بسمه تعالی

آینی انمه و شیوه انمه اجرایی کمیته حل اختالف سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

فهرست مطالب و سرفصلها:
فصل اول:کمیته (هیأت)حل اختالف
فصل دوم:
الف /اساس فعالیت کمیته
ب /شرایط انتخاب و صالحیت
(ب )1-شرایط انتخاب و شیوه انتخاب اعضاء
(ب )2-شرایط احراز صالحیت اعضاء
فصل سوم:صالحیت کمیته
الف /صالحیت ذاتی(نسبی)
ب /صالحیت حملی
فصل چهارم :رسیدگی به دعاوی
الف /ترتیب و شیوه رسیدگی
(الف)1-درایفت شکوائیه ای درخواست رسیدگی
(الف )2-توقف رسیدگی
(الف )3-ابالغ
(الف )4-جلسات رسیدگی
(الف )5-صدور قرار استماع شهادت شهود (گواهی)
(الف)6-صدور قرار کارشناسی(ارجاع امر به کارشناس)
ب /ورود و جلب اثلث
ج /ختم رسیدگی
ح /صدور رأی
فصل پنجم :اجرای آراء و ضمانت اجرا
فصل ششم :مقررات و ضوابط متفرقه

مقدمه:
با سالم
این آیین نامه اولین آیین نامه مستدل حقوقی می باشد که بدعت آشکاری است در تهیه و تنظیم
آیین نامه های حل اختالف و نهایت تالش جهت قانونی و حقوقی بودن موارد آن بکار رفته است و
امید است هر روز پایه های حقوق در هر آیین نامه ای قوی تر و مستحکم تر شود تا عدالت به نحو
احسنت قابلیت اجرائی پیدا نماید
در راستای تنظیم این مهم همکاران بسیاری یاری و مساعدت نمودند از جمله
جناب آقای زهره وندی ریاست هیئت مدیره
جناب آقای مرزبان بازرس سندیکا
جناب آقای عرب زاده دبیر کمیته حل اختالف
جناب آقای نورانی از اعضای کمیته حل اختالف
وسرکار خانم دالوری کارشناس حقوقی کمیته حل اختالف
که نهایت تقدیر و تشکررا از ایشان می نمائیم که در تهیه و تنظیم این مهم کمک شایانی نمودند/.

با تشکر و آرزوی توفیق
محمود عرب زاده
دبیر کمیته حل اختالف

فصل اول:تعاریف کلی و اصول
الف /آیین نامه کمیته حل اختالف سندیکای آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته
ماده یک :آیکین نامکه کمیتکه حکل اخکتالف سکندیکاه مصمو که ارکوت و مدکررات ککه در مدکا رسکید ی بکه
خواسته ها و کلیه د اوی به ایکن مرعکا احالکه و اساسکا د کاوی ککه ایکن کمیتکه رکالگ بکه رسکید ی بکه آن
می باشده اطالق می شود.
ماده  2کمیتکه حکل اخکتالف بکه هیکمت و مصمو که ای اطکالق مکی کردد ککه وظیفکه رسکید ی بکه د کاوی
مرعو ی و درخواست شده به سندیکای آسانسور را هده دار می باشد.
ماده 3در ایکن مصمو که بکه دلیکل اختدکار در فتکار و کد اطالکه مکوارد و منکدرعاته مکن بدکد بکه مرعکا
رسککید ی مککورد اشککاره در مککاده 2ه اختدککار"کمیتککه" و بککه سککندیکای رککنایا آسانسککور و پلککه برقککی ایککران و
خدمات وابسته "سندیکا" اطالق و نوان می ردد.
فصل دوم:
الف /اساس فدالیت کمیته
ماده 4کمیته در راستای حکل وفدکل اختالفکات و د کاوی و فیدکله دادن بکه مکورد و یکا مکوارد مکورد نکا
که دارای رالحیت رسکید ی بکه آن مکی باشکده بکر اسکاس مکواد و بنکدهای ایکن آیکین نامکه و بکا اسکتناد بکه
اساسنامه سندیکا با ر ایت بی طرفی وبه رورت مندفانه اقدا می نماید.
ب /شیوه انتخاب ا ضای کمیته
ماده 5ا ضای کمیته شامل  3نفر بکه پینکنهاد دبیکر کمیتکه حکل اخکتالف و بکا دکوی هیئکت مکدیره بکرای
مدت  1سات مندوب می ردند.
بدره در رورت لزو و نخیص دبیر کمیته افزایش ا ضای کمیته مطابق ماده  5بالمانا می باشد.

