعو

جمله شوراهاي حل اختالف از جمله مفاهيمي است كه در حقوق ايران و آداب و رسوم ما وجود داشته است. به همين دليل فقيهان و 

 حقوقدانان ما با اين مفاهيم آشنايي كامل داشته و دارند. 

 را از زماني كه وارد حقوق ايران شد بررسي مي كنيم.       "فات به صورت غيررسميحل و فصل اختال"در اين مبحث سوابق تاريخي 

 به منظور بيان بهتر مطالب، موضوع را در دو بخش قبل و بعد از انقالب مي پردازيم: 

 

 قبل از انقالب اسالمی  -1
-هر قوم داراي قدمت و سابقه ديرينه حل و فصل اختالف توسط نهادهاي مردمي و غيررسمي و به واسطه ريش سفيدان و بزرگان

 ايست. يكي از متداول ترين شيوه هاي حل و فصل دعاوي و اختالفات ميان مردم حكميت و داوري است. 

به تصويب  9610آبان ماه سال  98در ايران اولين قانون درباره داوري قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي بوده كه در تاريخ  -9

صول آن به تنظيم قواعد مربوط به حكميت پرداخته است. طبق اين قانون در صورت بروز اختالف بين مردم آنان مي رسيده است و يكي از ف

 توانستند موجب توافق نامه اي در ضمن عقد الزم حكميت در آن منازعه را به يك يا چند نفر به عده طاق واگذار كنند. 

تصويب رسيد كه اوالً حكميت به تراضي در هر مرحله از مراحل دعاوي قانون حكميت اجباري به  9706اسفند ماه سال  61در  -6

مجاز بود و ثانياً در مرحله نخستين اعم از دادگاه بخش يا شهرستان حكميت اجباري را به تقاضاي يكي از اصحاب دعوي به شرط اينكه تا 

انون اين بود كه در مورد حكميت اجباري تجديدنظر و پايان نخستين جلسه دادرسي به عمل آيد برقرار كرد. نكته قابل توجه در اين ق

هرگاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعيين محكمه صلح، بدايت و تجارت "اين قانون مقرر مي داشت  9استيناف را پيش بيني كرده بود. ماده 

اين تقاضا تكليف و مطابق مواد ذيل  از محكمه تقاضا كند و قطع دعوي به طريق حكميت انجام گيرد محكمه طرف ديگر را به موافقت با

 . "رفتار خواهد كرد مشروط بر اينكه تقاضاي حكميت تا آخر جلسه اول محاكمه به عمل آمده و دعوي در آن بدايتاً طرح شده باشد

قانون ديگري تصويب شد كه بموجب آن الزم نبود هميشه پس از وقوع اختالف موضوع به حكميت  9701در تيرماه سال  -7

شود بلكه در كليه معامالت طرفين مي توانستند در ضمن معامله شرط كنند كه در صورت بروز اختالف از طريق حكميت نسبت به  ارجاع

 رفع اختالف اقدام نمايند. 

و نهايتاً لغو  9708موجب بروز مشكالتي شد كه نتيجه آن انجام اصالحاتي در سال  9706قانون حكميت اجباري مصوب  -1

 شد وبرخي از دعاوي راجع به نكاح و ورشكستگي از صالحيت داوري خارج شد.  9797باري در بهمن ماه سال مقررات حكميت اج

از  680تا  667نيز داراي مقررات جامعي در خصوص داوري بوده است كه قانونگذار در مواد  9798آيين دادرسي مدني مصوب  -8

 اضي طرفين در رجوع به داوري را مبنا قرار داده بود. باب هشتم به ذكر مقرراتي در مورد داوري پرداخته بود و تر

قانون تشكيل خانه انصاف به تصويب مجلس رسيده و روند توسعه آن تا وقوع انقالب اسالمي  9711ارديبهشت ماه سال  98در  -6

 ادامه داشت. 

ستري به تدريج و با اعالم قبلي بموجب اين قانون به منظور رسيدگي به حل و فصل اختالفات ميان ساكنان روستاها وزارت دادگ

نفر معتمدان محل بوده كه از طرف ساكنان حوزه خانه  8شورايي به نام خانه انصاف را براي يك يا چند ده تشكيل مي دهند كه مركب از 

اعضاي علي البدل انصاف براي مدت سه سال انتخاب مي شدند با اين قيد كه سه نفر از آنها از اعضاي اصلي خانه انصاف و دو نفر ديگر 

 اين قانون عضويت كدخدا در اين شورا منع شده بود. مگر اينكه از سمت خود استعفا مي نمود.  1بودند. ضمن اينكه به موجب ماده 

در انتخاب اعضا اولويت با اشخاص با سواد بوده و وظيفه احراز صحت انجام انتخابات از سوي بخشدار و صدور اعتبار نامه اعضا با 

 ه بخش بوده و وزارت دادگستري و رئيس دادگاه مرجع عزل با تعيين جانشين در موارد الزم بوده اند. دادگا
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در اين خانه هاي انصاف وظيفه اصلي طبق قانون مذكور صلح و سازش بين طرفين اعالم شد و حدود صالحيت آن در امور مدني 

 بدين شرح بوده است: 99بموجب ماده 

 ر صورتي كه خواسته دعوا بيش از مبلغ پنج هزار ريال نباشد.رسيدگي به دعاوي مالي د -9

دعاوي راجع به اموال منقول كه خواسته آن تا مبلغ بيست هزار ريال باشد چنانچه طرفين دعوي كتباً رضايت خود را اعالم  -6

 كرده باشند حد نصاب رعايت نمي گردد. 

ق در حدود ماده يك اصالحي قانون جلوگيري از تصرف رسيدگي به دعواي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از ح -7

 عدواني.

دستور خانه انصاف در اين مورد تأثيري در تشخيص مالكيت طرفين دعوي نخواهد داشت. در مواردي كه دعوي مربوط به مالكيت 

نه انصاف صالحيت رسيدگي نخواهد اراضي و  ابنيه و موقوفات يا تصرف عدواني مربوط به اراضي مورد اختالف بين دو يا چند ده باشد خا

 داشت. 

نحوه رسيدگي در خانه انصاف بدين صورت بوده كه شكايت به طور كتبي يا شفاهي نزد سپاهي دانش مقيم محل عنوان مي شد و 

مود و پاسخ او را سپاه دانش طرح شكايت را در پرونده قيد و بنحو متقضي طرف دعوا را احضار و شكايت مربوطه را به او اعالم و تفهيم مي ن

 نيز در پرونده قيد و پرونده را براي رسيدگي به خانه انصاف ارسال مي نمود. 

اين قانون مجاني بوده و تابع آيين دادرسي نبوده است. خانه انصاف به هر طريقي كه  60رسيدگي در خانه انصاف بموجب ماده 

ت آنان را استماع و با توجه به داليل طرفين و  نتيجه تحقيقات بموجب ماده مقتضي مي دانسته طرفين دعوي را  احضار و اظهارات و مدافعا

با رعايت مقتضيات عدالت و انصافل و عرف و عادت محل به صورت كد خدامنشي در حل و فصل دعوي و صدور رأي اقدام مي نموده  67

 اند. رأي خانه انصاف در هر حال حضوري و اكثريت آراء مناط اعتبار بوده است. 

پس از صدور رأي مأمور سپاه دانش ضمن ثبت رأي در ورقه اي كه آن را به مهر يا امضاء اعضاء رسانده و به نحو مقتضي رأي را  به 

طرفين دعوي ابالغ و تفهيم مي نموده و ضمن ثبت اظهارات احتمالي آنها كليه اوراق را به دادگاه بخش محل  ارسال مي كرد. پس از وصول 

ه چنانچه رئيس دادگاه رأي را از لحاظ صالحيت و رعايت ساير مقررات مربوطه در اين قانون صحيح تشخيص مي داد به اوراق به دادگا

درخواست ذينفع دستور اجراي آن را صادر و عمليات اجرايي را به متصدي اجراي دادگاه يا كدخداي محل يا هر يك از اعضا كه مقتضي مي 

م را در نحوه اجراي حكم مي داد. در غير اينصورت پس از رسيدگي رأي خانه انصاف را نقض كرده و به دانست محول مي كرد و تعليمات الز

 درخواست ذينفع طبق مقررات قانوني اقدام به رسيدگي نموده و رأي دادگاه بخش در اين موقع قطعي بوده است. 

