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قانون شورا ھای حل اختالف مصوب ٩۴ 

قانون شوراھای حل اختالف (مصوب ١٣٩۴/٠٨/١٠ مجلس شورای اسالمی) 
شماره ١۴٢٣۶۶ مورخ ١١/٠١/١٣٩۴ 

قوه قضائیھ - وزارت دادگستری 
در اجــرای اصــل یکصد و بیست و ســوم قــانــون اســاسی جــمھوری اســالمی ایران بــھ پیوســت «قــانــون 
شـوراھـای حـل اخـتالف» کھ در جـلسھ علنی روز سـھ  شـنبھ مـورخ دھـم آبـان مـاه یکھزار و سیصد و نـود و 
چـھار مجـلس شـورای اسـالمی بـا اجـرای آزمـایشی آن بـھ مـدت سـھ سـال مـوافـقت گـردید و در جـلسھ مـورخ 
شـانـزدھـم آذرمـاه یکھزار و سیصد و نـود و چـھار کمیسیون قـضایی و حـقوقی مجـلس شـورای اسـالمی 
مـطابـق اصـل ھشـتاد و پنجـم قـانـون اسـاسی جـمھوری اسـالمی ایران تـصویب و در مـورخ ١٠/٠٩/١٣٩۴ 
بـھ تـأیید شـورای نگھـبان رسیده و بـھ ضمیمھ نـامـھ شـماره ٧۵٠۵٨/۵٠٧ مـورخ ١٣٩۴/١٠/١٩ مجـلس 

شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ می گردد. 
رئیس  جمھور- حسن روحانی 
قانون شوراھای حل اختالف 

مـاده ١- بـھ مـنظور حـل اخـتالف و صـلح و سـازش بین اشـخاص حقیقی و حـقوقی غیردولتی، شـوراھـای 
حـل اخـتالف کھ در این قـانـون بـھ اخـتصار «شـورا» نـامیده می شـونـد، تـحت نـظارت قـوه قـضائیھ و بـا 

شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد. 
تـبصره- تعیین محـدوده فـعالیت جـغرافیایی شـورا در ھـر حـوزه قـضائی بـھ عھـده رئیس ھـمان حـوزه قـضائی 

می باشد.  

مــاده ٢- شــوراھــای حــل اخــتالف در شھــرھــا و در صــورت لــزوم در روســتاھــا بــھ تــعداد الزم تشکیل 
میگردد.  

تــبصره- رئیس قــوه قــضائیھ می تــوانــد بــرای رسیدگی بــھ امــور خــاص بــھ تــرتیب مــقرر در این قــانــون 
شوراھای تخصصی تشکیل دھد. 

مـاده ٣- ھـر شـورا دارای رئیس، دو نـفر عـضو اصلی و یک  نـفر عـضو علی الـبدل اسـت و در صـورت 
نیاز می تـوانـد بـرای انـجام وظـایف خـود دارای مـسؤول دفـتر بـاشـد کھ تـوسـط رئیس حـوزه قـضائی مـربـوط 

پیشنھاد و ابالغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.  
مـاده ۴- در ھـر حـوزه قـضائی یک یا چـند نـفر قـاضی دادگسـتری کھ قـاضی شـورا نـامیده می شـونـد، مـطابـق 

مقررات این قانون انجام وظیفھ مینمایند. 
تـبصره ١- قـوه  قـضائیھ میتوانـد بـرای تـأمین قـضات شـورا از میان قـضات شـاغـل یا بـازنشسـتھ اسـتفاده 

نماید.  
تبصره ٢- مرکز امور شوراھا میتواند از قضات شورا بھ صورت تمام  وقت یا پاره  وقت استفاده نماید.  

تبصره ٣- رئیس قوه قضائیھ می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند. 

