
 ؽْسای دل اختالف ّ لنبت کبسکٌبى،ًمذ اثِبهبت سعیذگی ثَ تخلفبت اػنب 

 4931ؽذٍ دس هجلَ کبًْى ّکال ثِبس دسج  –دویذسمب دك پٌبُبى  ّکیل دادگغتشی 

 چکیذٍ 

ؽْسای دل اختالف ّ هیضاى ّ ّ لنبت کبسکٌبى ،هْاد هشثْه ثَ تجییي تخلفبت اػنب 

دس الیذَ افالح لبًْى ؽْسای دل ،ىآًْع ّ کیفیت هجبصات ّ ًذٍْ سعیذگی ثَ 

یجب ثذّى تغییش ثشای تقْیت ی تمشآصهبیؾعبل اجشای  41پظ اص گزؽت کَ اختالف 

ى داؽت تب ثب آ ًگبسًذٍ سا ثش،تمذین ؽذٍ اعتؽْسای اعالهی هجلظ ثَ  دایوی

  .داؽتَ ثبؽذسفغ ایشادات سا ،اهیذ  ،تجییي اثِبهبت هْجْد

 اجوبلی ؽْسای دل اختالف تبسیخچَ 

تْعؼَ التقبدی اص لبًْى ثشًبهَ عْم 4 483ؽْسای دل اختالف اثتذا دس هبدٍ 

 تؾکیل گشدیذ ّ 41/14/4913هقْة ،اجتوبػی ّ فشٌُگی جوِْسی اعالهی ایشاى 

ت بى ثَ ػِذٍ ُیآ ّ... عبصکبس تؾکیالتی،،فالدیتًبهَ آییيّظیفَ تِیَ ّ تٌظین 

 هبدٍ ثَ تقْیت ُیبت ّصیشاى 39ًبهَ هزکْس هی  آییي،هتؼبلجب  ّ گشفتلشاس ّصیشاى 

ثَ اجشا  43/11/4984سیبعت هذتشم لٍْ لنبییَ ػوال اص تبسیخ  ثب هْافمت ّ 3سعیذٍ

داسای ًْالـ صیبدی تقْیجی ُیبت ّصیشاى ًبهَ  ییيآجبییکَ آًاص  ؽذ ّگزاؽتَ 

ثب ػٌْاى هفقل هجبدست ثَ اثالؽ ثخؾٌبهَ ای ،سیبعت هذتشم ّلت لٍْ ،ثْد

تجقشٍ  19هبدٍ ّ  413 "دس 9دعتْسالؼول جبهغ عبهبًذُی ؽْساُبی دل اختالف "

َ ،دادگغتشیِب ّ مبثطیي لنبییلٍْ ثشای کلیَ عطْح "31/3/4981اص تبسیخ کَ ،ًوْد

 ، ثَ هْس هفقل دعتْس الؼول  آى 41دس هجذث الجتَ گشدد ّ هی" جشاالصم اال لنبیی

 31هی سا دثیشاى ّ هؾبّسیي ،هجبصات ّ ًذٍْ سعیذگی ثَ تخلفبت اػنب ،تخلفبت 

 .ثْد ؽذٍهطشح هبدٍ 

اص لبًْى ثشًبهَ پٌجغبلَ چِبسم هْسد تٌفیز لشاس  1 491ػیٌب ثَ هْجت هبدٍ  483هبدٍ 

ثَ هْجت بیتب ثب گغتشػ ؽؼت ّ فالدیت ؽْساُب ،هجلظ تب ایٌکَ ًِ،گیشد  هی

ثشای یک  1تقْیت لبًْى ؽْسای دل اختالف  دست ثَجباص لبًْى اعبعی ه 81افل 

تؾکیالتی ّ ػوال جضییبت هی ًوبیذ ّ  48/11/4981عبلَ اص تبسیخ  1ی آصهبیؾدّسٍ 
                                                           

1
:به منظور کاهش مراجعات (11/1/1311)مصوب لانون برنامه سوم توسعه التصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران 181ماده  

مردم به محاکم لضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ،رفع اختالفات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت لضایی ندارد ویا 
ترکیب و  به شوراهای حل اختالف واگذار میشود.حدود وظایف و اختیارات این شوراها ،ماهیت لضایی ان از پیچیدگی کمتری برخوردار است 

نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس لوه لضاییه مس  آییننحوه انتخاب اعضای ان بر اساس 
 رسد

2
 5/6/1381-16141نمل از روزنامه رسمی   

3
 رئیس لوه لضاییه24/1/1386مصوبه  

4
 لانون برنامه سوم 181:ماده (11/6/1383)مصوب و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران لانون برنامه چهارم توسعه التصادی ،اجتماعی 134ماده  