ه خانه انصاف در شهرها برحسب ضرورت و نياز آن زمان به با توجه به موفقيت خانه انصاف در آن سالها انگيزه ايجاد نهادهاي مشاب

 به تصويب رسيد.  9718وجود آمد و قانون تشكيل شوراي داوري در تاريخ نهم تيرماه 

اين  1اما تفاوت شوراي داوري با خانه انصاف در اين بود كه اوالً محدوده فعاليت شوراهاي داوري در شهرها بود. ثانياً بموجب ماده 

براي شوراي داوري يك مشاور در  نظر گرفته شده بود كه از طرف وزارت دادگستري از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا وكالي قانون 

دادگستري يا سردفتران اسناد رسمي تعيين مي گرديد و طبق قسمت اخير همين ماده اعضاي شوراي داوري مي توانند در موقع اتخاذ 

 يند ولي اتخاذ تصميم به عهده خود آنان است. تصميم با مشاور مزبور مشورت نما

رسيدگي در شوراي داوري نيز مانند خانه هاي انصاف رايگان و فارغ از تشريفات آيين دادرسي بود و همين طور اين شوراها مانند 

ي از بين داوطلبان انتخاب نفر از معتمدان محل بوده كه براي مدت سه سال از طرف ساكنان حوزه شوراي داور 8خانه هاي انصاف مركب از 

نفر در هر منطقه براي هر دوره توسط كميسيون متشكل از رئيس دادگاه و  70اين قانون صالحيت حداكثر  1مي شده اند و براساس ماده 

طلب دادستان شهرستان و رئيس كالنتري محل و يكي از رؤساي دبيرستانها يا دبستانهاي محل و يك نفر از معتمدين محل كه خود داو

 عضويت شورا نباشد مورد رسيدگي قرار مي گرفت. 

 اين قانون حدود صالحيت شوراي داوري در امور مدني بدين شرح بوده است: 91طبق ماده 

 ريال نباشد.  90000شكايت از كسبه و پيشه وران در مورد كاال يا خدمات در صورتي كه موضوع اختالف بيش از  -9

 ريال نباشد.  90000ادفات رانندگي در صورتي كه ميزان خسارت مورد شكايت بيش از خسارت وارده به وسايل نقليه و تص -6

 ريال نباشد به استثناء اختالفاتي كه موضوع آن مال غيرمنقول است.  90000ساير اختالفات مالي در صورتي كه بيش از  -7

ع اختالف قابل تقويم نبوده يا بيش از اختالفات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارت وارد به ساختمان در صورتي كه موضو -1

 ريال نباشد.  90000

اختالفات مربوط به امور خانوادگي يا زناشويي در صورتي كه اختالف زن و شوهر در اصل نكاح و يا طالق نبوده و تقاضاي آنان  -8

 هم متاركه نباشد. 
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به تصويب قانون اصالح بعضي از مواد قانون تشكيل اما اين قانون پس از مدتي در عمل با مشكالتي مواجه شد كه در نتيجه منجر 

 گرديد. 9718فروردين ماه  60شوراي داوري در 

براي حل و فصل سازشي دعاوي به تصويب رسيد. به  "قانون شوراي داوري"قانون جامع تري با عنوان  9786خرداد  69در تاريخ 

لغو گرديد. در اين قانون سن اعضاي شورا  9718و اصالحي  9718صوب تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، قانون تشكيل شوراي داوري م

 سال تعيين شد.  1سال تنزل يافت و مدت انتخاب اعضا  70سال نسبت به قوانين قبلي كاهش يافته و به  8

 صالحيت شوراي داوري جديد هم در مواردي بدين شرح اعالم شد:

ول يا غيرمنقول كه خواسته آن بيش از دويست هزار ريال نباشد رسيدگي به رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منق

درخواست تقسيم اموال منقول و در حدود نصاب مذكور، رسيدگي به دادخواست سازش بين طرفين دعوي، صدور گواهي انحصار وراثت، 

همسايگي و مجاورت از هر حيث در حد نصاب و  رسيدگي به درخواست تأمين دليل، تطبيق رونوشت اسناد با اصل آن، اختالفات ناشي از

 كليه اختالفات مؤجر و مستأجر.

خانه هاي انصاف و شوراي داوري از جلوه هاي مشاركتي متعددي برخوردار بودند هر چند خانه هاي انصاف از اين حيث پيشروتر 

 بودند.  

 اين جلوه ها عبارتند از:

 از رهگذر مراجعه به آراي مردم ساكن در حوزه انتخابي. انتخاب اعضاي شوراي داوري و خانه هاي انصاف -9

 انتخاب رئيس شوراي داوري و خانه هاي انصاف توسط اعضاي آنها.  -6

 افتخاري بودن عضويت در شوراي داوري و خانه هاي انصاف       -7

ضاي هيأت علمي و ممنوعيت عضويت اشخاصي كه به نحوي وابسته به حاكميت بودند به استثناي آموزگاران، دبيران و اع -1

 آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي.

صدور رأي در خانه انصاف بدون حضور و دخالت يك عنصر خارجي در شوراي داوري در كنار اعضاي شوراها يك مشاور قضايي  -8

 منصوب از سوي دولت با اختيارات بسيار وسيع وجود دارد. 

 ا نظير مساجد مدرسه ها يا تكيه ها.تشكيل خانه هاي انصاف در اماكن عمومي روستاه -6

از مهمترين اهداف آن توسعه نظام قضايي به عنوان يگانه متولي رسيدگي به دعاوي و اختالفات با هدف كاهش قدرت اشخاص  

ي محلي كه به طور سنتي به حل و فصل اختالف ها مي پرداختند و گسترش و محكم كردن قدرت دولت در قالب ايجاد نهاد رسمي رسيدگ

 به دعاوي و دسترسي آسان مردم به نظام قضايي به دليل نداشتن امكانات مالي و انساني داراي شرايط قضاوت بود. 

از طرفي با نگاهي به وضعيت اجتماعي آن زمان كه به سه چهارم جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كردند و همه امكانات 

متمركز بود ايجاد چنين نهادي را توجيه پذير مي سازد. البته عدم گسترش نظام قضايي  آموزشي، بهداشتي، رفاهي و دادگستري در شهرها

 تا حدي بود كه برخي نمايندگان خواهان اعطاي صالحيت بيشتري به خانه هاي انصاف بودند. 

صد اصلي قانون گذار هدف ديگر ايجاد خانه انصاف ايجاد يك نهاد رسمي سازش در بستر فرهنگ روستايي بود به عبارتي اين هدف ق

قانون تشكيل خانه اصناف،  90را تشكيل مي داد و داليل آن نيز صراحت قانونگذار در ذكر عبارت حل فصل دعاوي با صلح سازش  در ماده 

اور انتخابي بودن اعضاي خانه ها، شرايط افراد انتخاب شونده، محل تشكيل جلسات و غيرحرفه اي بودن اعضاء و پيش بيني نكردن يك مش

 قضايي بود. 

ايجاد تغييرات اساسي در وضعيت فرهنگي روستاها يكي ديگر از اهداف ايجاد بود كه در راستاي تدوين اصول انقالب سفيد شاه و 

ملت كه از جمله اهداف آن ايجاد تغييرات اساسي در زندگي اجتماعي و فرهنگ عمومي مردم كشور به ويژه در نقاط روستايي بود شكل 

 گرفت.

 عامل به ايجاد فضاي مناسب براي خانه هاي انصاف به منظور صلح و سازش كمك مي كرد: چند

 اعتماد روستاييان به اعضاي خانه هاي انصاف با توجه به ريشه هاي اجتماعي و نيز انتخاب آنان توسط خود مردم -9

 اشراف اعضا به زمينه هاي بروز اختالفات  -6

 (.996، 9781انصاف )محمودي جانكي  تمايل دادگستري به دخالت بيشتر خانه هاي -7

در خصوص شوراهاي داوري جبران كاستي نظام قضايي در شهرها و  تسريع در رسيدگي و كاهش حجم پرونده هاي ارجاعي به 

 محاكم از جمله اهداف ايجاد اين شوراها بودند. 
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ه براي اعضاي شوراها و اينكه بسياري از بنابراين با ويژگيهاي چون بكارگيري و استخدام مشاوران قضايي، تعيين حق الزحم

ي نيمه اختيارات دادگاهها به آنها واگذار شده بود و تدوين موادي در رابطه با اجراي احكام شوراها به عنوان يك دادگاه و نه نهادي نيمه قضاي

 سازشگر بوجود آمدند. 

ي و ايجاد شهرهاي جديد توجيه كننده ايجاد چنين كمبود امكانات مالي و محدوديت نيروهاي متخصص و نيز افزايش جمعيت شهر

 تشكيالتي بودند. 
 