ماده 6شرایط احرا ا ضاء
(الف) شرایط مومی
(الف )1-ابدیت عمهوری اسالمی ایران
(الف )2-التزا به والیت فدیه و دین مبین اسال یا سایر ادیان رسمی
(الف )3-ضویت در سندیکا
(ب) شرایط اختداری
(ب )1-داشتن حداقل  40سات ما و حداکثر  70سات ما
(ب )2-داشتن حداقل  7سات سابده ضویت در سندیکا .
(ب )3-دارای حداقل مدرک دیپلم
(ب )4-نداشککتن موکومیککت کیفککری بککرای عککراام مککالی و اخالقککی یککا عراامککی کککه مصککا ات آن
حدود قداص و ندان بینتر ا ی :سات باشد.
فصل سوم :صالحیت کمیته حل اختالف
الف :صالحیت ذاتی
ماده 7کلیه اشخارکی ککه اهلیکت اقامکه د کوی را دارنکد مکی واننکد بکا رارکی طکرفین و یکا بکه نهکایی بکا
قبوت داوری کمیتکه در بکدو امکر بکه نکوان مرعکا حکل اخکتالف درخواسکت رسکید ی یکا شککواایه خکود را
که به طرفیت ی :یا چند ن ا ا ضای سندیکا به این کمیته اقامه نماید.
ماده  8رسید ی به کلیه د اوی اشخاص ا ا ضاء مطابق ماده 13هو ا ضاء ا اشخاص طرح د وی مکی نماینکد ه
در رالحیت این کمیته می باشد.
ماده  9کلیه افراد و متدکاملین ککه یککی ا طرفهکای اینکان ضکو سکندیکای مکی باشکده مکی واننکد رکمن
مداملککه ملککز شککوند و یککا رارککی نماینککد کککه در رککورت بککرو اخککتالف بککین آنهککاه سککندیکا داوری و حککل و
فدل اختالف نماید در این رورت کمیته رالگ به رسید ی می باشد.

ب /صالحیت محلی
ماده  10با نایت به نکیل و فدات شدن شدبات سندیکا در برخی ا استانهای کنکور ه بکه اختالفهکای ا ضکاء
سندیکا ء با افراد و اشخاص ثالث در آن استانها هکمیته حل اختالف همان شدبه رسید ی می نماید.
ماده  11موارد و پرونده های مطروحه در سندیکا در رورت لزو ارعا به شدبات همان استان می ردد.
بدککره ا ضککای ایککن کمیتککه هککا بککر اسککاس رککوابط و شککرایط مککومی و اختدارککی منککدر در مککاده  5و 6
این آیین نامه ه ا سوی هیمت مدیره شدبات سندیکا انتخاب خواهند شد.
مککاده 12اسککتانها و شهرسککتانهایی کککه فاقککد شککدبه سککندیکا باشککند و یککا شککدبا ی کککه هنککو ا ضککای کمیتککه
انتخاب و مندکوب ننکده انکد و یکا در شکرف انتخکاب مکی باشکندهکمیته حکل اخکتالف سکندیکا( هران) رکالگ
به رسید ی بودهه بدیهی است پرونده های مربوطه در موارد فوق به این کمیته ارسات خواهد شد.
ماده  13مورو ا ی که کمیته رالحیت رسید ی به آن را دارا می باشد موارد ذیل می باشد
الف -شکایت بین ا ضای سندیکا
ب-شکایت ا ضای سندیکا ا کارفرمایان
 شکککایت ا ضککای سککندیکا ا فروشککند ان و ولیدکننککد ان قطدککات و با ر انککان و ندککابان و پیمانکککارانآسانسور
د-شکایت کارفرمایان ا ا ضای سندیکا
فصل چهارم :رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها
الف /ترتیب و شیوه رسیدگی
شروع رسیدگی
ماده  14شرو رسکید ی بکه د کاوی و شککواایه هکایی ککه کمیتکه رکالگ بکه رسکید ی مکی باشکده مسکتلز
ددیم درخواست رسکید ی بکه همکراه مسکتندات ال و سکلیم ایکن درخواسکت بکه دبیکر خانکه سکندیکا مکی
باشد.
ورککیگ درخواسککت رسککید ی د ککاوی در کمیتککهه همککان فککر ا پککیش دیککین شککده مککی باشککد (فککر
شکواییه)که ه در دبیرخانه سندیکا موعود بوده و در اختیار متداری رسید ی قرار می یرد.

ماده  15دفتر کمیته پس ا ورکوت درخواسکت رسکید ی بایکد فکورا آن را ثبکت و رسکیدی منکتمل بکر نکا
خواهانه خواندهه اریخ (رو  -ماه –سات) بکا ذککر شکماره ثبکت بکه دکدیم کننکده درخواسکت بدهکد و در فکر
درخواست اریخ سلیم را قید نماید.
ماده  16درخواست باید به بان فارسی باشد و فر مورد نظر را کمیل و وویل سندیکا نمایند.
ماده  17پرداخت هزینه رسید ی
بدره هزینه های رسکید ی بکر اسکاس درفکه هکای مدکوب هیکمت مکدیره سکندیکاه در عکداوت مربوطکه
پیوست این آاین نامه می باشد.
توقف رسیدگی
مککاده  18در مککواردی کککه بنککدهای  1و بدککره ذیککل آن و بنککد  2و  3و  4و  5و  6مککاده  21ر ایککت
نگردده درخواست پذیرفته می شکود لککن اقکدا و بکه عریکان افتکادن آن منکو بکه رفکا ندکص ا سکوی
خواهان می باشد.
بدره دفتکر کمیتکه مرا ک ندکایص را در مکان دکدیم درخواسکت و نککیل پرونکده اولیکه بکه خواهکان
ابالغ نموده و خواهان نیکز  10رو ا کاریخ دکدیم درخواسکت مهلکت خواهکد داشکت نسکبت بکه رفکا آن
اقدا ه در غیر این رورته مورکو بکه کمیتکه (در وقکت فکوق الدکاده) و خکار ا نوبکت بکه اولکین علسکه
کمیته احاله ا دمیم ال ا سوی ا ضای کمیته رادر ردد.
(ب )3-ابالغ:
مککاده  19پککس ا نکککیل پرونککده و کمیککل آن وسککط دفتککر کمیتککه و دیککین وقککت رسککید یه یکک:
نسخه ا درخواست را بکه همکراه رونوشکت رکماام و اخطاریکه بکا ذککر رو و وقکت رسکید ی بکه خوانکده
ارسات می نماید.
بدره  1ابکالغ اوراقه بکه شکرکتهای ضکو سکندیکا بکه رکورت ارسکات نمکابر (فککس) و اخکذ مییدیکه بکا
ذکر نا دریافت کننکده و شکماره ارسکالی ا سکوی دفتکر کمیتکه انصکا و کالوه بکر آن مکوارد بکه رکورت
لفنی به مدیر آن شرکت یا قاام مدا اینان با قید نا در بر ه ابالغ انصا می ردد.
بدره  2ابالغ وقت رسید ی و نیز نوان درخواست خواهان برای سایر افراد غیر ضکو و یکا خواهکان بکرای
اوقات رسید ی بددیه به رورت لفنیه در رورت قبوت ابالغ شوندهه در غیر این رورت با ارسات نمابر و یکا
ا طریق پست پینتا (هزینه به هده خواهان غیر ضو)انصا می ردد.