-1384و اصالحیه های ان برای دوره برنامه چهارم ) 11/11/1311مصوب  ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و ،اجتماعی التصادی توسعه
 (تنفیذ می شود1388

5
 رسمی روزنامه 1/6/1381-18415رسمی وزنامهر از نمل 



 1ًبهَ  آییيّ هتؼبلجب  کٌذ هیلبًًْوٌذ هبدٍ ّ دٍ تجقشٍ  14هی ؽْساُب سا فالدیت 

دس تبسیخ هشح ّ دادگغتشی  یشپیؾٌِبد ّصثَ تجقشٍ  44هبدٍ ّ  13 ثب هشثْهَ

ایي لبًْى ثَ  دسهتبعفبًَ لیکي ،سعذ ثَ تبییذ سیبعت لٍْ لنبییَ هی  41/4/4988

ّ دس هْاسد تخلف،ًذٍْ سعیذگی ّهجبصات آًِب اؽبسٍ ؽذٍ ثَ  هجول ّ هجِنفْست 

ثب .ثَ ایي هْمْع اختقبؿ یبفتَ اعتلبًْى ُن فشفب یک هبدٍ ایي ًبهَ اجشایی  آییي

افالح لبًْى ؽْسای دل "الیذَ ای ثب ػٌْاى ی لبًْى،آصهبیؾ دّسٍپبیبى یبفتي 

ت سییغَ هجلظ بتْعو ُی 91/1/4939دس تبسیخ تمذین هجلظ گشدیذ کَ "اختالف

،تمشیجب ؽْسا لیکي هتبعفبًَ هْاد هشتجو ثب تخلفبت اػنبی 1ؽذ.ِن اػالم ّفْل ً

 .جِت تقْیت اسایَ ؽذٍ اعت  ی،آصهبیؾثذّى تغییش ًغجت ثَ لبًْى 

لبمی  اػنبی  بت هْجْد دس هجذث تخلفبت کبسکٌبى،ایي همبلَ دس فذد ثیبى اثِبه

عت ثب هشح ّ ثشجغتَ عبختي ایي ا ّاساهیذ ًگبسًذٍّ  ثْدٍؽْسای دل اختالف 

سا ثَ ایي هْاسد جلت ًوْدٍ تب هلت  خبًَ اػنبیاثِبهبت ّ ًمقبى ُب،تْجَ 

ك عجت ثِجْد یپیؼ ثیٌی ؽذٍ ّ اص ایي هش ،ساُکبسُبیی ثشای دل آًِب دس لبًْى

ؽْد کَ ثٌبثش  صهبًی ثیؾتش سّؽي هی اُویت ایي هْمْع .ػولکشد ؽْساُب گشدًذ

 39هبَُ اثتذایی عبل  44دس 8 دس ؽْسا لنبییَ بّى لنبیی لٍْاػالم هؼ

فمشٍ هختْهَ ؽذٍ  9.413.194پشًّذٍ ّاسدٍ ؽْسا ثْدٍ ّ تؼذاد   9.411.113تؼذاد

 .اعت 

ختقبؿ پیذا ا آىهجبصات ًذٍْ سعیذگی ّ ،ثَ تخلف 19الی  98دس لبًْى فؼلی هْاد 

 .گیشد هْسد ّاکبّی لشاس هی ُشیککشدٍ اعت کَ 

اص لبًْى ؽْساُبی  398الف (تخلفبت اػنبی ؽْساُبی دل اختالف:همٌي دس هبدٍ 

اًجبم ّظیفَ عخي گفتَ اعت،دس خقْؿ ایي  مدل اختالف اص تخلف دس ٌُگب

 هبدٍ،هْاسد ریل لبثل تْجَ اعت:

سد تخلف سا تْمیخ دادٍ ااعت کَ لبًًْگزاس،هْاّال ثشای سعیذگی ثَ تخلف،اثتذا الصم 

ثَ لبًْى خبؿ دیگش آًکَ دذالل فشادتب  ًوبیذ یب ّ هقبدیك آًِب سا دقشا یب توثیال ثیبى

ّ ًَ دس الیذَ  هتبعفبًَ ًَ دس لبًْى ،لیکيجِت سّؽي ؽذى هْمْع اسجبع دُذ

 ،یبهذٍ اعتُیچ فذجتی ثَ هیبى ً  ،، اص تخلف ّ هقبدیك سفتبس هتخلفبًَپیؾٌِبدی

 لبًْى 93دس هبدٍ  ثَ تخلفبت ، هٌذسج  تٌِب ؽبیذ اص تشکیت ُیبت سعیذگی کٌٌذٍ

ایي هْمْع  کَ الجتَ دس جبی خْد تبدذّدی ثَ هبُیت تخلف پی ثشدهزکْس،ثتْاى 

توبهی دس ایي فْست ثَ ًظش هی سعذ،، هفقال هْسد ثشسعی لشاس خْاُذ گشفت
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 رسمی روزنامه 23/1/1388-18611 رسمی روزنامه از نمل 

1
 نمل از سایت اطالع رسانی مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی  

8
 23/1/1314مورخ  211411،کد خبر نمل از روابط عمومی مرکز شورای حل اختالف کشورمصاحبه مطبوعاتی حجت االسالم احمد میانجی   

1
 باشند نداشته شورا جلسات در مناسب مشارکت و حضور یا و شوند تخلف مرتکب خود لانونی وظایف انجام در شورا یااعض چنانچه:38 ماده    

 کند می اعالم شورا اعضاء تخلفات هیات به رسیدگی جهت مستندا را مراتب لضایی حوزه رئیس ،بدهند دست از را شورا در یتوعض شرایط یا



الی  41هْادگبًَ  33ّ توبهی ثٌذُبی  41داسیلبًْى تخلفبت ا 8گبًَ هبدٍ 98 یثٌذُب

دس ثش گیشد،لیکي ثب ایي تفغیش ًیض ایشدات هتؼذد  سا44 لبًْى ًظبست ثش سفتبس لنبت 48

  ثَ ؽشح ریل ُوچٌبى ثبلی خْاُذ ثْد: 98ایي هبدٍ 

فمِی لجخ ػمبة ُوچٌیي ثَ هْجت لبػذٍ  43لبًْى اعبعی 91جت افل ثَ هْ -4

سفتبسی سا هْسد هجبصات لشاس  تٌِب صهبًی ّ تفغیش هنیك لْاًیي کیفشی ثال ثیبى

تْعو لبًْى گزاس ؽٌبعبیی ؽذٍ ّ  هجشهبًَػول ثَ ػٌْاى  سفتبس آىکَ اثتذا داد،

 ّ تْعو هشجغ فبلخ ثشسعی ؽذٍ ثبؽذ تطجیك سفتبس ثب لبًْى اص پیؼ تقْیت ؽذٍ

عبیش تخلفبت ّ  کشدٍثیبى سا اػنب ّ لبمی ؽْسا ،تخلفبت تٌِب  13ّ هبدٍ هبدٍ ایي -3

  دس ثش ًوی گیشد.ًبهَ فؼلی اهذٍ اعت سا  آییي 1149کبسکٌبى ؽْسا کَ دس هبدٍ 

یب هٌبعت ّ تخلف ػذم دنْس  98ؽٌبعبیی ؽذٍ دس هبدٍ فشادتب  بتتٌِب تخلف-9

ّ هجبصات ؽٌبعبیی ؽذٍ ایي تخلف دس عت ا ، دس ؽْساًجْدى هؾبسکت ػنْ ؽْسا 

  .ػضل ػنْ ؽْسا اعت،1441هبدٍ 

لزا تٌِب فشدی سا کَ لبًْى ػنْیت دس ؽْسا افتخبسی اعت ّ  9141ثَ هْجت هبدٍ -1

 ،ؽْد ػضل کشد هی،ًغجت ثَ دمْق الٌبط ًذاسد یُیچ ادغبط هغئْلیت

ایي هجبصات ثشای اتفبلبتی کَ هْجت اص ثیي سفتي ؽشایو ػنْیت اػنب دس  ُوچٌیي

لبًْى ؽْسا دل اختالف پیؼ ثیٌی ؽذٍ ُن اػوبل  1 دس هبدٍ اعت ّ ؽْسا

زکش تغییش دس ّمؼیت تبُل ّی فْست لهبدٍ اخیش ا (ح)ثطْس هثبل ثَ هْجت ثٌذ هیگشد،

جِت اص دعت دادى گشدد ّ هشتکت سا ثَ ُیبت سعیذگی ثَ تخلفبت تؾکیل هی،پزیشد

ًـ ثْاعطَ فمذاى  ،کٌذ ،اهب ایي ُیبت ثلٌذ هشتجَ لنبیی ، ػضل هیؽشه تبُل

دك سعیذگی ثَ جؼل ّ یب هخذّػ ًوْدى ّ دعت ثشدى دس اعٌبد ّ اّساق  ،لبًًْی

 .سعوی یب دّلتی دس خقْؿ ػنْ ًذاسد

ی ثبیذ دس لبًْى ؽٌبختَ ؽذٍ ؽخقیت ؽبک ،دس یک سعیذگی ػبدالًَ -1

جتَ هکلف ثَ لبدس ّ ال فمو سییظ دْصٍ لنبیی،هتبعفبًَ دس ایي لبًْى لیکيثبؽذ،

ػجبست دیگش اگش َ ث ،اعتسعیذگی ثَ تخلفبت اػنبی ؽْسا بت اػالم تخلف ثَ ُی

لبًًْگزاس دك ،ُش یک اص هشاجؼیي ثَ ػولکشد اػنبی ؽْسا اػتشامی داؽتَ ثبؽذ 
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 1312لانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب   
11