مـاده ۵- حکم انـتصاب قـاضی شـورا تـوسـط رئیس قـوه قـضائیھ و حکم انـتصاب ھـریک از اعـضای شـورا 
پـس از احـراز شـرایط مـقرر در این قـانـون، بـا پیشنھاد رئیس کل دادگسـتری تـوسـط رئیس مـرکز امـور 

شوراھا صادر میشود. 
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ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: 

الف - متدین بھ دین مبین اسالم 
ب - تابعیت جمھوری اسالمی ایران 

پ - التزام عملی بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و والیت مطلقھ فقیھ 
ت - حسن شھرت بھ امانت و دیانت و صحت عمل 

ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد بھ مواد مخدر یا روانگردان  
ج - حداقل سی  سال سن تمام 

چ - کارت پایان  خدمت وظیفھ عمومی  یا معافیت از آن برای مشموالن  
ح - حـداقـل مـدرک کارشـناسی یا مـدرک حـوزوی مـعادل بـرای تـمام اعـضای شـورای حـل اخـتالف شھـر و 

در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و باالتر 
خ - متأھل بودن  

د- سابقھ سکونت در حوزه شورا حداقل بھ مدت شش  ماه و تداوم سکونت پس از عضویت  
ذ- نداشتن سابقھ محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  

تـبصره ١- بـرای عـضویت در شـورا دارنـدگـان مـدرک دانـشگاھی یا حـوزوی در رشـتھ ھـای حـقوق قـضائی 
یا الھیات بـا گـرایش فـقھ و مـبانی حـقوق اسـالمی در اولـویت ھسـتند و حـداقـل یک  نـفر از اعـضای شـورای 

حل اختالف شھر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد. 
تـبصره ٢- افـرادی کھ پیش از الزم االجـراء شـدن این قـانـون بـھ عـضویت شـوراھـا درآمـده انـد در صـورت 

نداشتن شرایط موضوع بندھای (ح) و (خ) ادامھ عضویتشان بالمانع است.  
تــبصره ٣- رئیس قــوه قــضائیھ میتوانــد بــرای صــلح و ســازش در دعــاوی و شکایات اقلیت ھــای دینی 
مـوضـوع اصـل سیزدھـم (١٣) قـانـون اسـاسی جـمھوری اسـالمی  ایران، شـورای حـل اخـتالف خـاص آنـان 

تشکیل دھد. اعضای این شورا باید متدین بھ دین خود باشند.  
تـبصره ۴- اعـضای شـورا قـبل از شـروع بـھ کار مکلفند مـطابـق سـوگـندنـامـھ ای کھ تـوسـط رئیس قـوه قـضائیھ 

تھیھ و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.  

مـاده ٧- قـضات، کارکنان دادگسـتری، وکال و مـشاوران حـقوقی، کارشـناسـان رسمی دادگسـتری و کارکنان 
نیروھـای نـظامی  و انـتظامی  جـمھوری اسـالمی  ایران و نیروھـای اطـالعـاتی تـا زمـانی کھ در سـمت ھـای 

شغلی خود ھستند حق عضویت در شورا را ندارند.  

ماده ٨- در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:  
الف - کلیھ امور مدنی و حقوقی  

ب - کلیھ جرائم قابل گذشت 
پ - جنبھ خصوصی جرائم غیرقابل گذشت  

تـبصره - در صـورتی  کھ رسیدگی شـورا بـا درخـواسـت یکی از طـرفین صـورت پـذیرد و طـرف دیگر تـا 
پـایان جـلسھ اول عـدم تـمایل خـود را بـرای رسیدگی در شـورا اعـالم نـماید، شـورا درخـواسـت را بـایگانی و 

طرفین را بھ مرجع صالح راھنمایی مینماید.  

مـاده ٩- در مـوارد زیر، قـاضی شـورا بـا مـشورت اعـضای شـورا رسیدگی و مـبادرت بـھ صـدور رأی 
مینماید: 
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الــف- دعــاوی مــالی راجــع بــھ امــوال مــنقول تــا نــصاب دویست  میلیون (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) لایر بــھ  جــز 

مواردی کھ در تاریخ الزم  االجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند. 
ب- تمامی  دعاوی مربوط بھ تخلیھ عین مستأجره بھ  جز دعاوی مربوط بھ سرقفلی و حق کسب و پیشھ. 

پ- دعاوی تعدیل اجاره  بھا بھ شرطی کھ در رابطھ استیجاری اختالفی وجود نداشتھ باشد. 
ت-  صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکھ، مھر و موم ترکھ و رفع آن. 

ث- ادعـای اعـسار از پـرداخـت محکوٌمبھ در صـورتی کھ شـورا نسـبت بـھ اصـل دعـوی رسیدگی کرده 
باشد. 