 بعد از انقالب اسالمی  -2
در قوانين و مقررات بعد از انقالب اسالمي نيز ميانجيگري و حل و فصل اختالفات در قالب مفاهيمي مانند مصالحه و سازش،  اصالح 

 (.9786-681ذات البين، حكميت و داوري به چشم مي خورد )عباسي 

يكصد و پنجاه و ششمين اصل قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه را حل و فصل دعاوي و رفع خصومات مي داند اين  9در بند 

واژه ها توسل به اقدامات مسالمت آميز از جمله ميانجيگري و مصالحه و سازش و اصالح ذات البين را متبادر به ذهن مي نمايد. گذشته از 

 ون اساسي رد پاي اين نهاد را در قوانين و مقررات ديگري نيز مي توان يافت كه در مباحث بعدي به آن اشاره مي نماييم. اين اصل قان
 

 ميانجيگري در دادگاههاي سيار  2-1
با عنوان قانون تشكيل دادگاههاي سيار تصويب شد. طبق اين  9711به تقليد از قانوني مشابه مصوب بهمن  66در شهريور سال 

قانون دادگاههاي موضوع آن در امور مدني صالحيت رسيدگي به دعاوي را داشتند كه در صالحيت رسيدگي دادگاههاي حقوقي بود در مورد 

داوي مدني ساكنان هر محلي كه از مراكز حوزه هاي قضايي دور بودند با اعالن  قبلي شوراي عالي قضايي تشكيل شده و رسيدگي مي 

دادگاه مي توانست دعاوي را با صلح و سازش خاتمه بدهد و مي توانست جهت صلح و سازش و تحقيقات و يا ابالغ و كردند. طبق اين قانون 

 احضار از افراد معتمد محل استفاده كند. 
 

 حکميت قاضی تحکيم  -2-2
قانون  81نونگذار در ماده در قوانين موضوعه قبل از انقالب اسالمي عنوان قاضي تحكيم ناشناخته بود. بعد از انقالب اسالمي قا

مقرر نمود كه هرگاه مستخدمين و مأمورين غير قضايي دولت اعم از حكام، نواب حكام و مأمورين انتظامي و غيره موارد  9766تعزيرات 

 حكميت در اموري كه داخل...... 
 

 حکميت شوراهاي اسالمی  -2-3
 از سوي مجلس بتصويب رسيد.  9718انتخاب شهرداران در خرداد قانون تشكيالت و وظايف انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و 

اين قانون يكي از وظايف اصلي شوراهاي اسالمي روستا تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حكميت  68طبق بند ح ماده 

 ميان آنها تعيين شده است. 

نتخاب مي شوند يكي از وظايف اصلي اش همكاري با در اين مورد دهياري كه بوسيله اكثريت اعضاي شوراي اسالمي روستا ا

 "سعي در حل اختالفات محلي"نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ عمومي و 

 مي باشد.

ي روستايي واقع در بخش با همين قانون، حكميت در مورد اختالفات ميان دو يا چند روستا يا شوراي اسالم 10در بند ح ماده 

 يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نمي باشد از وظايف شوراي اسالمي بخش مقرر گرديده است. 

از آنجا كه اعضاي شورا از ميان مردم انتخاب مي شدند در نتيجه تعيين وظيفه حل و فصل غيرقضايي اختالفات براي آنها نوعي گذار 

 اختالفات توسط دادگستري و نهادهاي ذي ربط آن است.  از ضرورت حل و فصل رسمي

با اين وجود هرچند اعضاي شوراهاي اسالمي در اين اختالفات محلي اقدام به مداخله و ريش سفيدي مي نمايند اما تا زمانيكه 

ت بسياري در اين زمينه به ضوابط و قواعد معين و مشخص در مورد آيين و روشهاي اين نوع مداخالت وجود نداشته است مسائل و مشكال

 قوت خود باقيست و قانون مزبور عمالً ظرفيت و ويژگي خاصي را بر وضعيت موجود در زمينه سازش و ميانجيگري اضافه نخواهد كرد. 

 

 ميانجيگري قضايی حقوقی  -2-4
دادرسي مدني را به آن اختصاص قانون آيين  917الي  986اهميت سازش در دادرسي هاي مدني تا آنجايي است كه قانونگذار مواد 

 داده است. هر يك  از اصحاب دعوا مي توانند از طريق دادگاه كوشش........ 
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 مزايا و معايب شوراهاي حل اختالف  -2-5

 راجع به مزايا و معايب شوراهاي حل اختالف بين حقوقدانان و قضات و سايرين اختالف نظرهاي فراواني است. 

تقدند كه دست اندركاران قوه قضاييه ناتوان از انجام وظايف خود مي باشند. بدليل عدم توانايي در اجراي عده اي از حقوقدانان مع

 اصول قانون اساسي راه هاي انحرافي را از پيش گرفته و دست به فرافكني زده و گروهي از افراد عامي و بي صالحيت را گرد هم آورده تا به

به اميد روزي باشند كه گره از مشكالت قضايي كشور باز شود. اين دسته شوراهاي حل اختالف را حل و فصل اختالفات مردم بپردازند. 

 (.66و61، 9781باتالقي مي دانند كه سرمايه ها و بودجه هاي عظيمي از كشور در اين راه به هدر مي رود )آقايي طوق 

ه مي باشند با ارائه آمارهايي از عملكرد شوراهاي حل اما در مقابل موافقان شوراي حل اختالف كه عمدتاً مسئولين قوه قضايي

 اختالف آن را پديده اي بسيار مبارك دانسته و امتيازاتي را براي آن قائل هستند. 

به عقيده ي ما هر چند انتقادات و  اشكاالت فراواني به شوراي حل اختالف وارد است اما حداقل اينست كه نمي توان تأثير اين نهاد 

 ش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي منكر شد. را در كاه

بديهي است كه اين نهاد به دليل مغايرت هاي اساسي كه با قانون اساسي دارد بايد مورد اصالح قرار بگيرد. ولي در اساس ضرورت 

 تشكيل و يا نهادهاي مشابه آن نبايد ترديد كرد.

 ب زيادي نسبت شوراها مطرح گرديده كه به شرح آتي بيان مي داريم. به هر حال از ديدگاه موافقان ومخالفان مزيت ها و معاي
 

 مزاياي شورا  -2-5-1
 رسيدگي به دعاوي در شوراي حل اختالف داراي مزايايي بشرح ذيل است:

 دخالت دادن قواي حاكم در ايجاد شوراها و انتخاب اعضا كه در نهايت منجر به ايجاد يك تفاهم كلي مي گردد.  -9

 افزايش اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضايي  -6

 كوتاه كردن فرآيند زمان دادرسي و احقاق حقوق مردم با در نظر گرفتن سيستم دادرسي در اسالم.  -7

 مشاركت مردم در حل امور قضايي و مرافعات و نهادينه كردن مشاركت مردم  -1

 كاهش ورودي پرونده ها به دادگستري و كاهش كار دستگاه قضايي. -8

 هش تصدي گري قضايي كا -6

 رايگان بودن فرآيند دادرسي.  -1

 ايجاد صلح و سازش بين طرفين و بطور كلي ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه  -8

اين شوراها دادگاه قضايي محسوب نمي شوند و سعي در رفع اختالف از طريق كدخدامنشي دارند. بطور كلي اين شورا بعنوان منجي 

وجود گذاشته اند تا با تحقق اين امر از طرح دعاوي ساده در مراجع قضايي جلوگيري شده و در نهايت فرهنگ دستگاه قضايي پا به عرصه 

 صلح و سازش در جامعه ايجاد شود. 
 

 معايب شورا  -2-5-2
 اين نحوه رسيدگي معايبي هم دارد از جمله آنها عبارتند از:

بي طرفانه در همه سيستم هاي حقوقي اصل استقالل قضات مورد : بمنظور حل و فصل دعاوي بصورت فقدان استقالل اعضا -1

قانون شورا، رئيس حوزه قضايي بر حسن جريان امور شورا نظارت  78پذيرش قرار گرفته است اما شوراها فاقد استقالل مي باشند. برابر ماده 

و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند  خواهد نمود و چنانچه يك يا چند نفر از اعضا به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده

 مراتب را به كميسيون مقرر در همان ماده گزارش خواهد نمود. 

بدين ترتيب اعضاي شورا وابستگي شديدي به مقامات نصب كننده آنها خواهند داشت كه اين مورد در مورد استقالل رأي آنها بي 

 تأثير نيست.

: قضات عالوه بر اصل استقالل از مصونيت قضايي نيز برخوردارند. با توجه به اينكه اعضاي شورا حل فقدان مصونيت قضايی -2

 اختالف در عين اينكه كار شبه قضايي انجام مي دهند به آنان قاضي نمي توان گفت لذا از مصونيت قضايي برخوردار نيستند. 

سازش نگردد و شورا ناچار از صدور حكم باشد بنابراين اين عمل مي چه بسا ممكن است پرونده اي در شوراي حل اختالف منجر به 

تواند تالي فاسدهاي زيادي داشته باشد از جمله طرفي كه تصور مي نمايد جريان پرونده به ضرر وي مي باشد. با  ايجاد توطئه و پرونده 

يت ممكن است اعضا مرعوب جريان هاي ذي نفوذ يا سازي اسباب بازداشت و حبس عضو شورا را فراهم آورد  به عالوه بدليل عدم مصون

 گروههاي فشار اجتماعي شوند. 
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قانون شورا دارا بودن مدرك كارشناسي براي اعضاي شوراهاي شهر و سواد خواندن و  6: بموجب بند ز ماده اصل عدم تخصص -3

فارغ التحصيالن رشته حقوق، فقه و معارف  همين ماده 6نوشتن براي اعضاي شوراهاي روستا كافي كي باشد هر چند بموجب تبصره 

 اسالمي و حوزوي از الويت برخوردار هستند ولي اصل بر عدم تخصص حقوقي است.

در اين روي اعضاي شورا ممكن است به لحاظ درك و بررسي كافي ماهيت دعوا ادله ابرازي و احقاق آن را نداشته باشند. چه بسا به 

 ابراز ادله و دفاع در طول دعوا بكار برند از حقيقت و واقعيت غافل بمانند. سادگي با شيوه اي كه وكال براي 

: در مواردي كه مربوط به صالحيت شورا باشد اصحاب دعوا اجباراً بايد جهت حل و فصل دعوا به اجباري بودن مراجعه شورا -4

ل خواهد شد بعالوه به لحاظ اينكه شورا دادگاه محسوب نمي آنها مراجعه نمايند. اجباري بودن اين فرايند باعث عدم توفيق آن در مرحله عم

 شود و احقاق وظيفه دادگستري است لذا مغاير قانون اساسي نيز مي باشد. 

كليه اعضاي شوراي حل اختالف از طريق قوه قضاييه انتخاب  مي شوند و مردم نقشي در فرايند  انتصابی بودن اعضاي شورا: -5

از شعارهاي حاميان شوراهاي حل اختالف توسعه مشاركت هاي مردمي است ولي عمالً در قانون چنين هدفي  انتخاب اعضا ندارند. يكي

 محقق نشده است. 

با بررسي قانون اساسي مشخص مي شود در اين قانون هر جا از نهاد شورا صحبت به ميان آمده است مدنظر شوراي مردمي بوده 

 تم قانون اساسي اركان تصميم گيري و امور كشورند. است. شوراهاي اسالمي محلي مطابق اصل هف

مطابق اصل يكصدم قانون اساسي اعضاي شوراهاي هر محل را مردم همان محل انتخاب مي كنند. با دقت در نحوه انتخاب اعضاي 

لكه توسط قوه قضاييه شوراي حل اختالف روشن مي شود انتخاب آنها توسط مردم بنحوي كه در قانون اساسي مقرر شده صورت نمي گيرد ب

 انتخاب مي شوند. 

اين امر عالوه بر اينكه از مزيت هاي هر نهاد شورايي است ممكن است از معايب آن هم باشد.  قابل تغيير بودن اعضاي شورا: -6

شورا از سال مي باشد اين مدت محدود عضويت ممكن است باعث تمكين نمودن اعضاي  7آيين نامه مدت عضويت اعضا  1مطابق ماده 

 مقاماتي شود كه آنها را انتخاب مي نمايند و بنابراين استقالل آنها دچار خدشه مي گردد. 

سال به عضو متمرد عدم تبعيت از مقام  7زيرا در صورتي كه بين اعضاي شورا و مقامات نصب كننده تفاهم نباشد پس از پايان 

 مافوق پايان داده خواهد شد و مجدداً انتخاب نمي گردد.

 کارکرد سازشی شورا  -2-6
قانون شورا به  9مايه اصلي تشكيل شوراي حل اختالف ايجاد صلح و سازش و اصالح ذات البين ميان طرفين است. اين مهم در ماده 

ي صراحت بيان گرديده است.  هر چند اليحه قانوني شوراي حل اختالف كه از سوي هيأت دولت به مجلس شوراي اسالمي ارائه گرديد دارا

مقدمه و ذكر علل توجيهي و ارايه آن نبود اما از مشروح مذاكرات و سخنراني هاي طراحان اين اليحه اين مهم يعني كاركرد سازشي شورا را 

 مي توان برداشت كرد. 

ذيل به قانونگذار براي اجراي اين مأموريت شرايطي را بيان نموده و تكاليفي براي شوراي حل اختالف مقرر داشته است كه بشرح 

 بررسي هر يك مي پردازيم. 

  بررسی موارد منع دخالت شورا بمنظور سازش -2-6-1

قانون شوراي حل اختالف را صرفاً مجاز به صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي دانسته  9قانونگذار  در ماده 

ومي و دولتي حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شوراي حل اعالم نموده كه دعاوي راجع به  اموال عم 90است و سپس در بند د ماده 

 اختالف را ندارند. 

موضوع مهم در اين مواد در خصوص منع طرح دعاوي راجع به اشخاص حقوقي دولتي در شوراهاست هر چند قانونگذار به صراحت 

در بند د ماده مذكور، عدم امكان قابليت طرح دعاوي راجع به اين ممنوعيت اظهار نظري ننموده است. ولي در مورد اموال عمومي و دولتي 

 راجع به آن در شورا بيان داشته است. 

همچنين راجع به دعاوي و اختالفات غيرمالي مربوط به اشخاص دولتي ذكري ننموده و ضوابط مربوط به نحوه تفكيك دعاوي 

 اشخاص و اموال دولتي از غير آن را نيز به درستي تبيين ننموده است.

قانون اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي كه اموال  90اموال عمومي موضوع بند د ماده "مقرر داشته  98قط در ماده ف

 . "خواهد شد 9786قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  7عمومي غيردولتي شامل كليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي موضوع ماده 

-قانون آيين دادرسي مدني اينچنين مقرر مي 76قانونگذار با وحدت مالك از ماده  9ود بجاي ماده بنظر بعضي نويسندگان بهتر ب

اشخاص حقوقي و حقيقي به استثناء وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي، نهاد انقالب اسالمي،  "داشت... 

تا بدين وسيله با توجه به اهميت نهادهاي عمومي و دولتي ناشي از وظايف مربوط ". مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداري ها و بانك ها ..

http://www.joce.ir/


 28 -88، ص 9317 تابستان،  8، شماره  فقه، حقوق و علوم جزا
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

به اعمال حاكميت نظام، رسيدگي به دعاوي مزبور را از صالحيت نهادهاي عمومي و دولتي ناشي از وظايف مربوط به اعمال حاكميت نظام، 

 (.98، 9788ي نمود )مجله قضاوت رسيدگي به دعاوي مزبور را از صالحيت نهادهاي شبه قضايي خارج م

آنچه در رويه عملي معمول و از سوي بسياري از مقامات قضايي برداشت گرديده اين است كه بطور كلي هر دعوايي كه يكي از 

مي  طرفين آن اشخاص دولتي يا عمومي غيردولتي باشد به شوراي حل اختالف ارجاع نمي گردد اين استنباط از يك جهت قابل دفاع به نظر

رسد. چرا كه همان گونه كه پيش از اين نيز بيان شد صالحيت شوراي حل اختالف برخالف اصل بوده و استثنايي است و در موارد ترديد نيز 

 بايد اصل را بر صالحيت دادگاه دانست. 

اشخاص حقوقي  اين ضابطه تا حدود زيادي دقيق به نظر نمي رسد و براي روشن شدن هر چه بيشتر موضوع بايد مشخصه هاي

 حقوق عمومي و اموال دولتي را دانست كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد:

 اشخاص حقوق عمومی يا اشخاص عمومی  -1
اشخاص حقوق خصوصي شامل اشخاص طبيعي و اشخاص حقوقي مانند شركتها و انجمن ها هستند ولي اشخاص عمومي منحصراً 

 چ شخص طبيعي وجود ندارد كه داراي خصلت شخص عمومي باشد. به صورت اشخاص حقوقي هستند بنابراين هي

 881ويژگي مهم اشخاص حقوقي حقوق عمومي آن است كه اين اشخاص ذاتاً از امتيازات قدرت عمومي برخوردارند مطابق ماده 

اين يكي از  "مي شوندمؤسسات وتشكيالت دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي "قانون تجارت 

مزاياي اشخاص عمومي در مقابل اشخاص حقوق خصوصي است كه بايد با رعايت برخي تشريفات به ثبت برسند تا شخصيت حقوقي پيدا 

 كنند. 

: دولت چون مظهر اجتماع و گرداننده و مدير آنست ناگزير طرف حق و تكليف قرار مي گيرد و اموالي در اختيار آنست كه آنها دولت

 را براي اداره امور كشور بكار مي گيرد و بنام خود اعمال حقوقي انجام مي دهد و داين و مديون مي شود. 