 11/11/1311لانون نظارت بر رفتار لضات مصوب  
12

 حکم به مجازات و اجرای ان باید تنها از طریك دادگاه صالح و به موجب لانون باشدلانون اساسی : 36اصل  
13

لضاییه:پاداش ان دسته از اعضا، دبیران و سایر کارکنان شورا ها که رئیس لوه  16/1/1388شورای حل اختالف مصوب نامه  آیین 45ماده  

حل ازکارکنان مامور به خدمت ادارات دولتی یا لوه لضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده ،ساعات اشتغال، وضعیت م
د مرکز امور شوراها و تایید وزیر دادگستری به تصویب رئیس لوه خدمت وسایر عوامل موثر به موجب دستور العملی خواهد بود که به پیشنها

 لضاییه میرسد
14

شورای حل اختالف :چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فمدان یکی از لانون  41ماده  

 صادر میکند،این حکم لطعی است حکم عزل وی را ،شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید
15

لانون شورای حل اختالف:عضویت در شورا افتخاری است.لیکن لوه لضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری لضات، اعضا و  35ماده  

 کارکنان شورا، پاداش مناسب پرداخت می نماید. 



 ،هؼتشك ساٍ ّ تٌِب اعت  ًؾٌبختَیي ثَ سعویت ػیسا ثشای هتذااػتشاك ّ ؽکبیت 

اػالم اص اختیبساتؼ ثشای ،توغک ثَ سئیظ دْصٍ لنبیی اعت کَ ّی سا هتؼبلذ کٌذ

ثٌذ هثبل ثَ هْجت  ثشایُن دس هْاسد ادقبؽذٍ اعتفبدٍ ًوبیذ  آىتخلف ػنْ ؽْسا، 

هذاسکی دس اختیبس سئیظ دْصٍ ،ؽبکی ُبی دل اختالفلبًْى ؽْسا 1ه اص هبدٍ 

 .عکًْت ػنْ ؽْسا دس هذل ؽْسا دیگش تذاّم ًذاسد ،لنبیی لشاس دُذ کَ ثبثت ًوبیذ

   ٌٌذٍ ثَ تخلفبت اػنبی ؽْسا:ة(ُیبت سعیذگی ک

 لبًْى ؽْسا کَ جِت تجییي ُیبت سعیذگی کٌٌذٍ ثَ تخلفبت 14ّ  9341 هْاد-1

خْد اثِبهبت اعبعی  ،ّمغ ؽذٍ اعتاػنب ّ لبمی ؽْسا  اص عْیفْست گشفتَ 

 اصُوبى اثتذا چَ ثی تشدیذآًاهب  ،دس اداهَ ّ ثؾشح آتی ثشسعی خْاُذ ؽذداسد کَ 

اعت کَ ثٌظش ثَ تخلفبت کٌٌذٍ  تشکیت ُیبت سعیذگیگیشد، هْسد تْجَ لشاس هی

ْل ئسیبعت ؽْسای دل اختالف اعتبى ّ هغ؛ُیچگبٍ تؾکیل گشددسعذ  ًوی

،لیکي دس هغتمشًذهشثْهَ  کَ هؼوْال دس اعتبى ُبیدفبظت ّ اهالػبت اعتبى 

ًیض پیؼ ثیٌی  ًوبیٌذٍ ای اص دادعشای اًتظبهی لنبت تشکیت ُیبت هْمْع ثذث،

اعت ّ ثشای تؾکیل ُیبت ثبیذ ثَ  تِشاى هؾغْل دس ػلی المبػذٍ کَؽذٍ اعت 

 توبهی اعتبًِب فشعتبدٍ ؽْد.