ج- دعـاوی خـانـواده راجـع بـھ جھیزیھ، مھـریھ و نـفقھ تـا نـصاب مـقرر در بـند (الـف) در صـورتی کھ مـشمول 
ماده (٢٩) قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/٠١ نباشند. 

چ- تأمین دلیل. 
ح- جرائم تعزیری کھ صرفاً مستوجب مجازات جزای  نقدی درجھ ھشت باشد. 

تـبصره ١- بـھای خـواسـتھ بـراسـاس نـرخ واقعی آن تعیین می گـردد، چـنانـچھ نسـبت بـھ بـھای خـواسـتھ بین 
اصـحاب دعـوی اخـتالف حـاصـل شـود و اخـتالف مـؤثـر در صـالحیت شـورا بـاشـد، یا قـاضی شـورا نسـبت بـھ 

آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بھای خواستھ را تعیین می کند. 
تبصره ٢- شورای حل اختالف مجاز بھ صدور حکم شالق و حبس نمیباشد. 

تبصره ٣- صالحیت شوراھای حل اختالف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.  

ماده ١٠- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: 
الف- اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. 

ب- اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. 
پ- دعاوی راجع بھ حجر و ورشکستگی.  

ت - دعاوی راجع بھ اموال عمومی و دولتی.  
ث - امـوری کھ بـھ مـوجـب قـوانین دیگر در صـالحیت مـراجـع اخـتصاصی یا مـراجـع قـضائی غیردادگسـتری 

میباشد.  

مـاده ١١- در کلیھ اخـتالفـات و دعـاوی خـانـوادگی و سـایر دعـاوی مـدنی و جـرائـم قـابـل گـذشـت، مـرجـع 
قـضائی رسیدگی کننده می تـوانـد بـا تـوجـھ بـھ کیفیت دعـوی یا اخـتالف و امکان حـل و فـصل آن از طـریق 

صلح و سازش، فقط یک  بار برای مدت حداکثر سھ  ماه موضوع را بھ شورا ارجاع نماید.  
تــبصره - در اجــرای این مــاده، شــوراھــا مکلفند بــرای حــل و فــصل دعــوی یا اخــتالف و ایجاد صــلح و 
سـازش تـالش کنند و نتیجھ را اعـم از حـصول یا عـدم حـصول سـازش در مھـلت تعیین  شـده بـرای تنظیم 

گزارش اصالحی یا ادامھ رسیدگی بھ  طور مستند بھ مرجع قضائی ارجاع کننده اعالم نمایند.  

مـاده ١٢- شـوراھـا بـاید اقـدامـات الزم را بـرای حـفظ امـوال اشـخاص صغیر، مـجنون و غیررشید کھ فـاقـد 
ولی یا قیم بـاشـند و غـایب مـفقوداالثـر، ھمچنین مـاتـرک مـتوفـای بـالوارث و امـوال مـجھول الـمالک بـھ  عـمل 
آورنـد و بـالفـاصـلھ مـراتـب را بـھ مـراجـع صـالـح اعـالم کنند. شـوراھـا حـق دخـل و تـصرف در ھیچ  یک از 

اموال مذکور را ندارند. 

ماده ١٣- در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراھا بھ ترتیب زیر اقدام می شود: 
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الـف- در مـورد شـوراھـای واقـع در یک حـوزه قـضائی، حـل اخـتالف بـا شـعبھ اول دادگـاه عـمومی ھـمان 

حوزه است. 
ب- در مـورد شـوراھـای واقـع در حـوزه ھـای قـضائی شھـرسـتان  ھـای یک اسـتان، حـل اخـتالف بـا شـعبھ اول 

دادگاه عمومی  حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است. 
پ- در مـورد شـوراھـای واقـع در دو اسـتان، حـل اخـتالف بـا شـعبھ اول دادگـاه عـمومی شھـرسـتان مـرکز 

استانی است کھ ابتدائاً بھ صالحیت شورای واقع در آن استان اظھارنظر شده است. 

مـاده ١۴- در صـورت بـروز اخـتالف در صـالحیت شـورای حـل اخـتالف بـا سـایر مـراجـع غیردادگسـتری 
در یک حـوزه قـضائی، حـل اخـتالف بـا شـعبھ اول دادگـاه عـمومی  حـوزه قـضائی مـربـوط اسـت و در حـوزه 
ھـای قـضائی مـختلف یک اسـتان، حـل اخـتالف بـا شـعبھ اول دادگـاه عـمومی  شھـرسـتان مـرکز ھـمان اسـتان 
اسـت. در صـورت بـروز اخـتالف شـوراھـای حـل اخـتالف بـا مـراجـع غیردادگسـتری واقـع در حـوزه دو 

استان، بھ ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (١٣) این قانون عمل می  شود. 

مـاده ١۵- در صـورت بـروز اخـتالف در صـالحیت بین شـورای حـل اخـتالف بـا مـرجـع قـضائی، نـظر 
مرجع قضائی الزم االتباع است.   

مـاده ١۶- رسیدگی شـوراھـا بـا درخـواسـت کتبی یا شـفاھی بـھ عـمل می آید. درخـواسـت شـفاھی در صـورت 
مجلس قید و بھ امضای خواھان یا متقاضی می رسد.  

ماده ١٧- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:  
الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی  

ب - موضوع خواستھ و ھمچنین تقویم آن در امور مالی  
پ - موضوع درخواست یا اتھام  

ت - دالیل و مستندات درخواست یا شکایت  

مـاده ١٨- رسیدگی قـاضی شـورا از حیث اصـول و قـواعـد، تـابـع مـقررات قـوانین آیین دادرسی مـدنی و 
کیفری است.  

تـبصره ١- اصـول و قـواعـد حـاکم بـر رسیدگی شـامـل مـقررات نـاظـر بـھ صـالحیت، حـق دفـاع، حـضور در 
دادرسی، رسیدگی بھ دالیل و مانند آن است.  

تـبصره ٢- مـقررات نـاظـر بـھ صـدور رأی، واخـواھی، تجـدیدنـظر و ھـزینھ دادرسی، از حکم مـقرر در این 
ماده مستثنی و تابع این قانون است.  

ماده ١٩- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.  
تـبصره ١- مـنظور از تشـریفات در این مـاده، مـقررات نـاظـر بـھ شـرایط شکلی دادخـواسـت، نـحوه ابـالغ، 

تعیین اوقات رسیدگی، جلسھ دادرسی و مانند آن است.  
تـبصره ٢- چـنانـچھ خـوانـده بـا دعـوت شـورا در جـلسھ رسیدگی حـاضـر نـشود و یا الیحھ ای ارسـال نکند و 
این دعـوت مـطابـق مـقررات آیین دادرسی مـدنی راجـع بـھ ابـالغ نـباشـد، شـورا مکلف اسـت او را بـا ارسـال 

اخطاریھ دعوت کند. 
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ماده ٢٠- طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافتھ یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند.  

مـاده ٢١- در مـواردی کھ دعـوای طـاری یا مـرتـبط بـا دعـوای اصلی از صـالحیت ذاتی شـورا خـارج بـاشـد، 
رسیدگی بھ ھر دو دعوی در مرجع قضائی صالح بھ  عمل می آید.  

مـاده ٢٢- شـورای حـل اخـتالف عـالوه بـر رسیدگی بـھ دالیل طـرفین میتوانـد تحقیق محـلی، مـعاینھ محـل، 
تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء بھ  عمل آورد.  

مـاده ٢٣- ھـزینھ رسیدگی شـورای حـل اخـتالف در کلیھ مـراحـل، در دعـاوی کیفری و غیرمـالی مـعادل 
ھـزینھ دادرسی در مـحاکم دادگسـتری و در دعـاوی مـالی مـعادل پـنجاه  درصـد (٪۵٠) آن اسـت. رسیدگی بـھ 

دعاوی مشمول ماده (٨) این قانون بدون ھزینھ دادرسی است.  
درآمـد حـاصـل از ھـزینھ دادرسی، جـریمھ  ھـای قـانـونی و نیم  عشـر اجـرای آرای مـوضـوع این قـانـون و 
سـایر مـوارد قـانـونی بـھ خـزانـھ  داری کل کشور واریز و صـد در صـد (١٠٠٪) مـبلغ واریزی از محـل 
اعـتبار خـاصی کھ بـھ ھمین مـنظور ھـرسـالـھ در قـانـون بـودجـھ کل کشور مـنظور می  شـود بـھ شـوراھـا 

اختصاص و پرداخت می  شود تا بھ  صورت کمک در موارد زیر ھزینھ گردد:  
الف- پرداخت پاداش بھ اعضاء و کارکنان شوراھا. 

