حقوق کــار

تاریخﭽه شوراهای حﻞ اختالف و نقﺶ آنها در مجادﻻت

قسمت اول

قبــل از انقــالب محلهایــی بــا عنــوان خانــه
اصنــاف (کمیســیون حــل اختــالف صنفــی) وجــود
داشــت کــه در مجموعــه اصنــاف کار میکردنــد.
پــﺲ از انقــالب نیــز بــر مبنــای اصــل اصــالح
ذات البیــن و کاهــش حﻀــور مــردم در دادگاههــا
شــوراهای حــل اختــالف در مناطــﻖ مختلــﻒ
شــهرداری راهانــدازی شــد و در آذر  81نیــز
دســتورالعمل آن بــه تصویــب رســید.
در همیــن راســتا بــرای ایــن کــه بتوانیــم
تمــام اقشــار را در ایــن دایــره بــزرگ بــه ســازش
برســانیم تــا حجــم حﻀــور مــردم در دادگاه هــا
کاســته شــود ،در هــر مجموعــهای مﺜــل شــهرداری
هــا ،بازرگانــان ،آتــش نشــانی و  ...شــوراهای حــل
اختــالف تخصصــی راهانــدازی شــد.
در مصــوب مهرمــاه ســال  1384دســتورالعمل
شــورای حــل اختــالف صنفــی هــم صــادر شــد و از

همــان تاریــﺦ راهانــدازی آن را در تهــران پیگیــری
و در هــر اتحادیــه ،یــک حــوزه قﻀایــی تشــﮑیل
گردیــد کــه در مجمــوع اصنــاف تهران و شــمیرانات
 140واحــد صنفــی در تهــران و همیــن تعــداد در
شــمیرانات داریــم؛ در ایــن مجموعــه هــا حــدود
 89درصــد دعــاوی بــه ســازش رســیده کــه آمــار
قابــل توجــی بــه شــمار مــیرود .در ایــن مبحــﺚ
بــه برخــی ســواالت و نظــر کارشناســان و آخریــن
احــﮑام بــه طــور کلــی مــی پردازیــم بدیهــی اســت
کــه برخــی مــوارد و بعﻀــی تبصرههــا در شــرایﻂ
خــاص توســﻂ مقامــات ذیصــالح قابــل انعطــاف و
اصــالح میباشــند:
از نظــر قانــون اعﻀــای شــورا بایــد دارای چــه
شــرایطی باشــند:
الﻒ ـ متدین به دین مبین اسالم
ب ـ تابعیت جمهوری اسالمیایران