الف /رسیدگی
ماده  20ارکواب و طکرفین د کوی لزومکا بایکد در علسکات رسکید ی شکرکت نماینکد و در رکورت کد
امکککان حضککور الیوککه ای کککه متضککمن اسککدا حککق حضککور اینککان و اظهککارات و دفا یککات باشککد قبککل ا
علسه رسید یه ارسات نماید.
ماده  21هر ی :ا طرفین پرونده مکی واننکد بکه عکای خکود وکیکل و یکا نماینکده کا االختیکار مدرفکی
نماینده ولی در رور ی ککه کمیتکه نکخیص دهکد حضکور خکود شکخص ال مکی باشکده در بر که ابکالغ
با قید این مطل ه حضور آن شخص الزامی می باشد.
بدره برای اشخاص حدیدی وکالی داد ستری و نیز وکالت رسمی ارراری ا دفا ر اسناد رسکمی و بکرای
اشخاص حدوقی و شرکتها و سا مانهای دولتی و خدوریه مدرفی نامه ای که منخدات سصلی نماینکده بکا
ذکر حدود و اختیارات و مددار نفوذ دمیمات نماینده ال و رروری می باشد.
(الف )3-جلسات رسیدگی
ماده  22علسات رسید ی با حضور حداقل  2ن ا  3ن ا ضای منتخ نافذ و قانونی می باشد.
مککاده  23رسککید ی بککه د ککاوی و شکککواایه هککای ورککولی بککه هیککمت در علسککا ی کککه حککداقل هفتککه ای
ی :بار در مول سندیکای نکیل می ردده انصا می شود.
بدککره  1در رککورت ارعککا و ورککوت حککداقل  6پرونککده هفتککه ای یکک :بککار بککا همککاهنگی دبیککر هیککمت
نکککیل مککی ککردد و در رککورت ارعککا و ورکوت د ککاوی کمتککر ا ایککن دککداد هککر  2هفتککه یکک :علسککه
نکیل می ردد.
بدره  2در رکورت ارعکا و ورکوت دکداد یکادی ا پرونکده هکای وکویلی بکه دبیرخانکه هیکمته و یکا
ورککوت پرونککده هککای خککاص و بککا شککرایط ویک هه علسککه هیککمت مککی وانککد خککار ا روات و سککیر مدمککولی
علسات ه در خار ا نوبت و در علسات وی ه رسید ی ه به پرونده های موروف رسید ی شود.
ماده  24کمیتکه حکل اخکتالف بکه نکوان مرعکا داوری در کلیکه د کاویه بکه رکورت ککامال مندکفانه و
بکی طکرف مککل مکی کنکد وقبککل ا ا خکاذ دکمیم بایککد اطمینکان حارکل نمایککد ککه طکرفین ا شککرایط
برابر برای دفا و طرح مد ای خود و  ...برخوردار باشند.