ب- ھزینھ تعمیرات و تجھیزات و ھزینھ ھای اداری مرکز امور شوراھا. 
پ- بیمھ تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا. 

تـبصره- رئیس قـوه قـضائیھ می تـوانـد از مـنابـع مـوضـوع این مـاده بـرای پـرداخـت پـاداش بـھ قـضات 
بازنشستھ کھ در اجرای این قانون فعالیت می کنند، اختصاص دھد.  

مـاده ٢۴- در صـورت حـصول سـازش میان طـرفین، چـنانـچھ مـوضـوع در صـالحیت شـورا بـاشـد گـزارش 
اصـالحی صـادر و پـس از تـأیید قـاضی شـورا بـھ طـرفین ابـالغ می  شـود، در غیر این  صـورت مـوضـوع 
سـازش و شـرایط آن بـھ تـرتیبی کھ واقـع شـده اسـت در صـورت مجـلس منعکس و مـراتـب بـھ مـرجـع قـضائی 

صالح اعالم می شود. 

مـاده ٢۵- رأی صـادره از سـوی قـاضی شـورا حـضوری اسـت، مـگر اینکھ محکومٌ  علیھ یا وکیل او در 
ھیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا بھ  طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. 

ماده ٢۶- محکوٌم علیھ غایب حق دارد مطابق قانون آیین  دادرسی مدنی بھ رأی غیابی اعتراض کند.  

مـاده ٢٧- تـمام آرای صـادره مـوضـوع مـاده (٩) این قـانـون ظـرف مـدت بیست  روز از تـاریخ ابـالغ، قـابـل 
تجـدید نـظرخـواھی می بـاشـد. مـرجـع تجـدید نـظر از آرای قـاضی شـورا، حسـب مـورد دادگـاه عـمومی  حـقوقی 
 ً یا کیفری دو ھـمان حـوزه قـضائی می بـاشـد. چـنانـچھ مـرجـع تجـدید نـظر آرای صـادره را نـقض نـماید، رأسـا
مـبادرت بـھ صـدور رأی می کند. این رأی، قطعی اسـت و اگـر رسیدگی بـھ مـوضـوع در صـالحیت مـرجـع 

دیگری باشد، پرونده را بھ مرجع صالح ارسال می کند.  
تبصره ١- گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.  
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تـبصره ٢- ھـرگـاه رأی مـرجـع تجـدید نـظر در مـقام رد صـالحیت شـورا بـاشـد رسیدگی مـاھـوی انـجام و رأی 
اخیر بـھ عـنوان رأی شـعبھ بـدوی تلقی و حسـب مـورد مـطابـق مـقررات آیین دادرسی مـدنی و کیفری قـابـل 

تجدید نظر است.  
تـبصره ٣- ھـزینھ   دادرسی رسیدگی در مـراحـل تجـدید نـظرخـواھی حسـب  مـورد  بـراسـاس ھـزینھ دادرسی 

طرح دعوی در آن مرجع است.  

مـاده ٢٨- ھـرگـاه در تنظیم یا نـوشـتن رأی سـھو قـلم رخ بـدھـد مـانـند از قـلم افـتادن  کلمھ ای یا اضـافـھ شـدن 
آن و یا اشـتباه در مـحاسـبھ صـورت گـرفـتھ بـاشـد تـا وقتی کھ نسـبت بـھ آرای مـذکور اعـتراض نشـده اسـت، 
قـاضی شـورا رأسـاً یا بـا درخـواسـت ذینفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح  شـده بـھ طـرفین ابـالغ 

می  شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح  شده ممنوع است.  