 ،لنبت اًتظبهی یدادعشا ،لنبت سفتبس ثش ًظبست لبًْى 8 ّ 1 هْاد اص هغتفبد-4-1

 اص تٌِب دس یک دسفذگش ا ّ اعت هغتمشّ دس هؼیت دادگبٍ ػبلی اًتظبهی  تِشاى دس

پشًّذٍ ُبی هطشّدَ دس ؽْسای دل اختالف، اص عْی سئیظ دْصٍ لنبیی اػالم 

ایي ُیبت ُب ثبیذ  تخلف فْست گشفتَ ّ لزا ُیبت تخلفبت هکلف ثَ سعیذگی گشدد،

ثبیذ  ،هی سعذدس ایي فْست ثٌظش  پشًّذٍ تخلف سا سعیذگی کٌٌذ ّ 93111 لشیت ثَ 

دائوی ّ توبم ّلت ُیبت، ثب ًوبیٌذٍ ای ؽؼجَ ًظش ثَ تؼذد پشًّذٍ ُبی اسجبػی، 

 .اعتبى تؾکیل گشددُش دس  لنبت، دادعشا اًتظبهی ای اص

ثَ تخلف ثبیذ چشا فبسؽ اص تؾکیل یب ػذم اهکبى ػولی تؾکیل چٌیي ُیبتی،  -3-1

داؽتَ ّ جض دس هبدٍ فلخ ّعبصػ سا ثش ػِذٍ ثشلشاسی ْلیت ئػنْ ؽْسا کَ تٌِب هغ

ًوبیٌذٍ  ف ، تٌِب ًظش لبمی ؽْسا هالک ػول اعت،لبًْى ؽْساُبی دل اختال41 31

ػذم ػذم تبُل ،ثَ چشا ؟ثَ ثیبى دیگش ثشای هثبل دادعشای اًتظبهی لنبت ًظش دُذ

 ثب ؽْسا ُوکبسی هی ثَ هْس افتخبسی دنْس ّ هؾبسکت ًبهٌبعت ػنْ ؽْسا کَ

 ؟چٌیي ُیبت ثلٌذ پبیَ لنبیی ًظش دُذ، کٌذ
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انتظامی لضات رئیس شورای حل  از نماینده ای از سوی دادسرالانون شورای حل اختالف:هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب  31ماده  

 اختالف استان و مسئول حفاظت واطالعات دادگستری استان خواهد بود
11

در صالحیت شورا باشد لاضی شورا پس  12لانون شورای حل اختالف:در صورت عدم حصول سازش،چنانچه موضوع مطابك ماده  26ماده  

خذ نظریه کتبی آنها رای ممتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر لاضی مالک اخذ تصمیم و صدور رای از مشورت با اعضاء شورا و ا
 است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.



