بسمه تعالی
آیین نامه ( اجرایی ) شورای داوری خانه تئاتر ایران
ماده  –1منازعه واختالف فی مابین اعضای تشکل های صنفی خانه تئاتر ایران و یا افرادی که در جامعه تئاتری
ایران فعالیت دارند در صورت وجود شرط داوری درقرارداد و یا تنظیم قرارداد داوری جداگانه و و تراضی طرفین
به رسیدگی به اختالفات آنان توسط شورای داوری خانه تئاتر  ،توسط این شورا و وفق قانون داوری ( باب هفتم
آیین دادرسی مدنی) مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده  -2اعضای شورای داوری خانه تئاتر متشکل ازیک مسئول شورا که توسط هیات مدیره خانه تئاتر انتخاب
می گردد و  2عضو شورا که توسط این مسئول برگزیده می گردد ،می باشد.
تبصره  - 1مدت عضویت این افراد تا خاتمه مدت دوره هیات مدیره خانه تئاتر می باشد و پس از خاتمه
مدت ماموریت اعضای هیات مدیره زمان ماموریت این افراد نیز به پایان می رسد  .اما ادامه فعالیت شورای
داوری تا تشکیل هیات مدیره جدید خانه تئاتر و معرفی مسئول و اعضای جدید بالمانع است ،همچنین انتخاب
مجدد مسئول واعضای شورا به این سمت ها برای دوره های متوالی منعی ندارد
تبصره  – 2هیات مدیره اختیار عزل مسئول شورا و مسئول اختیار عزل دو عضو دیگر را خواهند داشت .
تبصره  – 3در صورت غیبت غیر موجه بیش از دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی و یا استعفای هر
یک از اعضا ء حسب مورد نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد شد .
ماده  -3نحوه ابالغ رای شورای داوری ابالغ رای شورای داوری به طرفین در محل شورا واقع درخانه تئاتر بعمل
خواهد آمد و یا در صورت استنکاف از حضور  ،با پست سفارشی به نشانی موجود در پرونده پرسنلی ایشان
ارسال و ابالغ خواهد شد .
تبصره  – 1مسئولیت عدم صحت نشانی موجود در پرونده و یا عدم اطالع در خصوص تغییر نشانی متوجه خود
فرد و ارسال رای داوری به نشانی اعالمی به منزله ابالغ بوده و ادعایی بر خالف آن مسموع نمی باشد .

ماده  -4هزینه داوری
پرداخت هزینه داوری به عهده طرفین می باشد .
ماده  – 5اجرای رای داوری :هر گاه محکوم علیه ظرف مدت  20روز پس از ابالغ ،رای داوری را اجرا ننماید
 ، .عالوه بر حفظ حقوق محکوم له جهت مراجعه به محاکم قضایی در خصوص در خواست اجرای رای داوری
 ،در صورت لزوم جهت استیفای حقوق محکوم له شورای داوری مجاز خواهد بود  .تا با گزارش امر و ارسال
یک نسخه از رأی به مرکز هنر های نمایشی نسبت به توقیف حقوق و مطالبات احتمالی محکوم علیه و یا ایجاد
سایر محدودیت ها از قبیل تعلیق ،یا لغو دائم عضویت محکوم علیه از تشکل های خانه تئاتر اقدام نماید .
ماده  – 6این آیین نامه مشتمل  6ماده و 4تبصره در تاریخ  1398/04/24مورد تصویب هیات مدیره خانه تئاتر
قرار گرفت و از تاریخ تصویب الزم االجرا و از این پس  ،آیین نامه شورای داوری خانه تئاتر ایران مصوب
 88/12/5و بازنگری مجدد آن در تاریخ  89/5/12ملغی و بالاثر خواهد بود .