مـاده ٢٩- اجـرای آرای قطعی در امـور مـدنی بـھ درخـواسـت ذینفع و بـا دسـتور قـاضی شـورا پـس از 
صـدور بـرگـھ اجـرائیھ مـطابـق مـقررات مـربـوط بـھ اجـرای احکام مـدنی و اجـرای احکام قطعی در امـور 
کیفری طـبق مـقررات آیین دادرسی کیفری تـوسـط قـاضی واحـد اجـرای احکام شـورای حـل اخـتالف محـل 

بھ عمل میآید.  
تـبصره- گـزارش ھـای اصـالحی تنظیم شـده تـوسـط شـورای حـل اخـتالف بـھ دسـتور قـاضی شـورا تـوسـط واحـد 

اجرای احکام شورای حل اختالف اجراء می شود. 

مـاده ٣٠- چـنانـچھ محکوٌم علیھ، محکوٌم بـھ را پـرداخـت نکند و امـوالی از وی بـھ  دسـت نیاید، بـا تـقاضـای 
ذینفع و دسـتور قـاضی شـورا مـراتـب جھـت اعـمال قـانـون نـحوه اجـرای محکومیت ھـای مـالی بـھ واحـد 

اجرای احکام شورای حل اختالف اعالم می شود.  

مـاده ٣١- عـضویت در شـورا افـتخاری اسـت. قـوه  قـضائیھ بـھ تـناسـب فـعالیت و میزان ھمکاری قـضات، 
اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.  

در خـصوص اعـضاء و کارکنان تـمام  وقـت نیز بـا رعـایت حـداقـل پـرداخـت حـقوق مـطابـق قـانـون کار پـاداش 
پرداخت می نماید.  

مـاده ٣٢- در صـورت فـوت یا اسـتعفاء یا عـزل اعـضای شـورا، عـضو علی الـبدل بـا دعـوت رئیس حـوزه 
قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.  

تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عھده دار وظیفھ وی می  باشد.  

مـاده ٣٣- چـنانـچھ اعـضاء یا کارکنان شـورا در انـجام وظـایف قـانـونی خـود مـرتکب تخـلف شـونـد و یا 
حـضور و مـشارکت مـناسـب در جـلسات شـورا نـداشـتھ بـاشـند یا شـرایط عـضویت در شـورا را از دسـت 
بـدھـند، رئیس حـوزه قـضائی مـراتـب را مسـتنداً جھـت رسیدگی بـھ ھیأت رسیدگی کننده بـھ تخـلفات اعـضاء و 

کارکنان شورا موضوع ماده (٣۴) این قانون اعالم می کند.  
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مـاده ٣۴- ھیأت رسیدگی کننده بـھ تخـلفات اعـضای شـورا مـرکب از یک  نـفر قـاضی بـا انـتخاب رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان و رئیس شـورای حـل اخـتالف اسـتان و مـسؤول حـفاظـت و اطـالعـات دادگسـتری اسـتان 

می  باشد.  
تـبصره- رئیس قـوه قـضائیھ، ھیأت یادشـده را بـرای مـدت سـھ  سـال مـنصوب می  کند و انـتخاب مجـدد آنـان 

بالمانع است. 

ماده ٣۵- تخلفات اعضاء و کارکنان شورا بھ قرار زیر است: 
الف- اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا عضویت. 

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط. 
پ- ایجاد نارضایتی در ارباب  رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل. 
ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعھ  کننده. 

ث- ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری بدون مجوز. 
ج-  غیبت غیر مـوجـھ، تکرار در تـأخیر ورود بـھ محـل کار یا تکرار در تعجیل خـروج از آن بـدون کسب 

مجوز. 
چ- کم  کاری یا سھل  انگاری در انجام وظایف محول  شده. 

ح- عدم رعایت حجاب اسالمی. 
خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی. 

د- اخذ ھرگونھ وجھ، مال یا امتیاز من  غیرحق. 
ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت بھ اموال بیت  المال. 

ر- ارائھ گواھی یا گزارش خالف در امور مربوط بھ شورا. 
ز- تسـلیم مـدارک بـھ اشـخاصی کھ حـق دریافـت آن را نـدارنـد یا خـودداری از تسـلیم مـدارک بـھ اشـخاصی کھ 

حق دریافت آن را دارند. 
ژ- اعتیاد بھ مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنھا. 