الجتَ  کَذٍ اعت ؽلطؼی اػالم  هْمْع ثذثُیبت سای  ،14دس اًتِبی هبدٍ  -9-1

 لبثللبًْى دیْاى ػذالت اداسی 4148اص هبدٍ  3ثب ػٌبیت ثَ ثٌذ  ثَ ًظش هی سعذ

ثش اعبط هبدٍ  ًکَآدبل  ،ثبؽذ ػذالت اداسیسعیذگی دس ؽؼت دیْاى اػتشاك ّ 

تخلف لنبیی سا ؽْسا،  اگش ُیبت دس خقْؿ لبمی لبًْى ؽْساُبی دل اختالف 13

هغتٌذ ثَ لبًْى ًظبست ثش سفتبس لنبیی ّ ًَ ثَ لبًْى ؽْسا تؾخیـ دُذ ایي سای 

دعتْس هْلت ػذالت دیْاى  اگش دس ایي فشك اعت ّػذالت لبثل سعیذگی دس دیْاى 

ّ یب اعبعب سای ُیبت سا  فبدس کٌذ ّ هبًغ اسجبع پشًّذٍ ثَ دادعشای اًتظبهی گشدد

ػشمی اعبعب ّجْد داسد کَ سعیذگی هجذد ًوبیذ ّ دیگش ًمل ًوبیذ ایب ؽؼجَ ُن 

یب دیْاى فالدیت راتی سعیذگی ثَ تخلفبت اًتظبهی لنبت سا داسد ّ یب ایٌکَ آایٌکَ 

سای تخلفبت آکٌین ّ هب ثیي  سی للوذاداثبیذ فالدیت دیْاى سا هذذّد ثَ تخلفبت اد

ین کَ ُن دس لبًْى اداسی اػنبی ؽْسا ّ تخلفبت لنبیی لبمی لبیل ثَ تفکیک ثبؽ

ّ ُن دس اجشا ثبػث عش دس گوی ؽبکی خقْفی، هذکْم ػلیَ ّ ؽْسا ثؼٌْاى 

 .گشدد کٌذ ، هی کبس هی آىعبصهبى هتجْػی کَ ػنْ ؽْسا دس 

دچبس  دل اختالف، ُبیلبًْى ؽْسا 1143هبدٍ  ثَ ًظش هی سعذ لبًًْگزاس دس تٌظین-1

ثب  سعیذگی ثَ تخلفبتاػنبی ُیبت  ،ُوبى لبًْى 93دس هبدٍ  ؛ لغضػ ؽذٍ اعت

سا ثَ سعویت ،لبًًْگزاس فشدی 11ّ ثؼذ دس هبدٍ ؽذٍ اًذ هؼشفی فشادتب رکش ػٌْاى 

غیش اص ًوبیٌذٍ دادعشا کَ ُش َ ث ،هیؾٌبعذ کَ سئیظ لٍْ لنبییَ ثَ اّ اثالؽ دُذ

 ،یک اص اػنبی دادعشای اًتظبهی لنبت هی تْاًذ ثبؽذ ّ هی ثبیغت تؼییي گشدد

اثالؽ  لزا اخز ًوْدٍ اًذ ّلنبییَ ْ دیگش ُیبت لجال عوت خْد سا اص سئیظ لٍْ دّ ػن

 ،ػنْ ُیبت کَ فشمب،ثَ ّیژٍ هؾکل صهبًی ًوْد ثیؾتش هی یبثذهجذد صائذ اعت،

 ،لبًْى ًجبؽذ 93فبدت پغت هٌذسج دس هبدٍ  دیگش ،صّدتش اص عَ عبل ثَ ُش ػلتی

عوتؼ دس ُیبت ثْاعطَ فمذاى پغت هٌؼضل اعت ّ اص هشفی ثَ ّی اص اص هشفی 

لبًْى تب پبیبى عَ عبل ّ اثالؽ فبدسٍ اص عْی سئیظ لٍْ لنبییَ  11هبدٍ دکن 

 .جبیگبُؼ دس ُیبت ثبثت اعت

لبًْى ؽْسا کَ فشفب دس خقْؿ سعیذگی ثَ تخلفبت لنبیی لبمی 31 13دس هبدٍ -8

یؼٌی ًَ  ؛لبًْى ؽْسا ثَ چؾن هیخْسد 98ثبصُن توبهی ایشادات هبدٍ  ،ؽْسا اعت

فمو سیظ  ،تخلف هؼلْم ؽذٍ، ًَ هجبصات ّ ًَ ؽبکی خقْفی جبیگبُی داسد

ّ تخلف لبمی سا کؾف  ،دس لبًْى هؼلْم ًیغت آىدْصٍ لنبیی ثب ػلوی کَ هٌؾب 

کٌذ ّ  کٌذ ّ ثؼذ ثشای سعیذگی ثَ دادعشای اًتنبهی لنبت اسعبل هی ادشاص هی
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عی هیات های رسیدگی را و تصمیمات لطآ:رسیدگی به اعتراضات و شکایات از 22/1/1311دیوان عدالت اداری مصوب  11از ماده  2بند  

لانون شهرداری منحصرا  111کننده به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی هیات حل اختالف کارگر و کارفرما ،کمیسیون ماده 
 ها آنث نمض لوانین و ممررات یا مخالفت با از حی

11
شوند و انتخاب  برای مدت سه سال منصوب می ،الغ رئیس لوه لضاییههیات رسیدگی کتتده با اب یاعضا لانون شورای حل اختالف : 41ماده 

 ال مانع استبمجدد انان 
21

لانون شورای حل اختالف:چنانچه لاضی شورا در انجام وظایف لانونی مربوط به شورا ، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس  42ماده  

 اعالم میشود تا مطابك ممررات مربوط به تخلفات و جرائم لضات رسیدگی شوداین لانون به دادسرا انتظامی  41حوزه لضایی یا هیات ماده 