پ ـ التــزام عملــی بــه قانون اساســی جمهوری
اســالمی ایــران و والیــت فقیه
ت ـ حســن شــهرت بــه امانــت و دیانــت و
صحــت عمــل
ث ـ عــدم اســتفاده از مشــروبات الﮑلــی و عــدم
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر یــا روانگــردان
ج ـ حداقل سیسال سن تمام
چ ـ کارت پایانخدمــت وﻇیفــه عمومــی یــا
معافیــت از آن بــرای مشــموالن
ح ـ حداقــل مــدرک کارشناســی یــا مــدرک
حــوزوی معــادل بــرای تمــام اعﻀــای شــورای حــل
اختــالف شــهر و در شــورای روســتا ســواد خوانــدن
و نوشــتن و ترجیح ـاً داشــتن دیﭙلــم و باالتــر
خ ـ متﺄهل بودن
دـ ســابقه ســﮑونت در حــوزه شــورا حداقــل بــه
مــدت شــشماه و تــداوم ســﮑونت پــﺲ از عﻀویــت
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ذـ نداشــتن ســابقه محﮑومیــت مﺆﺛــر کیفری و
عــدم محرومیــت از حقــوق اجتماعی
* رئیــﺲ قــوه قﻀائیــه میتوانــد بــرای صلــﺢ
و ســازش در دعــاوی و شــﮑایات اقلیتهــای دینــی
موضــوع اصــل ســیزدهم ( )13قانــون اساســی
جمهــوری اســالمی ایــران ،شــورای حــل اختــالف
خــاص آنــان تشــﮑیل دهــد .اعﻀــای ایــن شــورا
بایــد متدیــن بــه دیــن خــود باشــند.
ماهیت ،اهـــداف تشﮑیل ،مزایـا و ویﮋگیهـای،
حــدود صالحیــت رســیدگی ،نحــوه طــرح پرونده و
مراحــل رســیدگی ،نحــوه اعتــراض و نحــوه اجــرای
بــه آرای شــوراهای حــل اختــالف چیســت؟
ماهیت شوراهای حﻞ اختالف:
شــوراهای حــل اختــالف کــه ازایــن بــه بعــد
بــه اختصــار شــورا مینویســیم یــک نهــاد شــبه
قﻀایــی اســت کــه بــه منظــور کاهــش مراجعــات
مــردم بــه محاکــم قﻀائــی و در راســتای توســعه
مشــارکتهای مردمــی براســاس آئییننامــه ای
کــه بــه تصویــب ریاســت محتــرم قــوه قﻀائیــه
رســیده ،تشــﮑیل شــده اســت .هــر شــورای حــل
اختــالف متشــﮑل از ســه عﻀــو میباشــد .یــک
نفــر بــه انتخــاب قــوه قﻀائیــه بــه عنــوان رئیــﺲ
شــوراها یــک نفــر بــا انتخــاب شــورای اســالمی
شــهر یــا بخــش یــا روســتا و یــک نفــر معتمــد
محلــی منتخــب هیــات پیشبینــی شــده در آئیــن
نامــه مربوطــه میباشــد.
اهـــداف تشـــکیﻞ شوراهـــای حــﻞ
اختـــالف
بهرههگیری از مشارکتهای مردمیایجــاد فرهنــگ صلــﺢ و ســازش و رفــﻊاختــالف از طریــﻖ کدخدامنشــی
تــالش بــرای حــل و فصــل دعــاوی از طریــﻖمذاکــره و صلــﺢ و ســازش بیــن طرفیــن
پیشــگیری از طــرح برخــی دعــاوی ســاده درمراجــﻊ قﻀائــی...
شــورای حــﻞ اختـــالف چــه مزایــا و
ویژگیهایــی دارد؟
* رســیدگی در شــوراهای حــل اختــالف
تابــﻊ تشــریفات قانــون آئیــن دادرســی نبــوده و
کمهزینــه میباشــد.
* تــالش شــوراها حداالمــﮑان حــل وفصــل
موضــوع از طریــﻖ صلــﺢ وســازش بیــن طرفیــن
اســت.
* رســیدگی بــه دعــاوی و شــﮑایتها در
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شــوراهای حــل اختــالف ســریﻊتر انجــام مــی
گیــرد و مــدت رســیدگی طوالنــی نیســت.
* اعﻀــای شــوراها از میــان مــردم و افــراد
خوشــنام و معتمدیــن محلــی میباشــند.
رســیدگی بــه چــه پرونــده هایــی در
صالحیـــت شوراهـــای حــﻞ اختـــالف می
باشــد؟
مﺬاکـــره به منﻈور ایجـــاد ســازش بین
طرفیـن
مذاکــره بــه منظــور ایجــاد ســازش بیــن
طرفیــن در کلیــه امــور مدنــی و نیــز امــور جزائــی
کــه رســیدگی بــه آن نیــاز بــه طــرح شــﮑایت از
ســوی شــاکی خصوصــی دارد و بــا گذشــت وی،
تعقیــب متوقــﻒ میگــردد.
 -2در امـور حقـوقی
کلیــه دعــاوی مالــی راجــﻊ بــه امــوال منقــول،
دیــون ،منافــﻊ ،زیــان ناشــی از جــرم ،ضمــان قهری
و  ...اســترداد مبیــﻊ در امــوال منقــول ،مطالبــه
نفقــه معوقــه ،اســترداد جهیزیــه ،تــا ســقﻒ مبلــﻎ
ده میلیــون ریــال و (در صــورت رضایــت کتبــی
طرفیــن بــدون رعایــت حــد نصــاب ) از قبیــل:
مطالبــه وجــه چــک ،ســفته ،بــرات و اســناد عادی،
مطالبــه اجرتالمﺜــل ،دعــوی خلــﻊ یــد (در صورتی
کــه اصــل مالﮑیت محــل اختــالف نباشــد) ،مطالبه
اجــور معوقــه و  ...درخواســت صــدور گواهــی حصــر
وراﺛــت (در صورتــی کــه اختالف در نســب نباشــد).
دعــاوی غیرمالــی از قبیــل تخلیــه اماکــن
مســﮑونی ،تامیــن دلیــل ،تعدیــل اجــاره بهــا،
انجــام مذاکــره و صــدور گــزارش اصالحــی در
دعــاوی خانوادگــی (موضــوع تقاضــای طــالق )
و درخواســت ســازش در امــوری کــه خواســته
غیرمالــی میباشــد.
 -3در امـور کیفـری
حــدود صالحیــت رســیدگی در شــورای حــل
اختـالف:
طبــﻖ قانــون جدیــد شــوراهای حــل اختــالف
صالحیــت رســیدگی شــورا در ســه بخــش دیــده
شــده است:
ً
اول -صرف ـا جهــت صلــﺢ و ســازش فیمابیــن
طرفیــن دعــوی و آن هــم بــر اســاس تراضــی اولیــه
طرفیــن کــه شــورا نســبت بــه ایــن امــر اقــدام
نمایــد.
الﻒ ) کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ) کلیــه جرایــم قابــل گذشــت (جرائمــی که
بــا گذشــت شــاکی خصوصــی دعــوی مختومــه می
گردد).