مککاده  25ا ضککای کمیتککه در سککید ی و بررسککی و رککدور نظریککه منککور ی و رای و نظککر خککود ه ا لوککا
نریفات قانونی رد در رکد کابا مدکررات آیکین دادرسکی و قضکایی نیسکتند ولکی کابا مدکررات قکانونی
و مدررات مربو به آییین نامه حل اختالف و مر مواد و بندهای این آیین نامه می باشند.
ماده  26هر ی :ا متکدا یین مکی واننکد بکرای خکود وکیکل یکا نماینکده حدکوقی کا االختیکار یکا قکاام
مدا انتخاب و مدرفی نمایمد..
مککاده  27وکالککت و یککا نماینککد ی ککا االختیککار ممکککن اسککت بککه موعکک سککند رسککمی و یککا وکالککت
داد ستری و یا به موع نامه کتبکی بکا شکماره و کاریخ و نیکز مدرفکی کالی کرین مرعکا و مسکئوت آن
سا مان و یا شرکت و. ..
در رور ی که وکالت ا در خکار ا ایکران ا طکاء مکی شکود بایکد بکه کواهی یککی ا مکممورین سیاسکی
یا کنسولی عمهوری اسالمی ایران برسد.
بدره ا ر وکالکت و یکا نماینکد ی در علسکه رسکید ی داده شکوده بایکد مرا ک در رکورت علسکه قیکد
و به امضای وکیل برسکد.چنانچه موککل و ارکیل خکود در علسکه حضکور دارنکد امضکاء ذیکل رور صلسکه
وسط موکل کفایت می کند.
ماده  28هکر ککدا ا متکدا یین حکداکثر مکی واننکد  2نفکر وکیکل و نماینکده حدکوقی کا االختیکار بکه
کمیتککه مدرفککی نماینککد کککه حضککور هککر کککدا ا اینککان بککرای رسککید ی کفایککت نمککوده مگککر اینکککه در
وکالککت ککا و یککا مدرفککی نامککه نماینککده ککا االختیککاره اختیککارات ا طککایی بککه وکککال ه و نفککوذ دککمیمات
اینان ه متفدا قید ردیده باشد.
مککاده 29در رککورت مدرفککی وکیککل ا سککوی متککدا یینه کلیککه اوراق و اوقککات رسککید ی و نیککز دککمیمات
کمیته به اینان ابالغ می ردد .لکذا در رکورت کد ذککر نفکوذ ابکالغ اوراق بکه وکیکل و یکا نماینکده کا
االختیار ه ا آنصایی که ارکل بکر ارکالت نماینکد ی و وکالکت ا طکایی و نیکز نفکوذ وکالکت مکی باشکد لکذا
ابالغ به اینان نافذ و مدتبر خواهد بود.
ماده  30ا ر به موع ی :شکواایه و یکا درخواسکته د کاوی متدکدد اقامکه شکود ککه بکا یککدیگر ار بکا
کامل و دارای مننم واحد باشکد و کمیتکه نتوانکد در یک :علسکه واحکد بکه آنهکا رسکید ی کننکده د کاوی
اقامه ننکده را ا یککدیگر فکیک :و بکه هکر یک :در رکورت رکالحیت عدا انکه رسکید ی مکی کنکد .در
غیر این رورت نسبت به آنچکه رکالحیت نکدارد بکا رکدور قکرار کد رکالحیت پرونکده را ا حیکث کد
رالحیت به مراعا رالحیتدار ارسات می نماید.

مکاده  31در رککور ی کککه درخواسککت و د ککاوی نککاقص و ا نظکر کمیتککه داوری ندککص باشککد و بککه اسککتناد
آن ندککص کمیتککه نتوانککد بککه پرونککده رسککید ی کنککده عهککات ندککص را قیککد و طککی اخطاریککه ای ا طککرف
دبیرخانه کمیته به خواهان ابکالغ ککه اینکان موظکف اسکت ظکرف مهلکت  10رو ا کاریخ ابکالغه نکواقص
ا ال شکده و یکا مکدارک خواسکته شکده را کمیکل نمایکده در غیکر ایکن رکورت کمیتکه قکرار رد رکادر و
مردود و ا ال شدن درخواست و اد ا را ا ال می نماید.
ماده  - 32د حضور هر یک :ا ارکواب د کوی و یکا وکیکل آنکان در علسکه رسکید یه مکانا رسکید ی
و ا خککاذ دککمیم نیسککت مگککر در مککواقدی کککه کمیتککه بککه اخککذ ورککیگ هککر یکک :ا ارککواب د ککوی نیککا
داشته و یا اینکه کمیته نتواند در ماهیت د وا بدون اخذ وریگ رای و نظر رادر کند.
مککاده  - 33خواهککان و یککا خوانککده بایککد ارککوت اسککنادی کککه رونوشککت آنهککا را رککمیمه درخواسککت و
شکواایه کرده و یا اینکه می خواهد به آنها استناد نماید در علسه رسید ی حارر نماید.
بدککره بدیهی اسککت پککس ا مدککدق نمککودن اوراق و مسککتنادات ابککرا ی هارککوت اسککناد مورککوف بککه ارااککه
دهنده ودت می ردد.
ماده  - 34کمیته می وانکد علسکه رسکید ی را بکه درخواسکت و ررکایت و رارکی ارکواب د کوا فدکط
یکبار به مخیر بیاندا د.
مککاده  35هککر ککاه در وقککت دیککین شککده علسککه رسککید ی نکککیل شککود و یککا مککاندی بککرای رسککید ی
باشده نزدیکترین مان برای رسید ی دیین و ا ال خواهد شد.
مککاده  36در علسککات رسککید ی لزومککا بایککد اظهککارات طککرفین در رککورت علسککات نظیمککی بککه رککورت
کامل در ردد.
ماده  37ا ر د کاوی دیگکری ککه ار بکا کامکل بکا د کاوی طکرح شکده دارنکد و یکا دارای مننکم واحکد و
طرفین واحد باشد کمیته به مکامی آنهکا یک :عکا رسکید ی مکی نمایکد و چنانچکه در شکدبه دو مطکرح
ننده باشد در شدبه ای که ابتدا منخص ننده با دیین دبیر کمیته وأمان رسید ی می ردد.
ماده 38در پایان هر علسکه رسکید ی چنانچکه بکه عهکات رکروری علسکه یکا علسکات دیگکر ال باشکده
لت مزبور یر رورت علسه قید و علسکه بدکدی دیکین بکا ذککر سکا ت و رو بکه ارکواب د کوی ابکالغ
می ردد.

