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 (1دستور جلسه شماره )

 آئین نامه معامالت شهرداری تهران و اصالحات و الحاقات بعدی آن. 38بررسی ماده  :عنوان 

 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران :مرجع طرح موضوع

 06/09/1400: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  2  :جلسهدستور  تعداد صفحات

 :  شرح موضوع

 شهرهای  و کالنشهرها  ها،استان  مراکز هایشهرداری  به بعدی اصالحات  با 1۳۵۵ مصوب  تهران شهرداری  معامالت نامه آیین تسری  و اصالح  قانون 

 تاریخ آن از و ابالغ وقت جمهور رئیس سوووی از 07/0۳/1۳90تاریخ  در و تصووویب مجلس در 04/02/1۳90تاریخ  در جمعیت نفر میلیون یک باالی

ساس  بر. دیگرد جرااال الزم شی  اختالفات" مذکور نامه آئین ۳۸ ماده ا ضوع  معامالت از نا ضویت  با اختالفی حل هیات در نامهآیین این مو  نفر یک ع

 شهردار،  انتخاب به شهرداری  نماینده مربوطه، شورای  انتخاب با شهر  اسالمی  شورای  اعضاء  از نفر یک قضائیه،  قوه رئیس انتخاب با دادگستری  قاضی 

شدار  نماینده سب  فرماندار یا بخ سیدگی  قابل قرارداد، طرف قانونی نماینده و مورد ح ضی  طرف از صادره  حکم و ر سه  قا  االجراء الزم طرفین برای جل

 ".است

سب  مخل عنوانه ب شهرداری  با قرارداد طرف پیمانکاری هایشرکت  برای که مقرراتی و قوانین از یکی سیاری  گالیه و شود  می شناخته  کار و ک  را ب

 حقوق در اجحاف موجبات دلیل چند بر بنا موضوع  این اختالف حل هیات در که می باشد  شهرداری  معامالت نامه آئین ۳۸ ماده ،است  داشته  پی در

 :است نموده ایجاد را شهرداری قرارداد طرف پیمانکاران حقه

 .ندارند خاصی یاجرا ضمانت نیز آن سوی از صادره احکام و تشکیل فراوان تاخیر با معموال هاپرونده مالی بار وجود دلیل به مذکور هیات. 1

 بوده استعالم و دسترسی قابل راحتی به شهرداری قراردادهای طرف شده تضییع حقوق و نشده اجرا هایرای ها،شهرستان هایپرونده باالی تعداد .2

 . باشدمی مذکور قانون موفقیت عدم بیانگر و

 شهرداری، از هیات این عضو نفر ۵ از نماینده سه حضور و (مرتبط قانونی تشکل نماینده مثال طور به) خصوصی بخش از ای نماینده وجود عدم. ۳

 .نماید تشکیک صادره، رای در عدالت حصول در است ممکن فرمانداری، با بخشداری و شهر شورای

 تحقق بطالن، و صحت در اختالف آیا که معنا بدیننیاز به برررسی دارد.  «نامه آئین این موضوع معامالت از ناشی اختالفات» مفهوم شمولیت تعیین. 4

  ،همربوط تکالیف و حقوق و انحالل از پس وضعیت معامله، خاتمه یا انفساخ شرایط تحقق یا فسخ حق اصل به مربوط اختالفات معامله، تحقق عدم و

 خیر؟ یا را دارد ۳۸ ماده موضوع هیأت در طرح قابلیت

بررسی پیشنهاد زیر در  است تا درخواست نمودهدبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با عنایت به مطالب فوق سندیکای شرکت های ساختمانی از 

 دستور کار  قرار گیرد: 

 :گیرد قرار اصالح موردماده  این در ذیل موضوعات و بررسی مجددا مذکور اصالحیه ۳۸ ماده

 .  شد خواهد این هیات جلسات تشکیل در تسریع امکان به منجر هیات پیش بینی شود. این مورد جلساتالزم برای  بودجه. 1
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 و موثرتر، ترمتناسب دقیق تر، احکام صدور و هابررسیحضور یابد تا  اختالف حل هیات در مرتبط صنفی تشکل نمایندههیات،  ترکیب اصالحبا . 2

 عادالتر گردد. 

 نامه پیش بینی شود.  آئین ۳۸ ماده موضوع هایهیات از صادره آرای برای اجرایی ضمانت. ۳

  در این آیین نامه ارائه گردد.  "معامالت از ناشی اختالفات ". تفسیر مشخص از دامنه شمول عبارت4

توافق توان بر خالف آن در قراردادها هیأت مذکور صالحیت ذاتی دارد یا میشود د و مشخص تعیین گرد ۳۸. ماهیت و صالحیت هیأت موضوع ماده ۵

ند به تواهمچنین مشخص گردد که هیأت مذکور منصرف از نهاد داوری است یا میداد.  کرد و مرجع دیگری را صالح به رسیدگی به اختالفات قرار

ان قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیو 10ماده بند مشمولیت هیأت مذکور جز مراجع اداری موضوع  . به عالوه اینکهوعی نهاد داوری تلقی گرددن

 گردد.تعیین  22/09/1۳90عدالت اداری مصوب 

، موارد رد دادرس، اصالح رأی و الزام به حضورینحوه طرح دعوا، آئین رسیدگی هیأت، صالحیت، ارجاع به کارشناسی، مواعد، صدور رأی غیابی یا . 6

 نامه یا دستورالعملی در این خصوص پیش بینی گردد.یا تهیه آئین  مشخص شود در اصالحیه ماده مذکوررعایت قانون منع مداخالت 

  لحاظ گردد. ۳۸چگونگی اعتراض در اصالحیه ماده ، مرجع و هیات قابلیت اعتراض آرای صادره ،. به دلیل ساکت بودن قانون7

 