شناختن شخصيت حقوقي براي دولت و سازمانهاي عمومي در واقع جداكردن شخصيت آنها از شخصيت حقوقي هيأت حاكمه و 

زمانها است و لذا قوه مجريه و ساير قواي حاكمه تشكيالت داخلي دولت مأموران آنها و اعتبار بخشيدن به استمرار و مفهوم تجريدي سا

( كه همان نماد شخصيت حقوقي ملت است كه عرصه گيتي 911، 9787هستند و همگي داراي يك شخصيت حقوقي هستند )موسي زاده 

 در بين ساير ملل زندگي مي كند و حقوق و تكاليفي دارد. 

قوا به اعتبار شخصيت حقوقي دولت بطور كلي است مگر در مواردي كه قانونگذار اين  شخصيت حقوقي وزارتخانه ها و ساير

 صالحيت و اهليت را براي ارگانهاي ديگر مانند مؤسسات عمومي و شوراهاي محلي نيز به رسميت مي شناسد. 

چه در شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بنابراين تمام تشكيالت دولتي اعم از سازمانها و ادارات و دواير و شعب آنها چه در مركز و 

و جزئي از شخصيت دولت بوده به اين معنا كه دارايي و حقوق و تكاليف آنها بنام دولت است مأموران ايشان مأمورين دولتي محسوب مي 

 شوند. 

لتي بشمار مي آيد، بطور اعمال حقوقي كه انجام مي دهند اعمال دولتي و قراردادهايي كه منعقد مي كنند، قراردادها و معامالت دو

خالصه ارگانهايي يك شخص محسوب مي شوند و آن شخص دولت است و در مجموع شخصيت واحدي را تشكيل مي دهند كه همان 

 شخصيت حقوقي دولت است. 

شوراي محلي اعم از شوراي ده بخش  9769قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مورخ  91بموجب ماده   شوراي محلی اسالمی:

 و شهرستان داراي شخصيت حقوقي اند و مي توانند داراي اموال و حقوق مخصوص خود باشند.  شهر

: مؤسسات مذكور واحدهايي هستند كه از تابعيت مستقيم وزارتخانه ها خارج شده و شخصيت حقوقي مؤسسات عمومی مستقل

و مالي خود را مستقالً بدون دخالت دولت اداره مي كنند  مجزا ومتمايز از شخصيت حقوقي دولت پيدا كرده اند مؤسسات مذكور امور اداري

و از اين حيث داراي اموال بودجه و حقوق و تكاليف مشخص هستند و مي توانند براي دفاع از حقوق و منافع خود عليه اشخاص حتي خود 

 .(610، 9781دولت در دادگستري اقامه دعوا يا از دعاوي مطروحه دفاع كنند )طباطبايي موتمني 

البته هر شخص طبيعي و حقوقي مي تواند مقداري از اموال خود را به هدف معين كه منطق با هدف هاي اصلي او باشد  اختصاص 

 دهد و به اين ترتيب شخص حقوقي ديگري را بوجود مي آورد كه مستقالً عمل كند. 

ومي غير دولتي شناخته مي شوند و : اين اشخاص تحت عنوان نهادها و مؤسسات عمنهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی

قانون مديريت خدمات كشوري آنها را تعريف كرده است. اما مصاديق اين نهادها بموجب قانون فهرست نهادها و  6قانونگذار در ماده 

 برشمرده شده است كه بشرح ذيل مقرر است: 9717تير  91مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 

روحه زير و مؤسسات وابسته به آنها مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده واحدهاي سازماني مش"ماده واحده 

درصد سهام و سرمايه  %80مي باشند: شهرداري ها و شركتهاي تابعه آنها مادامي كه بيش از  9766قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  8
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 -بنياد شهيد اسالمي –كميته امداد امام خميني  -هالل احمر -انقالب اسالمي بنياد مستضعفان و جانبازان –آنها متعلق به شهرداري باشد 

 .    "سازمان تأمين اجتماعي -سازمان تبليغات اسالمي -خرداد 98بنياد  -كميته ملي المپيك -بنياد مسكن انقالب اسالمي

بيماريهاي خاص بر فهرست نهادها و بنياد امور  97/7/11الزم بذكر است كه بموجب مصوبه مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 

مؤسسات عمومي غيردولتي افزوده شد همچنين بموجب قوانين ديگر نهادهايي مانند جهاد دانشگاهي و كتابخانه آيت اهلل مرعشي به اين 

 فهرست افزوده شد. 
 

 اموال عمومی  -2
دادن وظايف خود و تأمين خدمات عمومي  دولت و سازمانهاي عمومي مانند افراد و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي براي انجام

اموال زيادي در اختيار دارند بخشي از اين اموال از قلمرو حقوق مدني خارج و تابع قواعد و احكام حقوق عمومي است كه بهمين مناسبت به 

 آنها اموال عمومي مي گويند. 

مصالح عمومي داده شد و دولت تنها از جهت واليتي كه  اين دسته از اموال براي استفاده تمام مردم آماده است يا اختصاص به حفظ

 (.68، 9789بر عموم دارد مي تواند آنها را اداره كند مانند پلها، موزه ها و معابر عمومي )كاتوزيان، 

قانون بخش ديگري از اموال مزبور تابع قانون مدني يا بازرگاني است. جز اينكه در برخي از موارد از لحاظ نظارت عمومي بموجب 

 محاسبات عمومي و آيين نامه هاي معامالت دولتي محدوديت هايي بر آنها وارد آمده است. 

اين اموال خصوصي يا اختصاصي و سازمانهاي عمومي خوانده مي شود و مالكيت دولت بر اين اموال تا حدودي شبيه مالكيت افراد بر 

 (.68، 9789ساير اموال است )كاتوزيان، 

اموالي كه تابع قواعد و نظامات عمومي هستند تحت عنوان اموالي كه مالك خاص ندارند ياد شده است اموال مزبور  در قانون مدني از

 عبارتند از:

: اين اموال اصالً مالك ندارند و افراد  مي توانند مطابق مقررات مربوط آنها را تملك يا از آنها استفاده كنند. مانند زمين هاي مباحات

 معادن و آب هاي مباح. موات دفينه ها 

: اين ها اموالي هستند كه ظاهراً مالك خاصي دارند ولي مالك مجهول و  ناشناخته است اعم از اينكه از آن اموال مجهول المالك

 د. اعراض كرده يا نكرده باشد. اين قبيل اموال ممكن است بر اثر حوادثي از قبيل جنگ شورش زلزله طوفان و غرق شدن در دريا وجود آي

اموال مجهول المالك با اجازه مراجع قضايي بايد به مصرف فقرا و مستمندان برسد. اموال پيدا شده و  تركه متوفي بالوارث نيز جزء 

 اين دسته از اموال است. 

اموالي هستند كه مالكيت آنها متعلق به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداريها، اشخاص حقوقي حقوق عمومي  مشترکات عمومی:

است و اين اشخاص از آنها براي انجام دادن وظايف قانوني خود استفاده مي كنند مشتركات عمومي را با مشتركات خصوصي نبايد اشتباه 

 كرد. 

 اموال اخير به افراد و اشخاص حقوق خصوصي اختصاص دارد حال آنكه مشتركات عمومي متعلق به همه افراد ملت است.  

همين سه نوع محدود نمي شود بسياري از اموال وجود دارد كه تحت نظامات عمومي قرار داده شده اموال و ثروت هاي عمومي به 

اند مانند جنگل ها مراتع بيشه هاي طبيعي اراضي جنگلي اراضي ساحلي منابع طبيعي فالت قاره كه تابع قوانين خاصي هستند يا موقوفات 

آنها جزء اموال عمومي يا وجوه عمومي است و بايد صرف مصارف عمومي شود عام كه تشابه زيادي با اموال عمومي دارد و عايدات 

 (.610، 9781)طباطبايي، موتمني، 

آنچه در اين مورد نظر است اموال و مشتركات عمومي و اموال خصوصي است كه در دست دولت هستند و اينك بشرح آن مي 

 پردازيم:

ه اموال عمومي به اموالي اطالق مي شود كه به حكم قانون براي اداره خدمات : مطابق تعريفي كه در قانون مدني آمداموال عمومی

عمومي اختصاص يافته اند مانند راه آهن بنادر و اسكله ها استحكامات نظامي كارخانجات مهمات سازي يا اموالي هستند كه مستقيماً مورد 

 عمومي ارشيو ملي ابنيه و آثار تاريخي. استفاده عموم هستند مانند راهها و خيابان ها پارك ها گردشگاههاي 

در تاريخ تدوين قانون مدني اموال و دارايي هايي دولت بيشتر از اموال عمومي تشكيل مي شد و اموال خصوصي   اموال خصوصی:

فعاليتهاي دولت و ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي بسيار نادر بوده ولي امروزه با ملي شدن صنايع و برخي ثروتهاي ملي و گسترش 

صنعتي و بازرگاني )اعمال تصدي دولت( كه در قرن حاضر توسط دولت و سازمانهاي عمومي بمنظور كسب درآمد يا متوازن كردن عرضه و 

 تقاضا در بازار و يا اهداف ديگر صورت مي گيرد نوع جديدي  از اموال به ظهور پيوسته است كه تابع قانون مدني يا بازرگاني هستند.
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ل تابع مقررات مربوط به اموال عمومي دولت نيستند بلكه مانند اموال خصوصي افراد قابل انتقال و موضوع مرور زمان هستند اين اموا

هر چند كه نقل و انتقال و تصرفات در آن اموال و حفظ و حراست آنها مطابق قوانين و نظامات عمومي محدود شده است مانند زمين هاي 

ي از قبيل نفت، گاز و شيالت، فرآورده هاي كاني يا اجناس كارخانجات و فروشگاههاي دولتي )اتومبيل و فروش دولت كاالهاي انحصار

 تلويزيون( سهام شركتهاي دولتي و اوراق قرضه و مشاركت. 

لت و در اصطالح حقوق اداري اين قبيل اموال دولت و مؤسسات عمومي كه تابع احكام حقوق مدني و بازرگاني اند اموال خصوصي دو

 (.619، 9781مؤسسات عمومي و يا شهرداري ها ناميده مي شوند )طباطبايي موتمني 

اين قبيل اموال تابع مقررات مربوط به اموال عمومي نيست.  حق دولت و ساير سازمانهاي عمومي نسبت به اين اموال شبيه حق 

 مالكيت افراد نسبت به اموال آنهاست. 

مزبور داراي تمام حقوق مالكانه از قبيل حق بيع اجاره صلح رهن هبه وكالت هستند و مي توانند در دولت و سازمانها در مورد اموال 

 اين باره قرارداد الزم را با اشخاص منعقد كنند. 

قراردادهاي مزبور برحسب مورد تابع قانون مدني يا قانون  بازرگاني اند مگر آنكه بموجب قانون محاسبات عمومي يا آيين نامه 

 الت دولتي محدوديتهايي در مورد آنها وضع شده باشد. معام

دولت و مؤسسات عمومي و شهرداري ها حق دارند طبق مقررات ثبت امالك و انجام دادن تشريفات الزم قانوني اموال غيرمنقول 

 (.616، 9781تمني، خود را كه جزء اموال خصوصي آنها است به ثبت برسانند و نسبت به آنها سند مالكيت بگيرند )طباطبايي مو

 همانگونه كه بيشتر نيز بيان شد در رويه عملي تفاوت ميان نوع اموال متعلق به اشخاص حقوق  عمومي گذاشته نشده است. 

بسياري معتقدند كه اساساً دعاوي اشخاص حقوقي دولتي عليه اشخاص حقوقي خصوصي و بالعكس قابليت طرح در شورا را ندارند 

 .(66، 9788)نيكوكار، 

معتقدند با توجه به موارد مختلف معناي عبارت غيردولتي  9ما در مقابل عده اي ديگر ضمن انعقاد از الفاظ بكار رفته شده در ماده 

در حقوق عمومي كشور، اين مفهوم برخي از اشخاص حقوق عمومي نهادها و مؤسسات غيردولتي را نيز در بر مي گيرد كه بنظر ايشان نمي 

 انون بر نهادهاي عمومي غيردولتي را نيز اراده كرده باشد. رسد مقنن شمول ق

 صلح و سازش با تراضی طرفين  -2-6-2

 قانون شورا مقرر مي دارد: در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد: 8ماده 

 كليه امور مدني و حقوقي و ... -الف

رخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را در صورتيكه رسيدگي شورا با د –تبصره 

 براي رسيدگي در شورا اعالم نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد. 

 نكاتي چند در اين ماده قابل بررسي و توجه است:

تراضي طرفين اقدام به صلح و سازش مي نمايد و اين بدان معني است كه تراضي طرفين در در صدر ماده اشعار دارد كه شورا با 

 ابتداي امر بايد معلوم و مشخص باشد و شورا در فرضي مي تواند به صلح و سازش اقدام كند كه قبالً تراضي طرفين براي ارجاع امر شورا را

 احراز كرده باشد. 

واني ندارد زيرا كه در تبصره فرض طرح دعوا در شورا با درخواست يكي از طرفين نيز پيش مفاد اين ماده با تبصره ذيل آن همخ

بيني گرديده است به عبارت ديگر اين ماده سكوت طرف مقابل را دليل و رضايت وي به رسيدگي در شورا تلقي كرده است، پس اگر خوانده 

شود كه مشاراليه راضي به رسيدگي شوراست در حاليكه ممكن است  دعوا با فرض ابالغ قانوني در جلسه شركت نكند چنين تلقي مي

 خوانده اساساً از رسيدگي مطلع نشده و يا از مفاد تبصره مارالذكر بي اطالع باشد. 

شرايط شكلي تراضي طرفين براي ارجاع امر شورا مشخص نمي باشد و معلوم نيست كه آيا بايد طرفين كتباً رضايت خويش را   -9

وده باشد و يا اين تراضي مي تواند به صورت شفاهي نزد اعضاي شورا يا قاضي رسيدگي كننده مطرح شود؟ و يا اينكه گواهي گواهان اعالم نم

 عيني بر تراضي طرف دعوا به اين امر كفايت مي كند؟ 

عوا يا اختالف بين طرفين است يا از مفاد ماده بر نمي آيد كه دخالت شورا در بند الف )كليه امور مدني و حقوقي( فرع بر وقوع د -6

اينكه پيش از وقوع اختالف نيز طرفين براي مثال مي تواند به منظور نحوه اجراي قرارداد خويش به اين مرجع مراجعه نمايد؟ در اين مورد 

 پاسخ روشني به سؤال نمي توان داد. 

تحكيم منوط به تراضي طرفين اعالم شده است، اگر برابر مفهوم فقهي قاضي تحكيم، نهاد شورا تأسيس و رسيدگي نزد قاضي  -7

عدم رضايت يكي از طرفين به هر نحو احراز شود بنظر مي رسد كافي در عدم صالحيت شورا در رسيدگي به موضوع باشد اما از تبصره ماده 
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شده است به تعبير ديگر همانگونه استنباط مي شود كه عدم اعالم  تمايل نسبت به رسيدگي در شورا به منزله رضايت در رسيدگي تلقي  8

 كه مشهور شده است در اين ماده سكوت عالمت رضاست در حاليكه در امور حقوقي اصوالً سكوت داللت بر رضايت ندارد. 

 صلح و سازش بدون تراضی طرفين  -2-6-3
دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي  در كليه اختالفات و دعاوي خانوادگي و ساير"قانون شورا مقرر داشته  96قانونگذار در ماده 

تواند با توجه به كيفيت دعوا يا اختالف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را 

 .  "به شوراي حل اختالف ارجاع نمايد

نسبت به وضع اين ماده اقدام نموده است. چرا كه يكي از بنظر مي رسد قانونگذار بدون توجه به مواد قانون آيين دادرسي مدني 

تكاليف مراجع قضايي در حقوق الناس دعوت ايشان به صلح و سازش است و بهمين منظور مسأله سازش كه يكي از مباحث مهم آيين 

شوراي حل اختالف جهت صلح و  دادرسي است در مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني بيان گرديده است و ديگر لزومي به ارجاع امر به

ه سازش وجود ندارد و به بيان ديگر اگر امكان صلح و سازش وجود داشته باشد خود قاضي به اين امر اقدام مي كند نه اينكه الزم باشد پروند

 را به شورا ارجاع نمايد.

 ه قضايي موجود را بررسي مي كنيم:مراجع قضايي با تفاسير موسعي از اين ماده دايره آن را گسترش داده كه بشرح ذيل روي

در رويه عملي مقامات ارجاع در مجتمع هاي قضايي بدون ارجاع پرونده به شعبات حقوقي راساً پرونده ها را حتي بدون رضايت  -9

ع دادگاه رسيدگي قانون شورا است در حالي كه اوالً مقام ارجا 96طرفين به شوراي حل اختالف ارجاع مي كنند. مستند اين اقدام نيز ماده 

 كننده تلقي نمي شود. 

ثانياً  عبارت بكار گرفته شده توسط قانونگذار در ماده مذكور ظهور در اين دارد كه شعبه مرجوع اليه مي بايست پس از حداقل يك 

به وقت نظارت به جلسه رسيدگي و سپس احراز امكان حل و فصل موضوع از طريق سازش و آن هم با تهيه بدل مفيد و مقيد شدن پرونده 

 شوراي حل اختالف ارسال نموده و با انقضاي مدت نيز نسبت به پيگيري موضوع از شوراي حل اختالف مربوط اقدام كند. 

در دعاوي متعددي مانند دعاوي متصرف مزاحمت و ممانعت از حق، قانونگذار بنا به داليلي رسيدگي به آنها را فوري يا خارج را  -6

ماه را پيش بيني نموده كه اين امر با فلسفه رسيدگي هاي  6موده است. اما در اين ماده امكان توقف رسيدگي براي مدت از نوبت قلمداد ن

 خارج از نوبت در تناقض است. 