دعشا دس ایٌجب ثقْست اداسی ّظیفَ فذّس کیفش خْاعت ثٌب ثَ یب دا، آًیغت هؾخـ

تْاًذ ثقْست هبُْی ُن ّاسد  تؾخیـ سیظ دْصٍ لنبیی سا داسد یب ایٌکَ هی

سعیذگی ؽْد ّ ادیبًب ًظش سیظ دْصٍ لنبیی سا ًپزیشد ّ دسایي فْست ایب لبمی 

بیی داسد اهکبى هشح ؽکبیت تِوت ّ افتشا سا ػلیَ سییظ دْصٍ لنهجشی ؽذٍ ؽْسا،

  ؟یب خیش

 سعیذگیى ُیبت آ ُویي اختیبس سییظ دْصٍ لنبیی ثَ ُن ،ایي هبدٍ ثش اعبط-3

هشجغ اًتغبة  ،یي تفبّت کَ دس ُیبتالجتَ ثب ا ،ًیض تفْیل ؽذٍ اعت ،هْمْع ثذث

ّ هشجغ تؾخیـ تخلف ثب یکذیگش هتفبّت ُغتٌذ ّ الجتَ ثشای لبمی فشفت تخلف 

ثبلی  یاهب دس ایي لغوت اص هبدٍ ُوچٌبى اثِبهبت ،دفبع ًیض دس ُیبت ّجْد داسد

اگش ایي هٌؾب اهالع ُیبت اص تخلف لبمی دس ُبلَ اص اثِبم اعت ّ  ثبًیب  ،اّالاعت

ُیبت لبمی سا هتخلف تؾخیـ داد ّ پشًّذٍ سا ثَ دادعشای اًتظبهی لنبت اسعبل 

خْد  ،ُیبت دذ اص اػنبیدادعشا ّظیفَ سعیذگی هبُْی داسد ّ یب ایٌکَ چْى ا ،کشد

دیگش ادتیبجی ثَ سعیذگی هبُْی ًجْدٍ ّ پشًّذٍ ثب فذّس  ،ًوبیٌذٍ دادعشا اعت

ثَ دادگبٍ ػبلی لنبت  سعیذگی کٌٌذٍ ثَ تخلف ، کیفشخْاعتی ثش هجٌبی سای ُیبت

ثشاثش  هی تْاى سعیذگی کٌٌذٍ ثَ تخلف سا ُیبتلطؼی سای  ثبلثباسعبل هیگشدد ّ 

ّ دس ایي فْست  هْسد اػتشاك لشاس داد،اص لبًْى دیْاى ػذالت اداسی  41اص هبدٍ  3ثٌذ 

کذام ؽؼجَ ُن ػشك  ،اص عْی ؽؼت دیْاى ػذالت فشك ّاسد داًغتي ایشادَ ّ ث

 .فبلخ ثَ سعیذگی اعت

جشم  استکبةادشاص اعت دس فشك ایي هبدٍ اؽبسٍ ؽذٍ  آخش لغوتُوچٌیي دس -41

دْصٍ لنبیی یب ُیبت سعیذگی کٌٌذٍ ثَ تخلفبت ًیض سئیظ تْعو لبمی ؽْسا 

ٌذ کَ دلیمب خالف تجقشٍ ٌهشاتت سا ثَ دادعشا اًتظبهی لنبت اػالم کذ ًّظیفَ داس

چشا کَ اعبعب دادعشای اًتظبهی  اص لبًْى ًظبست ثش سفتبس لنبت اعت 3134هبدٍ 

ّ دادعشا  لنبت فالدیت سعیذگی ثَ جشاین اًجبم گشفتَ تْعو لنبت سا ًذاسد

ّ تٌِب هی تْاًذ ثَ لذبظ اًنجبهی  هْظف اعت پشًّذٍ سا ثَ هشجغ فبلخ اسعبل کٌذ

ثب لبمی هتخلف ثشخْسد کٌذ ّ ثَ ػجبست دیگش سییظ دْصٍ لنبیی تلْیذب دك اسعبل 

 پشًّذٍ لبمی هجشم سا ثَ هشجغ فبلخ ًذاسد. 

  ج(هجبصات

ثشای اػنبی ؽْسا  ثشؽوشدٍ دس لبًْى ؽْساُبی دل اختالفتٌِب جشم 33 19دس هبدٍ 

لبًْى تؼضیشات اعالهی هقْة  188 هبدٍ هطشح ؽذٍ اعت کَ هجبصات آى سا ًیض ثَ

 داسای اثِبهبتی اعت: ُن 19 اسجبع دادٍ اعت، لیکي ایي هبدٍ 4911
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لانون نظارت بر رفتار لضات : چنانچه عمل ارتکابی لاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای  24تبصره ماده  

 مراجع صالح لضایی ارسال میشود
22

وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند،به مجازات بزه چنانچه اعضای شورا در ممابل دریافت 