س- غیبت غیرمـوجـھ بـھ  صـورت مـتناوب یا مـتوالی تـا چـھار جـلسھ بـرای اعـضاء و چـھار روز بـرای 
کارکنان در طول ماه. 

ش- کارشکنی، شــایعھ پــراکنی، وادار ســاخــتن و تحــریک دیگران بــھ کارشکنی یا کم  کاری و یا اعــمال 
فشارھای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 

ص- عضویت در یکی از فرقھ  ھای ضالّھ کھ مبانی آن از نظر اسالم مردود شناختھ شده است. 
ض- عـضویت در سـازمـان  ھـایی کھ مـرام نـامـھ یا اسـاسـنامـھ آن ھـا مبتنی بـر نفی ادیان الھی اسـت یا 

طرفداری و فعالیت بھ نفع آن ھا.  

مــاده ٣۶- چــنانــچھ ھیأت رسیدگی کننده بــدوی پــس از دعــوت از عــضو یا کارکنان شــورا و شنیدن 
اظـھارات و دفـاعیات آن ھـا تخـلف آنـان را احـراز نـماید بـھ تـناسـب عـمل ارتکابی در مـورد ارتکاب بـھ 
تخـلفات پیش  بینی  شـده در بـندھـای (الـف) تـا (خ) مـاده (٣۵) بـرای بـار اول و دوم مـرتکب را بـھ یکی از 
مـجازات ھـای ردیف (الـف) تـا (پ) این مـاده و در مـورد تخـلفات پیش  بینی شـده در بـندھـای (د) تـا (ض) 
مـاده (٣۵) و تکرار تخـلفات بـند ھـای (الـف) تـا (خ) در بـار سـوم، مـرتکب را بـھ یکی از مـجازات  ھـای 

پیش  بینی  شده در بندھای (ت) و یا (ث) این ماده بھ شرح زیر محکوم می کند: 
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده. 
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ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده. 

پ- کسر پاداش تا یک  سوم  بھ مدت یک  ماه تا یک  سال. 
ت- محرومیت از کار در شورا از یک  ماه تا یک  سال. 

ث- محرومیت دائمی از کار در شورا. 

مـاده ٣٧- آرای صـادره از ھیأت بـدوی در مـورد مـجازات  ھـای مـقرر در بـند ھـای (الـف) تـا (پ) مـاده 
(٣۶) قطعی و در مـورد بـند ھـای (ت) و (ث) آن مـاده ظـرف مـدت بیست  روز پـس از ابـالغ قـابـل تجـدید 
نـظر در ھیأت تجـدید نـظر رسیدگی  کننده بـھ تخـلفات اعـضاء و کارکنان شـورا اسـت. این ھیأت مـرکب از 
سـھ عـضو اصلی و یک عـضو علی الـبدل اسـت کھ از بین قـضات دارای پـایھ (٩) قـضائی یا بـاالتـر بـا ابـالغ 

رئیس قوه قضائیھ برای مدت سھ سال منصوب می  شوند و انتصاب مجدد آنھا بالمانع است. 
تـبصره- ھیأت مـوضـوع این مـاده در مـرکز امـور شـوراھـا تشکیل می شـود، در صـورت ضـرورت بـا 

پیشنھاد رئیس امور شوراھا تشکیل آن در مراکز استان ھا نیز بالمانع است. 

مـاده ٣٨- چـنانـچھ اعـضای شـورا در مـقابـل دریافـت وجـھ یا سـند پـرداخـت وجـھ یا مـال یا ارائـھ خـدمـت بـھ 
نـفع یکی از طـرفین اظـھارنـظر کنند، بـھ مـجازات بـزه مـوضـوع مـاده (۵٨٨) قـانـون مـجازات اسـالمی  (کتاب 

پنجم - تعزیرات  مصوب ١٣٧۵/٠٣/٠٢) محکوم می شوند. 

مـاده ٣٩- چـنانـچھ قـاضی شـورا در انـجام وظـایف قـانـونی مـربـوط بـھ شـورا، مـرتکب تخـلف شـود، مـراتـب 
تـوسـط رئیس حـوزه قـضائی یا ھیأت مـوضـوع مـاده (٣۴) این قـانـون بـھ دادسـرای انـتظامی قـضات اعـالم 

می شود تا مطابق مقررات مربوط بھ تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود. 

مــاده ۴٠- چــنانــچھ اعــضای شــورا در آزمــون اســتخدام قــضات، وکالــت دادگســتری، مــشاور حــقوقی یا 
کارشـناس رسمی  دادگسـتری پـذیرفـتھ شـونـد و حـداقـل سـھ  سـال سـابـقھ ھمکاری بـا شـورا داشـتھ بـاشـند و حـسن 

سابقھ آنان بھ تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان بھ نصف، تقلیل می  یابد. 
تـبصره- در صـورت شـرکت اعـضاء و کارکنان شـوراھـای حـل اخـتالف مـوضـوع این مـاده در آزمـون ھـای 
اسـتخدام اداری دادگسـتری از بیست  درصـد(٢٠٪) سھمیھ اسـتخدام بـرخـوردار و مـدت خـدمـت آنـان بـا تـأیید 
رئیس شـورای حـل اخـتالف اسـتان از شـرایط سنی کسر و ھمچنین این مـدت در صـورت وجـود سـابـقھ قبلی 

مبنی بر پرداخت حق بیمھ مطابق مقررات مربوطھ، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می  شود. 

مـاده ۴١- پـرونـده ھـایی کھ تـا زمـان اجـرای این قـانـون منتھی بـھ اتـخاذ تصمیم نشـده بـاشـد، بـا رعـایت 
مقررات این قانون در شوراھا رسیدگی و نسبت بھ آنھا اتخاذ تصمیم می  شود. 

مـاده ۴٢- در مـواردی کھ شـورا بـھ عـنوان داور مـورد تـوافـق طـرفین بـھ دعـاوی و اخـتالفـات رسیدگی می 
کند، رعـایت مـقررات مـربـوط بـھ داوری مـطابـق قـانـون آیین  دادرسی دادگـاه ھـای عـمومی  و انـقالب در 

امور مدنی الزامی است. 
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مـاده ۴٣- جھـت تـقویت و تـوسـعھ شـوراھـا، وزارتـخانـھھا و سـازمـانـھا و نـھادھـای دولتی و عـمومی و 
قـضائی، مـلزم بـھ ھمکاری بـا این نـھاد، بـھ  ویژه تـأمین و تخصیص نیروی اداری و قـضائی الزم از طـریق 

مأمور بھ خدمت  شدن کارکنان دولت در شوراھا ھستند. 

مـاده ۴۴- رئیس قـوه قـضائیھ می تـوانـد حسـب نیاز، سـاالنـھ تـعدادی از کارآمـوزان قـضائی را بـھ  عـنوان 
قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می  باشد. 

مـاده ۴۵- دولـت مکلف اسـت ھـرسـالـھ بـودجـھ مـورد نیاز شـوراھـا را بـراسـاس بـودجـھ پیشنھادی قـوه  قـضائیھ 
در قـالـب ردیف مسـتقل پیشبینی کند. تـأمین امکانـات اداری و تجھیزات و مکان و امـور مـالی و پشـتیبانی 

شوراھا بھ  عھده قوه قضائیھ است. 

مـاده ۴۶- آیین نـامـھ اجـرائی این قـانـون ظـرف مـدت سـھ  مـاه از تـاریخ تـصویب آن، تـوسـط وزیر دادگسـتری 
با ھمکاری مرکز امور شوراھا تھیھ می شود و بھ تصویب رئیس قوه قضائیھ میرسد. 

قـانـون فـوق مشـتمل بـر چھـل  و شـش مـاده و بیست  و ھـفت تـبصره در جـلسھ مـورخ شـانـزدھـم آذرمـاه یکھزار 
و سیصد و نـود و چـھار کمیسیون قـضائی و حـقوقی مجـلس شـورای اسـالمی طـبق اصـل ھشـتاد و پنجـم 
(٨۵) قـانـون اسـاسی تـصویب گـردید و پـس از مـوافـقت مجـلس بـا اجـرای آزمـایشی آن بـھ مـدت سـھ سـال در 

تاریخ ١٣٩۴/١٠/٠٩ بھ تأیید شورای نگھبان رسید. 
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