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در ایران قبل از قانون گذارى مدون، حل اختالفات و دعاوى به توسط حکام 
شرعى و مجتهدان صورت مى گرفت. این حکام منصوب حکومت نبودند، 
مردم  و  داشته  تبحر  اسالمى  فقه  در  که  بودند  کسانى  و  مجتهدان  بلکه 
محل، خود آزادانه براى حل و فصل اختالفات به آن ها مراجعه مى کردند. 
این مراجع، دعاوى را براساس مقررات اسالمى و با در نظر گرفتن رسوم و 
سنت محلى حل و فصل مى کردند. ضمانت اجراى تصمیمات اخذ شده به 

وسیله ى آن ها، نفوذ معنوى و مذهبى آنان بود . 
پیشینه ى اندیشه ى حل و فصل دعاوى از طریق نهادهاى سازشى و 
داورى در قوانین مصوب را مى توان اولین بار در قانون حکمیت اجبارى 
1306 دید، که در سال هاى 1308 و 1313 مقررات آن اصالح شد. البته 
در قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى سال 1290 نیز، این اندیشه را 

مى توان مالحظه کرد.
در سال 1344 به منظور حل و فصل اختالفات، خانه ى انصاف تشکیل 
شد که متشکل از معتمدان محل بود و از سوى ساکنان انتخاب مى شدند.

برنامه سوم  قانون  ماده ى 189  اجراى  در  که  اختالف  شوراهاى حل 
نیز  برنامه چهارم  قانون  به موجب ماده ى 134  بود،  توسعه تأسیس شده 
تنفیذ شد و باالخره در میان نظرات موافق و مخالف، قوه ى قضاییه الیحه ى 
قانونى استمرار کار این شوراها را تحت عنوان « الیحه ى شوراهاى حل 
اختالف و قاضى تحکیم» به مجلس شوراى اسالمى تسلیم کرد و مجلس 
تحت  را  مربوط  قانون   1387/0/18 تاریخ  در  سرانجام  اسالمى  شوراى 

عنوان « قانون شوراى حل اختالف » به تصویب رساند.
هدف از از تأسیس شوراى حل اختالف، « کاهش مراجعات مردم به 
ماهیت  که  امورى  فصل  و  حل  و  محلى  اختالفات  رفع  قضایى،  محاکم 
برخوردار  کم ترى  پیچیدگى  از  آن ها  قضایى  ماهیت  یا  و  ندارند  قضایى 
است...» بود. در واقع هر چند شوراى حل اختالف به عنوان یک کار سنتى 

و غیر برنامه ریزى شده در حرکت خودجوش در میان طوایف و ایالت و 
عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانون مند و با سازوکار مصوب نبوده 

است.
شوراى حل اختالف در حقیقت گامى در راستاى سهیم کردن مردم در 

حل و فصل دعاوى و اختالف ها و ایجاد سازش میان طرفین دعوا است.

حدود صالحیت شوراهاى حل اختالف
صالحیت شوراى حل اختالف طبق ماده ى 12 تا 21 قانون شوراهاى حل 

اختالف، عبارت است از:

در موارد زیر شورا با تراضى طرفین براى سازش اقدام مى کند:
الف- کلیه ى امور مدنى و حقوقى؛ 

ب- کلیه ى جرایم قابل گذشت؛
 ج- جنبه ى خصوصى جرایم غیرقابل گذشت. 

شورا در موارد زیر رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى کند:
الف- در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینى و تربیتى و امور اخالقى، از قبیل 
تخلفات راهنمایى و رانندگى که مجازات نقدى قانونى آن حداکثر و جمعًا 

تا سه میلیون تومان و یا 3 ماه حبس باشد؛ 
ب- تأمین دلیل.

دعاوى زیر، غیرقابل طرح در شورا حتى با توافق طرفین:
الف- اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ 

ب- اختالفات در اصل وقفیت، وصیت؛ 
ج- دعاوى راجع به حجر و ورشکستگى؛

د- دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى؛
ه- امورى که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصى و یا 

مراجع قضایى غیر دادگسترى است.

شوراى حل اختالف 
سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس

و  عملکرد ، هدف   تاریخچه 
على رضا لک باال

کارشناس ارشد مهندسى مدیریت ساختمان 
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91 ساختمان  مهندسى  نظام  اختالف  حل  شوراى  انحالل  و  تأسیس 
فارس تحت عنوان « شعبه ى 70 »

دادگسترى،  وقت  کل  رییس  وسیله ى  به  شورا   1386/02/16 سال  در 
مستقر در سازمان نظام مهندسى براى مدت 63 ماه شروع به فعالت کرد 
که متأسفانه به علت کمبود قاضى شعبه ى تخصصى، با یکدیگر ادغام و 
تاریخ 1391/06/12 شوراى حل  به مجتمع شماره ى 3 منتقل شد و در 

اختالف ویژه ى نظام مهندسى، به صورت کامل منحل شد.