مذكور بنظر مي رسد فرقي بين رسيدگي هاي عادي يا خارج از نوبت وجود  96البته با توجه به لفظ عام بكار گرفته شده در ماده 

 امكان طرح ساير پرونده ها به شورا وجود دارد.  90و جزء در موارد ماده  ندارد

سؤال ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه چنانچه دادگاه از اختيار خويش جهت ارجاع پرونده به شوراي حل اختالف در 

اضي از دادگاه رسيدگي كننده درخواست نمايند كه مي توانند پس از تر 8استفاده ننمايد آيا طرفين دعوا باستناد به ماده  96اجراي ماده 

هر يك در جاي خود قابل اعتماد است و منافاتي  96و  8پرونده ايشان را به شوراي حل اختالف  ارجاع نمايد؟ در پاسخ مي توان گفت مواد 

 با هم ندارند. 
 

 صالحيت شورا در امر داوري  -3-7
شوراي حل اختالف ارجاع نموده صالحيت اين نهاد در امر داوري است اين مهم در ماده  يكي ديگر از مأموريت هايي كه قانونگذار به

 قانون شورا بيان گرديده است.  11

نحوه و شرايط داوري با توجه به مقررات آيين دادرسي مدني است و شورا در امر داوري مكلف به اجراي اين مواد مي باشد كه البته 

گي هاي مقررات داوري انجام اين تكليف توسط شوراي حل اختالف تا حدودي مااليطاق بنظر مي رسد. بنظر مي رسد با توجه به پيچيد

 النهايه در اين پژوهش بررسي مقررات داوري از حوصله بحث خارج است و شرح آن را در كتب آيين دادرسي مدني مي توان ديد. 
 

 قواعد صالحيت در شوراي حل اختالف  -3-8

ين تعريفي از صالحيت ارايه نشده است. در كتب آيين دادرسي تعاريف  متعددي از صالحيت بيان شده است كه در هيچ يك از قوان

تفصيل آنها از حوصله اين مقاله خارج است. ذكر همين مقدار كافيست كه گفته اند صالحيت عبارتند از اختياري كه به دادگاه داده شده تا 

ادر نمايد. اين اختيار را قانون به موجب حكم خاص در مورد دادگاههاي اختصاصي و يا به موجب به دعوايي رسيدگي كرده و حكم آن را ص

(. شوراي حل اختالف نيز از اين قاعده مستثني نيست و در 9: 608، 9718حكم عام در مورد دادگاههاي عمومي مي دهد )متين دفتري 

 به رسيدگي دارد. مواردي كه به حكم قانون صالح شناخته شده است حق و تكليف 

قانون شورا هدف اصلي از تشكيل شورا را صلح و سازش بين اشخاص حقوقي غيردولتي اعالم نموده  9قانونگذار هر چند در ماده 

 است اما در ساير مواد قانوني كاركردهاي ديگري را براي اين مرجع شناسايي نموده است. 
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خستين به دعاوي حسب مورد در صالحيت دادگاههاي عمومي و انقالب است رسيدگي ن"قانون آيين دادرسي مدني  90برابر ماده 

. بنابراين طبق اصل كلي مرجعي كه در مرحله نخستين به كليه دعاوي رسيدگي "مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري تعيين كرده باشد

ه و در موارد ترديد بايد به قدر متيقن عمل نموده و از مي كند دادگاه عمومي است به همين دليل صالحيت ساير مراجع قانوني استثنايي بود

 تفسير موسع صالحيت ساير مراجع در رسيدگي به دعاوي خودداري كرد.

بنابراين رسيدگي شوراي حل اختالف به دعوا يا امري كه در آن مطرح مي شود فرع بر صالحيت آن مي باشد. البته همواره بر اين 

 ت شوراي حل اختالف نيز استثنايي است و در موارد ترديد بايد به اصل عمل نمود. نكته بايد توجه داشت كه صالحي

مطابق قاعده كلي، در هر مرجع رسيدگي كننده، صالحيت بايد پيش از رسيدگي احراز شود. بنابراين بايد مشخص شود اوالً 

 تشخيص صالحيت بر عهده چه مرجعي است؟

يص چيست؟ از سوي ديگر در مواردي كه اختالف بين شورايي با شوراي ديگر محقق مي ثانياً مالك ها و ضوابط قانوني براي تشخ

 شود يا با مراجع ديگري اختالفي حادث شود نحوه حل و فصل اختالف چگونه است.

 از اين مبحث مسائل مربوط به صالحيت در شوراها را بررسي مي كنيم. 
 

 تشخيص صالحيت شورا  -2-9

و سپس در "رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آيين دادرسي است "مده است قانون شورا آ 60در ماده 

اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صالحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به داليل "بيان مي دارد  9تبصره 

 . "و مانند آن است

اي حل اختالف ضوابطي براي تشخيص صالحيت به چشم نمي خورد در اجراي ماده مذكور به به اين ترتيب چون در قانون شور

 قوانين آيين دادرسي مراجعه مي كنيم.

تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن "قانون آيين دادرسي مدني اين قانون  66بموجب ماده 

بنابراين شورا در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح شده است نياز به كسب اجازه از مرجع  "رجوع شده است با همان دادگاه است...

و مقامي ندارد و اگر خود را صالح تشخيص دهد رسيدگي مي كند.  البته تشخيص شورا در خصوص صالحيت قابل نظارت مي باشد. در 

داده و به دعواي رسيدگي نموده قابل شكايت بوده و مورد شكايت قرار حقيقت چنانچه رأي صادره از شورايي كه خود را صالح تشخيص 

گيرد مرجع شكايت در حدود مقررات تشخيص شوراي حل اختالف در خصوص صالحيت را نيز بررسي كرده و ممكن است آن را تأييد و يا 

 بهمين علت در حدود مقررات رأي صادره را برحسب مورد نقض نمايد. 

يه عملي با توجه به اينكه كليه شوراهاي حل اختالف در هر حوزه قضاييه زير نظر دادگستري همان حوزه انجام عالوه بر اين در رو

وظيفه مي نمايد و حوزه كاري هر شورا نيز توسط رئيس حوزه قضاييه تعيين مي شود بنابراين در اغلب موارد مردم درخواست هاي خود را 

 ري كليه دادخواست ها حسب مورد به نظر مقامات دادگاه مي رسد. به دادگستري ارايه مي كنند. در دادگست

چنانچه موضوع در صالحيت شوراي حل اختالف باشد پس از پرداخت هزينه ي درخواست به ميزان مقرر با دستور كتبي مقام ارجاع 

 پرونده به شوراي مربوطه ارسال مي شود. 

 اين رويه به چند دليل قابل دفاع بنظر مي رسد:

 آيين نامه اجرايي قانون شورا مراجع قضايي مكلفند طرفين را به شوراي صالح هدايت كنند.  98برابر قسمت اخير ماده  -9

با توجه به تعدد شورا و اينكه ضوابط مربوط به حوزه هاي كاري در شوراها به اطالع عموم نمي رسد عمالً يافتن شوراي صالح  -6

 جزء مراجعه به دادگستري و تعيين تكليف ندارند. دشوار بنظر مي رسد و مردم چاره اي 

 نظارت اوليه ي مقامات قضايي در امر ارجاع باعث كاهش اطاله دادرسي خواهد شد.    -7

دريافت هزينه دادرسي نيز با توجه به وجود واحد امور مالي دادگستري به سهولت امكانپذير است. البته بديهي است نظارت اوليه  -1

مانع از تشخيص صالحيت توسط اعضاي شورا يا قاضي شورا نمي باشد چه اينكه در بعضي موارد با مالحظات بعدي محتويات مراجع قضايي 

پرونده و استماع اظهارات طرفين مرجع صالحيتدار مشخص مي شود در اين موارد اعضاي شورا يا قاضي شورا مي توانند و البته مكلفند 

 م نمايند. نسبت به صدور قررعدم صالحيت اقدا

 مناط صالحيت شورا  -2-11
قانون آيين دادرسي مدني مناط صالحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خالف  66به موجب قسمت اخير ماده 

قديم آن مقرر شده باشد. بنابراين در تمام مواردي كه صالحيت شورا براساس اقامتگاه خوانده تعيين مي شود چنانچه پس از تاريخ ت
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دادخواست به دفتر شوراي صالح و ثبت آن خوانده محل اقامت خود را تغيير دهد تأثيري در صالحيت شورايي كه در تاريخ مزبور صالح بوده 

 نخواهد داشت. دادخواست يا درخواست مزبور حتي اگر ناقص تقديم شده باشد چنانچه در مهلت مقرر كامل شود داراي همان اثر است. 