بککدیهی اسککت در رککور ی کککه د ککوا قابککل صزیککه باشککد و فدککط قسککمتی ا آن مدتضککی رککدور رأی و
نظریه باشده کمیته نسکبت بکه همکان قسکمت و مبوکث رأی رکادر و نسکبت بکه قسکمت دیگکر رسکید ی
را ادامه خواهد داد.
ایرادات و موانع رسیدگی:
مککاده  39در رککور ی کککه خواهککان و یککا خوانککده یکککی ا ا ضککای کمیتککه و یککا وابسککتگانه خککادمینه
مخدومینه کارمندانه ندکابانه ا ضکای هیکمت مکدیرهه مندکوبانه منتسکبین اینکان باشکد و مکوارد منکابه
آن ه بالفارله آن کمیته ا رسکید ی بکه مورکو خکودداری و بکه کمیتکه دو احالکه و یکا اینککه آن ضکو
در آن علسه و حتی آن هفته ا علسه کمیته حق شرکت و حضور نخواهد داشت.
ماده  40هر اه یکی یا همه ا ضای کمیتهه قرابکت نسکبی و یکا سکببی کا درعکه  3ا هکر طبدکه بکا یککی
ا ارواب د وی داشته و یکا قکیم و مندکوب مخکدو یککی ا طکرفین باشکد و یکا اینککه خکود یکا همسکر
یککا فر نککد اینککان ه وارث یکککی ا ارککواب د ککوی باشککند و یککا اینکککه یکککی ا ا ضککای کمیتککه سککابدا در
د وای منابه بکه نکوان شکاهد و کواه و یکا مطلکا حضکور داشکته و مهمتکر اینککه بکین یککی ا ا ضکای
کمیتککه و احککدی ا ارککواب د ککوی قککبال نککا و اختالفککی بککوده کککه در کمیتککه و یککا مرعککا قضککایی
رسککید ی شککده و یککا در حککات رسککید ی باشککده در آن رککورت کمیتککه ا رسککید ی امتنککا و مورککو بککه
کمیتککه منککترک منککتمل بککر  4نفککر ( 2نفککر ا کمیتککه اوت و  2نفککر ا کمیتککه دو )ارعککا و آن ا ضککا بککه
مورو رسید ی می نمایند.
بدره این موانا و ایکرادات خکواه ا سکوی ضکو کمیتکه و خکواه ا طکرف ارکواب د کوی مطکرح کردده
در هر مرحله ای ا رسید ی که باشد متوقف و به کمیته منترک ارعا ردد.
گواهی(الف)4-
مککاده  41در مواردیکککه دلیککل اثبککات د ککوا یککا مککوثر در اثبککات آنه ککواهی واهککان و یککا شککهود باشککده
کمیته می وانکد بکا رکدور و دکمیم مبنکی بکر اسکتما شکهادت واهکان و شکهوده طکرفین را ملکز بکه
مدرفی واهان و شهود نماید.
ماده  42هکر یک :ا ارکواب د کوی ککه متسکم :بکه کواهی شکده انکد و اد کای وعکود شکاهد و کواه
بککرای اد ککای خککود دارنککدو بایککد واهککان خککود را در رو و سککا ت مدککرر شککده بککه کمیتککه مدرفککی نمایککد.
شهادت ا می واند به رورت کتبی و یا شفاهی در کمیته باشد.
ماده 43هر ی :ا طرفین می واننده واهان طرف خود را با ذکر لت عرح نمایند.

ماده  44در رورت ددد واهکانه کمیتکه مکی بایسکت اظهکارات هکر کواه را بکدون حضکور واهکانی ککه
واهی نداده اند استما و بدد ا اداء واهی کمیته می واند ا واه ها مصتمدا نیز ودیق نماید.
مکاده  45هککر یک :ا ارککواب د کوا نبایککد اظهککارات کواه راقطککا نماینکد ولککی پکس ا ادای ککواهی مککی
وانند وسط کمیته سواال ی که مربو به د وا باشد ا واه به مل آورند.
ماده  46کمیته نمکی وانکد کواه را بکه ادای کواهی رغیک و یکا در کیفیکت کواهی راهنمکایی نمایکد و
یا ا ادای واهی منا نماید.
ماده  47اظهارات واه باید ینا در رورت علسه قید و به امضاء و اثر انگنت او برسد.
مککاده  48نککخیص ککمثیر ککواهی و ار ا آن بککا کمیتککه مککی باشککد و کمیتککه مککی وانککد بککه درخواسککت
یکی ا ارواب د وی و یا اینکه در رور ی که مدتضی بداند واهان را احضار نماید.
(الف )5-ردور قرار کارشناسی – (ارعا امر به کارشناس)
ماده  49کمیته مکی وانکد رأسکا و یکا بکه درخواسکت هکر یک :ا ارکواب د کوی نظریکه ارعکا امکر بکه
کارشناس را رادر لکذا در ایکن نظریکه بکه مورکو ی ککه نظکر کارشکناس نسکبت بکه آن ال اسکت و نیکز
حداکثر مانی که کارشناس موظف به ا ال نظر کارشناسی نماید اشاره خواهد شد.
ماده  50کمیتکه بایکد کارشکناس مکورد وثکوق را ا بکین کسکانی ککه دارای رکالحیت و سکابده و خدکص
و بور در مینه فدالیت مورد نظر هستنده انتخاب نماید.
بدره  1دستمزد کارشناس و هزینه های آن بر هده متداری کارشناسی است.
بدککره  2هر ککاه کمیتککه نتوانککد بککدون انصککا کارشناسککی رسککید ی و ا خککاذ دککمیم نمایککد و مورککو را
بککه کارشککناس ارعککا دهککده در ایککن رککورت هزینککه هککای انصککا شککده کارشناسککی بالمنارککفه بککر هککده
طکرفین اسککت و ا کر طککرفین هککم در مکان رسککید ی نسککبت بکه ودیککا هزینککه کارشناسکی یبککه رککورت
بالمنارفه وافق نمایند کمیته باید با آن موافدت نماید.
مککاده 51در رککورت درخواسککت یکککی ا طککرفین و یککا در رککور ی کککه کمیتککه ال بدانککد مککی وانککد ا
کارشناس نظریه کمیلی بخواهد و یا او را به علسه د وت نماید.
ماده  52دستمزد و هزینکه هکای کارشکناس بکا وعکه بکه درفکه هکای مدکوب هیکمت مکدیره بکه رکورت
مندر و مطابق لیست رمیمه پیوست می باشد.

ماده  53نظریکه کارشکناس بکه طکرفین ابکالغ شکود کا چنانچکه ا ترارکی دارنکده ظکرف مهلکت قکانونی 7
رو ه ا تراض و نظریه خود را وویل دبیرخانه کمیته نمایند.
مککاده  54ایککدا دسککتمزد کارشککناس بککه هککده متدارککی اسککت و در مککواقدی کککه کمیتککه منککخص مککی
شود به هکده طکرفین مکی باشکد و هکر کاه ظکرف مکدت یک :هفتکه ا کاریخ ابکالغ آن پرداخکت نکنکده
کارشناسککی ا ککداد دالیککل خواهککان کارشناسککی خککار و در رککور ی کککه کمیتککه نتوانککد بککدون نظریککه
کارشناسی رسید ی و ا خاذ دمیم نمایده پرونده و خواسته خواهان ابطات خواهد شد.
ماده  55کارشناس یکا کارشناسکان دیکین شکده بایکد حکداکثر ظکرف یک :هفتکه نظکر خکود را کتبکا بکه
کمیته دکدیم دارد مگکر اینککه مکوارد ا امکوری باشکد ککه اظهکار نظکر در آن مکدت مسکیر نباشکد .در آن
رورت کمیته و شدبه رسید ی کننده مهلت مناس ری ا طا خواهد کرد.
مککاده  56نظریککه کارشناسککی بایککد رککریگ و مککدغن و منصککز و موعککه و کککامال روشککن باشککد وکارشناسککان
مربوطکه نبتیککد در نظریککه خککود بککارات ظککاهراه احتمکااله شککایده حککدودا و  ....را در نککخیص مددککر و یککا
میزان ررر و یان و یا اندا ه و حصم کار و ریالی پروژه استفاده نمایند.
مککاده  57هر ککاه پککس ا اخککذ نظریککهه کمیتککه ورککیوات کارشناسککی را نککاقص و غیررککریگ نککخیص
دهده قرار کمیل آن را رادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر مووت می نماید.
ماده  58ا مکان ورکوت نظریکه کارشناسکی پرداخکت هزینکه آن ککال و یکا بخنکی ا آن بکا نظکر کمیتکه
به کارشناس یا کارشناسان دیین شده پرداخت نخواهد شد.
مککاده  59هر ککاه ال باشککد ودیدککات کارشناسککی در خککار ا مدککر کمیتککه (خککار ا هککران) و در
استان دیگری غیر ا هکران و بکا مسکافت یکاد ا مرککز باشکدهکمیته مکی وانکد اعکرای قکرار کارشناسکی
و انصا آن را به شدبات سندیکا در استانهای دیگر وا ذار نماید.
مککاده  60طککرفین مککی واننککد قبککل ا انصککا کارشناسککیه کارشککناس و یککا کارشناسککان دیگککر را رارککی
نماینککد و بککه کمیتککه مدرفککی نماینککد در ایککن رککورت کارشککناس مررککی الطککرفین بککه عککای کارشککناس
دیینیه اقدا می نماید.
(الف )6-تأمین دلیل و معاینه محل
ماده  61در مکواردی ککه اشکخاص ذی حکق و ذینفکا احتمکات دهنکد ککه در آینکده اسکتفاده ا دالیکل و
مدارک د کوای آنهکا ا قبیکل ودیکق مولکی و کسک اطکال ا مطلدکین یکا اسکتفاده ا قکراان و امکارات
موعود در موکل مدتکذر یکا مدسکر خواهکد شکده مکی وانکد ا کمیتکه درخواسکت کممین آنکرا نمایکد و یکا

اینکککه کمیتککه خککود نککخیص دهککد کککه دلیککل و یککا دالیککل و امککارات در آینککده ا بککین خواهککد رفککته بککا
ردور قراره نسبت به ممین دالیل اقدا نماید.
بدره مددو ا ممین دلیل فدط مالحظه و رورت برداری دالیل است.
مککاده  62کمیتککه مککی وانککد رأسککا یککا بککه درخواسککت هککر یکک :ا ارککواب د ککوی قککرار مداینکه موککل را
رادر نماید.
ماده  63اعرای قرار مداینکه موکل یکا ودیکق مولکی ممککن اسکت وسکط یککی ا ا ضکای کمیتکه و یکا
فرد دیگری که طرفین راری نمایند رورت بگیرد.
پ-ورود و جلب ثالث
ماده  64هر ی :ا ارواب د کوی ککه د کوت و علک ثکالثی را ال بدانکد مکی وانکد کا پایکان رسکید ی و
یا در خالت رسید ی به کمیته مدرفی نماید.
ماده  65هر اه شکخص ثکالثی در مورکو رسکید ی ارکواب د کوا بکرای خکود مسکتدال حدکی قایکل باشکد و
یا خود را در موکق شکدن یککی ا طکرفین ذی نفکا بدانکده مکی وانکد کا قبکل ا پایکان رسکید ی وارد د کوا
ننککود .در ایککن رککورت بایککد درخواسککت خککود را بککه کمیتککه دککدیم و منظککور خککود را بککه طککور رککریگ ا ککالن
نماید.
بدره هر اه کمیته احرا نماید ککه د کوی ثالکث بکه منظکور بکانی و یکا کمخیر رسکید ی اسکت و یکا اینککه
ار با مورکو ی دو د کوا بکا هکم ندارنکده د کوی ثالکث را ا د کوای ارکلی عکدا و بکه طکور عدا انکه بکه آن
رسید ی می کند.
ختم رسیدگی و صدور رأی
ماده  66کمیته پس ا احکرا ایکن مورکو ککه طکرفین فررکت مددکوت بکرای ارااکه مطالک و خواسکته هکا و
دفککا داشککته انککد خککتم رسککید ی را ا ککال مککی نمایککد پککس ا ا ککال خککتم و پایککان رسککید ی بککه نککخیص
کمیتهه در همان علسه اقکدا بکه رکدور نظریکه و رأی مکی نمایکد و بکه ارکواب د کوی ا کال مکی نمایکد در
غیر این رورت حداکثر ظرف ی :هفته رأی انناء و ا ال و ابالغ رأی می نماید.
مککاده  67نظریککه و رأی هیککمت کمیتککه حککل اخککتالف بایککد حککاوی و دا ککی ککاریخه منخدککات ارککواب و
طرفین و یا وکیل یکا نماینکد ان قکانونی طکرفین بکا قیکد وکالکت و یکا نماینکد ی و یکا قکاام مدکامی و سکمته
مورو د وا و درخواسکت طکرفینه دالیکل و مسکتندات و ارکوت آیکین نامکه و امضکاء ا ضکای هیکمت و نکا و
نا خانواد ی اینان باشد.

ماده  68نظریه و رأی هیمت می واند در همان علسه آخره پس ا نگارا به طرفین نیز ابالغ ردد.
خ /واخواهی :
ماده  69موکو لیه غالبا در رکور ی ککه وقکت رسکید ی بکه اینکان ابکالغ ننکده و یکا کذر مکوعهی بکرای
د حضور داشته باشد مرض و یکا بیمکاری ا کم ا بسکتری بکودن در مراککز درمکانیه بکرو حادثکه و سکوانگ ه
سفر به خکار ا کنکور و  ..مکی وانکد بکه نظریکه و رأی رکادره ا تکراض و درخواسکت رسکید ی مصکدد را ا
کمیته بخواهد و کمیته چنانچکه موعکه بکودن واخکواهی را نکخیص دهکده یکبکار دیگکر بکا د کوت ا طکرفین
به مورو پرونده رسید ی می نماید.
مککاده  70اسککتنکاف شککرکت ضککو ا اعککرای نظریککه و رأی کمیتککهه ککالوه بککر خلککا یککد شککرکت ا مورککو
پیمانه مدرفی به هیکمت مکدیره ا حیکث خلکف رکنفی و  ...را در پکی خواهکد داشکت 2.بکار خلکا یکد ارعکا
به هیات مدیره عهت دلیق.
مککاده  71در مکواقدی کککه بککرای ا مککا مورککو پیمککانه چکک :ضککمینی ا خواهککان اخککذ و شککرکت ضککو بککه
ا ما ملیات موکو و شرکت مربوطکه نسکبت بکه ایفکاء دهکد اقکدا نمایکده کمیتکه رأسکا مکی وانکد نسکبت
به وویل چ :ضمینی و رمانت به طرف دیگر بدون ررایت و اذن اینان اقدا نماید.
ماده  72چنانچه هر ی :ا ا ضکای سکندیکا دوبکار موککو بکه خلکا یکد کردده بدکد ا رکدور رأی خلکا یکد
دو و ی :نسکخه ا رأی فکوق بکه همکراه پرونکده مربوطکه عهکت دکوی دلیکق پروانکه طراحکی و مونتکاژ و
کس به مدت  6ماه و در رورت کرار بکرای بکار چهکار ه مورکو بکه مصمکا مکومی بکرای ل کو ضکویت بکه
همکراه مکا بککه بککا و ارت رککندته مدککدنه صککارته بککرای ل ککو و دلیککق کامککل پروانککه طراحککی و مونتککاژ و نیککز
ا وادیه مربوطه برای ابطات پروانه کس اقدا خواهد شد.
مککاده  73شککرکتهای ضککوی کککه بککیش ا  4شکککایت در طککوت یکسککات بککه کمیتککه احالککه و منصککر بککه رککدور
رأی بککه موکومیککت و یککا احککرا خلککف آن شککرکت ککرددو در پایککان سککات و نیککز همزمککان بککا رککدور رای
پنصمین پروندهه برای دیین کلیف شرکته مورو به هیمت مدیره سندیکا احاله می ردد.
ماده  74رمانت اعرای آراء کمیته حکل اخکتالف ا سکوی هیکمت مکدیره بکوده و ایکن هیکمت بکه طکور کامکل
نسبت به اعکرای کامکل آراء و نظریکات کمیتکه و هیکمت اهتمکا نمکوده و در چهکارچوب قکوانین بکا شکرکتهای
خاطی برخورد خواهد نمود.