فارس  ساختمان  مهندسى  نظام  ویژه ى  اختالف  حل  شوراى 
«شعبه ى 79 »

با توجه به مراجعه هاى مکرر مهندسان و احساس نیاز فراوان به مرجعى 
عنوان  به  مهندسان  مابین  فى  مشکالت  فصل  و  حل  براى  تخصصى 
خواهان یا خوانده اعم از اجرایى و فنى، مشکالت حرفه اى و اختالفات 
مالى، ضرورت ایجاد و تأسیس مجدد شوراى حل اختالف در سازمان نظام 
هیأت  مساعدت  و  مکرر  هاى  پى گیرى  به  توجه  با  شد.  ایجاد  مهندسى 
رییسه ى سازمان و رییس کل دادگسترى استان، موفق به احیاى شعبه ى 
حل اختالف ویژه ى نظام مهندسى شدیم و شورا در تاریخ 1394/08/10 
با حضور رییس کل دادگسترى استان فارس، معاونان، رییس شوراى حل 
اختالف استان فارس، رییس شوراى حل اختالف شهرستان شیراز و هیأت 

همراه، افتتاح شد.
در زمان شروع به کار، احکام اعضاى شورا به وسیله ى مدیرکل محترم 

دادگسترى اهدا گردید که عبارت اند از:  
به  باال  لک  علیرضا  مهندس  شورا،  قاضى  جوکار  عبدالحسین  دکتر 
على  مهندس  زاده عضو شورا،  عبداله  على  مهندس  رییس شورا،  عنوان 
محمد حسام عضو شورا، مهندس محمد حسن جاودانى عضو شورا و زهرا 

طاهرى اصل مسئول دفتر شورا.
نحوه ى کار شعبه: شوراى حل اختالف نظام مهندسى از زمان تأسیس تا 
به حال، در حدود 80 جلسه ى رسیدگى برگزار شده که زمان آن سه شنبه 
هر هفته و در صورت نیاِز بیش تر، جلسات فوق العاده نیز تشکیل مى شود 
آراى  نتیجه ى  پرونده رسیدگى مى شود و  به 4  به طور  که در هرجلسه 
صادر شده از شورا، حدود نیمى از آرا با تالش و مساعدت اعضاى شورا 
به سازش منتهى مى شود و یا در صورت نیاز به اخذ نظریه ى کارشناسِى 
موضوع براى کارشناسى به ماده ى 27 ارجاع داده مى شود و در نهایت، 
نهایى  حکم  شورا،  اعضاى  وسیله ى  به  مشورتى  نظریه ى  اعالم  از  پس 
پرونده به وسیله ى قاضى شعبه، صادر مى شود که این حکم ظرف مهلت 

20 روز پس از ابالغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقى عمومى شیراز است، 
البته تا قبل از صدور حکم همان گونه که بیان شد، اعضا تمام مساعى الزم 
از پرونده هاى  تا جایى که 56 درصد  را دارند  در راستاى صلح و سازش 
اصالحى  گزارش  سازش،  متعاقب  که  مى شود  سازش  به  منجر  ورودى 
تشکیل  از  قبل  هم چنین  مى شود.  صادر  شورا  قاضى  و  اعضا  امضاى  با 
پرونده ى جلسه ى ارشاد و معاضدت به جهت راهنمایى بهتر به وسیله ى 

اعضاى محترم شورا  و دادخواست دهنده صورت مى پذیرد.

تعداد کل پرونده ها از زمان تأسیس، 172 پرونده است.
نتیجه ى پرونده هاى مطرح شده در شعبه: 

سازش :%56
محکومین خوانده:%19

رد دعوى: %13
بى حقى خواهان: %12

درصد اختالفات منجر طرح دعوى:
اختالف بین مالک و ناظر:%32

اختالف مهندسان و مالک: %27
اختالف بین مجرى و مالک: %26

اختالف مالک و طراح: %15
با توجه به پرونده هاى در دست اقدام و مشکالت 
به وجود آمده، متأسفانه اغلب طرح هاى دعوى به علت 
عدم اطالع کافى مهندسان به قوانین مدنى و حقوقى 

است. 
مى بایست  سازمان  عضو  مهندسان  که  آن جایى  از 
در خصوص  قانونى  پیامدهاى  و  قانونى  به حق  نسبت 
فعالیت حرفه اى خود علم و اطالع کافى داشته باشند و وظایف محوله و 
مسئولیت پذیرفته شده را به نحو احسن انجام دهند، به نظر مى رسند که 
نیاز است سازمان نسبت به تشکیل کالس هاى آموزشى در این زمینه اقدام 
نماید که انشااله در آینده اى نزدیک شاهد کاهش پرونده ها در شوراى حل 

اختالف باشیم

توصیه هاى اعضاى شورا به مهندسان عضو سازمان
نظر اعضاى محترم سازمان را به موارد مهم ذیل جلب کرده، تا با رعایت 

این موارد، قسمت قابل توجهى از مشکالت احتمالى آتى مرتفع شود:
1 . عقد قرارداد طراحى و نظارت با کارفرما ( ذکر همه ى توافقات حاصل 
شده بین طرفین و لحاظ نمودن شرایط کامل قرارداد) و پیش بینى داورى 

در قرارداد مورد تأکید قرار گیرد؛
2 . اخذ تأییدیه از کارفرما پس از انجام هر مرحله ى طراحى؛

3 . اعالم کتبى توصیه هاى ایمنى و اجرایى در ابتداى شروع به کار سازنده 
و یا کارفرما و اخذ رسید در این خصوص؛

4 . ناظران محترم پس از بازدید توصیه هاى الزم و نواقص فنى و اجرایى 
و ایمنى را به صورت کتبى به کارفرما اعالم و نسخه دوم رسید را دریافت 

کنند؛
5 . در خصوص وظایف ( ناظر، طراح و مجرى) علم و اطالع کامل داشته 

باشند؛
6 . مطالعه ى دقیق و جامع قوانین مربوط به نظام مهندسى ساختمان و 

شهردارى.
در پایان به اطالع مى رسانیم که شورا آمادگى مشاوره و راهنمایى و 
پاسخ به سؤاالت و ابهامات احتمالى اعضا را در مورد وظیفه و حقوق قانونى 
خود، در زمینه هاى نظارت، طراحى و اجرا داشته و در راستاى کمک به 

اعضاى محترم دریغ نخواهد کرد.

شوراى حل اختالف سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس


