
حکمرانی قضائی60      شماره اول      تیر و مرداد 1399

از طریق تمرکز  تحول در شورای حل اختالف 
و  و ســازش  بر صلح  اختالف  ــوان شــوراهــای حل  ت
کنار فرهنگ سازی  افزایش مشارکت های مردمی در 
کاهش  به  منجر  می تواند  مــردم  اقناع  و  عمومی 
و  دادرســـی  اطاله  یعنی  قوه قضاییه  ابرچالش  دو 

کیفری شود. جمعیت 

سابقهشورایحلاختالف
سابقه نهاد داوری و حکمیت در ایران به سال 
کمات  1290 و باب هفتم قانون موقتی اصول محا
اصل  در  حکمیت  نهاد  البته  می گردد.  بر  حقوقی 
مشروطه  اســاســی  قــانــون  متمم  هشتم  هشتادو 
سپرده  قــانــون  بــه  آن  حـــدود  تعیین  و  بــود  آمـــده 
شده بود، در سال 1306، اولین قانون مختص به 
رسید  تصویب  به  حکمیت  قانون  نام  به  حکمیت 
اما نام شورای حل اختالف برای اولین بار در سال 
در  که  شد  ح  مطر کــشــاورزی  کــار  قانون  در   1353
کارفرما در  کارگر و  واقع یک مرجع حل اختالف بین 

کشاورزی بود. امور 
تردیدهایی  وجــود  با  اسالمی  انقالب  از  بعد 
مقررات  داشــت  وجــود  نهاد  این  مشروعیت  در  که 
تا  امــا  بــود  برجا  پا  خــود  قــوت  به  اختیاری  داوری 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه  قانون 
داوری  از  خبری  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
این   189 ــاده  م و  نبود  کشور  قوانین  در  اجــبــاری 
قــانــون اصــل نــهــاد شـــورای حــل اخــتــالف را مــورد 
پذیرش قرار داد اما جزییات آن را به آیین نامه ای 
هیئت  تصویب  و  دادگستری  وزیر  پیشنهاد  به  که 
می رسد،  قضاییه  قــوه  رییس  تأیید  بــه  و  وزیـــران 
سپرد. آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1381 نیز 
تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه در روزنامه 
رسمی شماره 16747 سه شنبه پنجم شهریورماه 
گردید و به این ترتیب تحولی بزرگ در  1381 منتشر 
ساختار احقاق حق در جمهوری اسالمی ایران به 
وقوع پیوست و در ادامه در سال 1387 با تصویب 
قانونی  مبنای  اخــتــالف،  حــل  شــوراهــای  قــانــون 
از  و  شد  محکم تر  کل(  نه  و  جزئیات  )در  نهاد  این 

آیین نامه به قانون تغییر یافت.

هدفشورایحلاختالف
اختالف،  حل  شــورای  سابقه  مــرور  از  پس  اما 
از  اصــاًل هدف  که  این است  اساسی  و  ســؤال مهم 
شورای حل اختالف چه بوده و چه لزومی داشته 

که این نهاد ایجاد شود. است 
ماده  و  توسعه  سوم  برنامه  قانون   189 مــاده 
کاهش مراجعات مردم به مراجع  اول آیین نامه آن، 

را  مردمی  مشارکت های  توسعه  طریق  از  قضایی 
کرده است و ماده یک قانون  هدف این شورا بیان 
حل   ،1394 و   1387 مصوب  اختالف  حل  شورای 
بیان  این شــورا  را هدف  و ســازش  اختالف و صلح 
کرده است. با جمع بین این قوانین به این نتیجه 
اختالف  حل  شــورای  ایجاد  از  هدف  که  می رسیم 
از  دادگاه ها  دوش  بر  پرونده ها  سنگین  بار  کاهش 
طریق مشارکت های مردمی به وسیله ایجاد صلح 

و سازش بوده است.
از این قوانین برداشت می شود که شورای حل 
که عبارت  اختالف دارای دو رکن اساسی می باشد 

هستند از: مشارکت مردمی و صلح و سازش.

تحولدرشورایحلاختالف
و  صلح  قوانین  این  همه ی  صدر  در  اینکه  با 
ذکر  اخــتــالف  حــل  شـــورای  اصلی  فلسفه  ســـازش، 
شــده اســت امــا در طــول زمــان و البته تا حــدودی 
ابتدا شورای حل اختالف تبدیل به یک  از همان 
و  شد  کم  محا سایر  عــرض  در  شبه قضایی  مرجع 
دارای دو دسته صالحیت صلح وسازشی و صدور 
که  ــفــاق، منجر بــه ایــن شــد  کــه ایــن ات رأیـــی شــد 
از  که دارد،  کنار محاسنی  شورای حل اختالف در 
مردمی  مشارکت های  بر  تکیه  که  خود  رکن  دو  هر 
و صلح و سازش بود دور شود و دچار آسیب هایی 
دادرسی  مراحل  به  مرحله  یک  شدن  اضافه  مثل 
کــم شــدن رضایت  بــه تبع آن اطــالــه دادرســـی و  و 
با  شــود.  کاسته  آن  کــارکــرد  از  و  شــود  و...  مردمی 
ذکر  معایب  و  محاسن  و  شوراها  عملکرد  در  دقت 
می شویم  متوجه  اختالف  حل  شورای  برای  شده 
به  مربوط  اختالف  که عمده محاسن شورای حل 
صالحیت سازشی آن می باشد و عمده معایب آن 

متوجه صالحیت های رأیی آن می باشد.
ــرد در  ــکـ بـــا تــوجــه بـــه ایـــن مـــــوارد تــغــیــیــر رویـ
کردن صالحیت های  کم  شوراهای حل اختالف و 
رأیی و تمرکز شورای حل اختالف بر صلح و سازش 

بسیار ضروری است.
گذشته وضعیت در حال تغییر  اما در چند ماه 

 تحول در شورای حل اختالف؛ 
گشت به رسالت اصلی باز

هادیرضوان

کیفری  پژوهشگر حلقه مطالعات جرم شناختی و عدالت 
مرکز رشددانشگاه امام صادق؟ع؟

بـــازگـــشـــت شــــــورای حل  ــرد  ــکــ ــ    روی
ــود کــه  ــ ــی خـ ــلـ ــدف اصـ ــ ــه هـ ــ ــــاف ب ــت اخــ
شدن  کم  و  اســت  ســازش  و  صلح  همان 
ــوان و  ــ ــی و تــمــرکــز ت ــ صــاحــیــت هــای رأی
ــورای حــل اختاف  ــرژی نــیــروهــای شـ انـ
بـــر صــلــح و ســـــازش، بـــرکـــات زیـــــادی از 
کمک  دادرســـی،  اطاله  شــدن  کم  جمله 
سپردن  با  تخصصی تر  رسیدگی های  به 
جمعیت  شــدن  کم  قضات،  به  دادرســـی 
که  داشــت  خواهد  و...  زندان ها  کیفری 
هرکدام از این موارد از چالش های مهم 

قوه قضاییه می باشد. 