 محکوم خواهند شد 2/3/1315لانون مجازات اسالمی مصوب  588موضوع ماده 



اعت، فشك اًجبم عبیش جشاین تْعو اػنبی ؽْسا دس لبًْى دیذٍ ًؾذٍ  -44

 ،خقْؿ لبًًْی ثْدى جشم ّهجبصاتلبًْى اعبعی دس  91ثٌبثشایي ثَ هْجت افل 

ثَ  ًوْدٍ اعتػنْی سا کَ فشمب اعٌبد هنجْه دس پشًّذٍ سا هؼذّم  تْاى ًوی

ّ دس دمیمت لبًًْگزاس اجبصٍ  تذت تؼمیت لشاس داد تؼضیشاتاص لبًْى  111هْجت هبدٍ 

 کَ ثَ هْس افتخبسی ثب ؽْسای دل اختالف ُوکبسی هی کٌذدادٍ اعت فشدی 

داؽتَ ّ هطوئي سا صی ًغجت ثَ هشفیي پشًّذٍ ّ عبصهبى هتجْػؼ تْاًبیی ُش تجبّ

 ثبؽذ اص ُشًْع تبّاًی هؼبف اعت

ػنْیت دس ؽْسا افتخبسی  ُبی دل اختالف،اص لبًْى ؽْسا 91ثَ هْجت هبدٍ -43

چشا کَ  هشدد اعت؛ هجِن ّاص جشاین استکبثی اػنبی هشجغ تظلن خْاُی  ّ اعت

 ،کبسکٌبى دّلتْس اه یدس ًتیجَ دادعشا ،کٌین وذادکبسهٌذ ؽْسا لل ،ساؽْسا اگش ػنْ 

ٍ صدادعشا دْ دس غیش ایي فْست،ّ  ثبؽذ فبلخ ثَ سعیذگی ّ تؼمیت ػنْ هی

  .لنبیی هذل ؽْسا فبلخ ثَ سعیذگی هیجبؽذ

هْسد اهؼبى ًظش ایي همبلَ اهیذ اعت  ،دس پبیبى ّ ثب ػٌبیت ثَ هشاتجی رکش ؽذ

صهبًی کَ دس دغبط تْجَ ثَ ؽشایو  ثبّ ّکالی هلت ثَ ّیژٍ دمْلذاًبى هذتشم 

لبًْى ؽْسای دل اختالف دس فذي ػلٌی هجلظ  آعتبًَ تقْیت ًِبیی ّ دائوی 

 ثش هشف گشدد. ایشادات لبًْى فؼلی تب اثِبهبت ّ لشاس گیشد ،ُغتین

 

 نتیجه گیری 

از لانون  24از لانون اساسی که کلیه لوانین باید بر اساس موازین اسالمی باشد و همچنین اصل هفتاد و یکم 23به موجب اصل چهارم

اساسی که مجلس رو موظف می کند در حدود ممرر در لانون اساسی لانون وضع کند و بنابر بدیهات عرفی در تمنینن لانون که مانع 

دد و با عنایت به اینکه درآستانه ی تصویب دایمی لانون شورای حل اختالف وضع لوانین متهاتف و مشابه در امری واحد میگر

از لانون اساسی در  36هستیم، عدم تعریف و تعیین مصادیك تخلف در سازمان اداری شورای حل اختالف از طرفی خالف اصل 

،که توجه بیشتر به مسایل حموق  مبحث لانونی بودن جرم ومجازات است و از طرفی با توجه به حساسیت زمانی که در آن هستیم

لانون اساسی را، می طلبد، رفع ایرادات موجود  34شهروندی ،از جمله شناسایی حك دادخواهی شاکی خصوصی، باعنایت به اصل 

باعث ارتمای کیفیت  لانون خواهد بود و تصویب  لانون به شکل فعلی ،به شرحی که در این مماله گذشت، با توجه به کثرت پرونده 

های ارجاعی به شوراهای حل اختالف ، بی شک باعث نارضایتی کارکنان شورای حل اختالف و مراجعه کنندگان به این نهاد 

میشود، بنابراین ،مراتب زیر برای حل مشکالت موجود و رفع ایرادات و نوالص لانون شورای حل اختالف در بخش تخلفات، 

 پیشنهاد میگردد:

 نان غیر لضایی متمایز شود.تخلف کارکنان لضایی از کارک -1

 تخلفات، مجازات و نحوه رسیدگی  به اعمال کارکنان لضایی به لانون نظارت بر رفتار لضات  ارجاع شود. -2
 کارکنان غیرلضایی به لانون تخلفات اداری ارجاع شود.  تخلفات، مجازات و نحوه رسیدگی  به اعمال -3
بر لانون مجازات اسالمی در دادگاه های ویژه کارکنان دولت رسیدگی کلیه جرایم احتمالی کارکنان شورای حل اختالف برا -4

 شود.
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یر اینها باید بر اساس موازین کلیه لوانین وممررات مدنی،جزایی، مالی،التصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغاصل چهارم لانون اساسی : - 

اسالمی باشد.این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول لانون اساسی و لوانین  و ممرارت حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فمهای شورای 
 نگهبان است.

24
 تواند لانون وضع کنداصل هفتاد ویکم لانون اساسی :مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود ممرر در لانون اساسی می- 



 حك دادخواهی شاکی خصوصی به رسمیت شناخته شود. -5
در صورت اصرار ممنن بر استفاده از خدمت همکاران افتخاری در شورای حل اختالف ،تخلف،نحوه رسیدگی و تعیین  -6

 ود.  مجازات برای کارکنان و اعضای افتخاری ضابط مند ش

  

 