مقررات متفرقه:
ماده  75هر اه رسید ی به د وا منکو بکه اد کایی باشکد ککه رسکید ی بکه آن در رکالحیت کمیتکه نباشکده
رسید ی به آن ا ا خاذ دمیم داد اه و مرعا رالوه متوقف می شود.
مککاده  76هر ونککه بککی احترامککی ه فواشککی و یککا  ...نسککبت بککه ا ضککای کمیتککه و مککدیرانه چنانچککه ا عان ک
شاکی و یا خواهان باشد الوه بر مختومکه شکدن پرونکدهه مورکو بکه داد کاه رکالوه و مرعکا قضکایی احالکه
و چنانچه ا عان شرکت ضو باشد کالوه بکر طکرح در مراعکا قضکایی بکا نظکر هیکمت مکدیره ا  6مکاه کا 2
سات پروانه طراحی و کس دلیق خواهد شد.
ماده  77بکرای پرونکده هکای دارای مسکایل مکالیه هکر یک :ا طکرفین د کوا لزومکا نسکبت بکه وویکل چک:
ضمینی یا مبالغ نددی به امور مالی سندیکا با اخذ رسید اقدا خواهند نمود.
ماده  78به مورو شکواایه و درخواسکت رسکید ی شکرکتهای ضکو ا سکایر ا ضکاء بکا مورکو حضکور غیکر
موعککه در پککروژه وککت پیمککان اینککان و یککا انصککا امککور پیمککان اینککان بککدون اطککال و اذنو در کمیتککه
رسید ی و ا مان ردور دکمیم و رای کمیتکهه پکس ا احکرا خلکف بکا نظکر اکثریکت ا ضکای کمیتکه بکدوا
می وان نسبت به دلیق پروانه طراحی و عوا کس به رورت موقت اقدا نمود.
مککاده  79درفککه رسککید ی بککه شکککواییه هککا و درخواسککتهای دریککافتی در کمیتککهه مطککابق مدککوبات هیککمت
مدیره که هر سات به دوی این هیمت می رسد مطالبه و قابل دریافت می باشد.
بدره هزینه کارشناس نیز مطابق مدوبات یاد شده و در ماده  83می باشد.
ماده  80در مواردی که کمیته نکخیص دهکد ککه رکالگ بکه رسکید ی مکی باشکد ولکی رسکید ی و رکمانت
اعرای دمیمات بدا ی را به همراه داشکته و بکه مدکلوت نمکی باشکده لکذا مکی وانکد مورکو را بکه مرعکا
رالوه احاله نماید.
ماده  81عهت رفا سکوء اثکر آراء رکادرهه شکرکتهای ضکو کالوه بکر اخکذ ررکایت کتبکی شکاکی و خواهکانه
و دادن دهد کتبی درفه هکای رفکا اثکر منضکم شکده و دیینکی ا سکوی هیکمت مکدیره را بکرای هکر پرونکده
به رورت مصزا پرداخت نماید.
ماده  82ا آنصایی ککه حضکور در علسکات رسکید ی بکه پرونکده هکا در کمیتکه ا سکوی ا ضکای ایکن هیکمت
بر ی و بدون دریافکت هزینکه ثابکت مکی باشکده لکذا هیکمت مکدیره مکی وانکد در پایکان هکر  6مکاه فدالیکت
هیمت و شکورا و ارااکه کزارا دبیکر کمیتکهه پاداشکی را بکه ا ضکای آن پرداخکت و در علسکات هیکمت د کوت
و رسما ا اینان ددیر به مل آید.

مککاده  83در مککواردی کککه در ایککن آیککین نامککه پککیش بینککی ننککده مطککابق قککوانین مورککو ی و عککاری کنککور
مل شده و ابا قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد.
ماده  84این آیکین نامکه در 84مکاده و 16رکفوه در علسکه 1394/10/20هیکمت مکدیره بکه دکوی رسکیده
و بدره و آیین نامه اعرایی کمیته حل اخکتالف بکودهه لکذا کلیکه شکیوه نامکه و آیکین نامکه هکای قبلکی ککان
لم یکن لدی و منسوخ ا ال می ردد.