 شورا پس از تقدم درخواست نيز موجب نمي شود كه شورا صالحيت خود را نسبت به دعاوي پيشين از دست بدهد.  تغيير قلمرو

بنابراين چنانچه براي مثال خوانده در زمان تقديم درخواست مقيم محلي بوده كه در حوزه كاري شوراي حل اختالف قرار داشته و 

قضايي مزبور جدا شده و در حوزه قضايي ديگري قرار گيرد شوراي مرجع درخواست مانند پس از تقديم درخواست آن محل از حوزه كاري يا 

 گذشته در رسيدگي به آن دعوي صالح است. 

قانون شورا موارد صالحيت شوراي حل اختالف را بيان نموده است. اما ضوابط مربوط به صالحيت را ارايه  91الي  8قانونگذار از مواد 

قانون رسيدگي قاضي شورا را از حيث اصول و قواعد كه صالحيت نيز از آن جمله است تابع مقررات آيين  60ر ماده ننموده است و صرفاً د

 دادرسي قرار داده است. 

اما از آنجا كه شوراي حل اختالف خود نيز در مواردي صالح به رسيدگي و صدور حكم مي باشد و قانونگذار صرفاً قاضي شورا را 

آيين دادرسي نموده است ابهامي كه وجود دارد اين است ضوابط مربوط به صالحيت اعضاي شورا چيست؟ از سويي ديگر مكلف به تبعيت از 

 اين اشكال اساسي نيز كه بيشتر بررسي شد وارد است و آن مشخص نبودن نحوه تعامل قاضي شورا و شورا است.
 

 تجديد نظر خواهی  -2

نظرخواهي از آراي شورا تأسيسات جديدي ايجاد نموده كه ؟؟ .. انتقاد است بشرح ذيل  قانونگذار به منظور پيش بيني امر تجديد

بيان مي داريم: در مورد واخواهي و تجديد نظر خواهي موضوع تبادل لوايح مورد اشاره قرار نگرفته است كه اگر چنين امري صورت نگيرد 

 و باعث تضييع احتمالي حقوق افراد مي شود. فرصت دفاع واخوانده يا تجديد نظر خوانده از دست خواهد رفت 

قانون شورا ناظر به هزينه دادرسي در مرحله بدوي است لذا در مورد تجديدنظر خواهي و دادخواهي قانونگذار تكليفي بيان  61ماده 

 نكرده است به نظر مي رسد نيازي به ابطال تميز نباشد. 

يدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت  صدور را مي نمايد. عبارت رأي چنانچه مرجع تجد"آورده شده:  79قسمت اخير ماده 

شامل حكم و قرار مي شود در مقررات آيين دادرسي مدني دادگاه تجديدنظر در صورت نقض ميان قرار و حكم تفضيل قائل شده است به 

س  از نقض قرار پرونده را جهت ادامه رسيدگي بدوي اعاده عبارت ديگر در صورت رأي    منقوض در قالب قرار باشد دادگاه تجديد نظر پ

قانون شورا اگر رأي شورا در قالب قرار، قرار دهيم در دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر مورد  79مي نمايد. در حاليكه براساس ماده 

تالي فاسد داشته باشد از جمله اين كه در بسياري  رسيدگي قرار خواهد گرفت چرا كه رأي اعم از حكم و قرار مي باشد اين امر ممكن است

اين مواردي كه شورا به داليلي قادر به رسيدگي به پرونده نباشد با صدور قرارداد يا عدم استماع دعوا از خود رفع تكليف نمايد. بديهي است 

 امر منتهي به افزايش ورودي پرونده ها به دادگاهها خواهد شد. 
 

 ا اجراي آراء شور -2-11
بدون شك يكي از سياست هاي اصلي قوه قضاييه كوتاه نمودن روند دادرسي و نيز تسريع در اجراي آراء قطعيت يافته است در قانون 

نيز اجراي احكام مدني با تأكيد بر ضرورت و لزوم ابالغ رأي قطعي به محكوم عليه و لزوم ابالغ اجراييه به وي موجبات اطاله روند اجرايي و 

وم عليه از اجراي حكم را فراهم مي نمايد عالوه بر اين باعث تأخير و تعلل در اجراي احكام قطعي و سرگرداني ذينفع شده است. فرار محك

قانون شورا نيز رعايت اين امور كه مغاير با اهداف و سياست هاي قوه قضاييه به ويژه تأسيس نهاد شورا مي باشد مورد  77متأسفانه در ماده 

 رفته است.توجه قرار نگ

 77به نظر مي رسد جهت تسريع در اجراي احكام قطعي نيازي به صدور اجراييه و ابالغ اجراييه نباشد. فلذا پيشنهاد اصالح ماده 

قانون شورا از سوي برخي داده شده است. پيشنهاد ديگري كه مطرح گرديده قوه قضاييه نسبت به ايجاد واحد اجراي احكام ويژه شوراي حل 

 (.7، 9788قدام نمايد )اجراي احكام مدني، اختالف ا

قانون شورا مرجع تجديد نظر از آراي  79آيين نامه اجرايي قانون شورا پيش بيني شده است براساس ماده  76البته اين امر در ماده 

ه اصوالً مقامي عالي تر شورا قاضي شوراست لذا مكلف نمودن وي به اجراي آراي شورا بنظر نمي رسد. اساساً مكلف نمودن قاضي شورا ك

اعضاي شوراست به اجراي آراي شورا بر خالف شئون قضاوت است. مثالً چنانچه قاضي شورا در مقام اجرا با ابهام يا اجمالي در مفاد حكم 

 روبرو شود بايد از اعضاي شورا در اينخصوص كسب تكليف نمايد. 

به آيين رسيدگي در شورا و بررسي نكات ابهام يا اجمال يا سكوت قانون در پايان الزم به ذكر است اينكه تبين همه قواعد مربوط 

 مستلزم انجام تحقيقات و پژوهشهاي مفصل بيشتري است و ذكر همه مطالب از حوصله اين مقال خارج است.   
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            نتيجه گيري
ژه اي برخوردار است ايجاد نهادهاي غيرقضايي حل و فصل اختالفات از طريق سازش در حقوق اسالم و ايران از اهميت و جايگاه وي

مانند شوراي حل اختالف البته با رويكرد سازشي به دليل دارا بودن پشتوانه هاي عظيم اعتقادي فرهنگي و تاريخي مي تواند دستاوردهاي 

نگذار با اعطاي صالحيت هاي وسيع در مثبتي را براي نظام قضايي كشور داشته باشد. اما مطابق با آنچه كه در اين تحقيق بيان گرديد قانو

 امور حقوقي و به بهانه برداشتن  باري از دوش قوه قضاييه از فلسفه تشكيل آن عدول نمود.

-988-981-967سازمان و صالحيت هاي شوراي حل اختالف در امور حقوقي با اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول  -9

 دارد.  قانون اساسي مغايرت 986-69-76-71

 قانون و آيين نامه هاي شورا با شتابزدگي تصويب شده و از جامعيت كافي برخوردار نمي باشد.  -6

عضويت افراد در شوراي حل اختالف فرايندي انتصابي دارد كه اين امر مردمي بودن نهاد شورا كه يكي از زمينه هاي اصلي  -7

 تشكيل آن بود را تحت الشعاع قرار داده است.

 وه عضويت افراد در شورا و شرايط و ضوابط عضويت در آن روشن و مشخص نيست.نح -1

ها و تخلفات اعضاي شورا در قانون و آيين نامه به طور دقيق و روشن پيش بيني نگرديده است. اين امر باعث به وظايف مسئوليت -8

 خطر افتادن حقوق اعضاي شورا و هم مرجعين به آن مي شود.

 ضي شورا با شورا وظايف و اختيارات او در قانون روشن و مشخص نيست.نحوه تعامل قا -6

قواعد رسيدگي در شورا بدرستي در قانون بيان نشده و تميز آن از تشريفات امر دشواري است به نحوي كه اين امر رسيدگي در  -1

 اين نهاد را با بي نظمي گسترده اي روبرو نموده است.

قواعد شكلي و ماهوي حقوقي درك درستي نداشته و اين امر رسيدگي در اين نهاد را تا حدود اعضاي شوراي حل اختالف از  -8

 زيادي سليقه اي نموده است. 

 وجود روابط خويشاوندي و تعامالت خاص بين افراد با اعضاي شوراها در روستاها بي طرفي آنها را تحت الشعاع قرار داده است.  -1

توسط رئيس حوزه قضايي به معاونت شوراي حل اختالف باعث مي شود ايشان استقالل الزم در  انتخاب و معرفي اعضاي شورا -90

 تصميم گيري ها را نداشته و ناچار از اطاعت اوامر رئيس حوزه قضايي باشند. 

ايد به مقررات قانون شورا به عنوان قاعده كلي در شورا ب 60در وضعيت فعلي در موارد سكوت و ابهام قانون به استناد ماده  -99

 آيين دادرسي مراجعه نمود. 
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