ج ) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
شــایان بــه ذکــر اســت تــالش بــرای صلــﺢ و
ســازش حتم ـاً بایــد بــر اســاس توافــﻖ و تراضــی
طرفیــن در شــورا آغــاز و انجــام شــود و چنانچــه
درخواســت توســﻂ یﮑــی از طرفیــن باشــد و طــرف
دیگــر تــا پایــان جلســه اول عــدم تمایــل خــود را
اعــالم نمایــد شــورا درخواســت را بایگانــی نمــوده و
طرفیــن را بــه مرجــﻊ صالــﺢ راهنمائــی میکنــد.
دوم  -الــﻒ ) شــورا در مــوارد زیــر رســیدگی و
مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد  -1 :تﺄمیــن
و حفــﻆ دلیــل -2 .در جرائــم بازدارنــده و اقدامــات
تﺄمینــی و تربیتــی و امــور خالفــی از قبیــل تخلفات
راهنمائــی و رانندگــی کــه مجــازات نقــدی قانونــی
آن حداکﺜــر و مجموعـاً تــا ســی میلیــون ریــال و یا
ســه مــاه حبﺲ اســت.
ب ) قاضــی شــورا در مــوارد زیــر بــا مشــورت
اعﻀــا شــورای حــل اختــالف رســیدگی و مبــادرت
بــه صــدور رأی مینمایــد:
 -1دعــاوی مالــی تــا  50/000/000ریــال.
 -2کلیــه دعــاوی مربــوط بــه عیــن مســتﺄجره بــه
جــزء دعــاوی مربــوط بــه ســرقفلی و حــﻖ کســب و
پیشــه – 3 .صــدور گواهــی حصــر وراﺛــت  ،تحریــر
ترکــه  ،مهــر و مــوم ترکــه و رفــﻊ آن -4 .ادعــای
اعســاراز پرداخــت محﮑــوم بــه (آن چــه کــه فــرد
بــه پرداخــت آن محﮑــوم مــی گــردد) در صورتــی
کــه شــورا نســبت بــه اصــل دعــوی رســیدگی
کــرده باشــد.
ضمن ـاً در دعــاوی خانوادگــی و ســایر دعــاوی
مدنــی دادگاه مــی توانــد صرف ـاً بــرای یــک بــار و
حداکﺜــر تــا دو مــاه زمــان انتظــار موضــوع اختــالف
را بــه شــورای حــل اختــالف جهــت ایجــاد صلــﺢ
وســازش ارجــاع نمایــد .البتــه ایــن ارجــاع مقیــد و
مشــروط بــه آن اســت کــه امــﮑان حــل و فصــل و
ســازش بنــا بــه موضــوع و طرفیــن پرونــده از طریﻖ
ریاســت محتــرم دادگاه تشــخیص داده شــود.
ســوم  -دعــاوی زیــر قابلیــت طــرح در شــورا را
حتــی بــا توافــﻖ طرفیــن نــدارد:
الــﻒ ) اختــالف در اصــل نــﮑاح -اصــل طــالق،
فســﺦ نــﮑاح ،رجــوع و نســب.
ب ) اختالف در اصل وقفیت وصیت ،تولیت.
ج ) دعاوی راجﻊ به حجر و ورشﮑستگی.
د ) دعاوی راجﻊ به اموال عمومی و دولتی.
ه ) امــوری کــه بــه موجــب قوانیــن دیگــر
در صالحیــت مراجــﻊ اختصاصــی یــا مراجــﻊ
غیردادگســتری اســت (ماننــد اختالفــات کارگــر و
کارفرمــا  ،بیمــه  ،مالیــات .) . . .
ادامه دارد...

