مؤسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار
شناسه ملی 14006758545
شماره ثبت 41605

تابستان 1398
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ماده -1مؤسسه داوری و حقوقی دادوران پارسيان دادار به شماره ثبت  41605و شناسه ملّی  14006۷5۸545كه به
موجب مجوز كانون وكالی دادگستری تشكيل شده است؛ در مواردی كه حل اختالف به این مؤسسه ارجاع داده میشود،
هزینههای داوری مطابق این آیيننامه محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده -2هزینه ثبت دادخواست داوری در مؤسسه ،در داوری داخلی ( 5/000/000پنج ميليون) ریال و در داوری بينالمللی
معادل یورو میباشد .هزینه ثبت دادخواست داوری هنگام تسليم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر
حال غيرقابل استرداد است.
ماده  -3هزینه اداری در داوری داخلی براساس جدول (الف) و در داوری بينالمللی براساس جدول (ب) تعرفه پيوست
محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده  -4حقالزحمه داور در داوری داخلی براساس جدول (ج) و در داوری بينالمللی براساس جدول (د) تعرفه پيوست
محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره  -1در صورتی كه طرفين و داور یا داوران به مبلغ كمتری بابت حقالزحمه داوری توافق كرده باشد ،به همان ترتيب
عمل خواهد شد.
تبصره  -2مجموع حق الزحمه داوری در داوری سه نفری به نسبت  40درصد برای سر داور و  30درصد برای هریک از
داوران اختصاصی طرفين تسهيم خواهد شد .
ماده  -5در صورتی كه هریک از طرفين از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینهها خودداری كند ،طرف دیگر
ميتواند سهم طرف ممتنع را بپردازد و مادام كه هزینههای مقرر پرداخت نشده ،رسيدگی به پرونده متوقف خواهد شد.
ماده  -6هزینه كارشناسی كه در جریان داوری انجام شود ،طبق تعرفه مصوب قوهقضائيه برای كارشناسان رسمی
دادگستری خواهد بود.
ماده  -7هرگاه در جریان داوری ،پرداخت هزینههای جدیدی از قبيل كارشناسی یا سفر ضرورت پيدا كند ،مؤسسه هزینه
های مربوط را با رعایت عرف و رویه ذیربط تعيين میكند و پرداخت آن بالمناصفه توسط طرفين پرداخت خواهد شد مگر
آنكه طرفين یا داوران ترتيب دیگری را توافق كرده باشند .در صورتی كه انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از كشور
باشد ،هزینه اخذ روادید و پرداخت فوقالعاده روزانه داوران بالمناصفه بر عهده طرفين است.
ماده  -8هزینههای داوری در مورد ادعای متقابل ،براساس جداول و پيوست این آئيننامه محاسبه و دریافت می شود.
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ماده  -9حقالزحمه داوری در مواردی كه خواسته مالی نبوده یا تعيين ارزش خواسته ممكن نباشد ،مطابق قرارداد داوری
( منظور موافقت نامه داوری است كه فی مابين موسسه  ،داور منتخب و أصحاب داوری تنظيم و امضا می شود ) تعيين و
دریافت میشود؛ چنانچه كميت یا كيفيت كار اقتضای حقالزحمه كمتر یا بيشتری داشته باشد ،مؤسسه هزینه معقول و
متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعيين میكند كه پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفين است.
ماده  -10هزینههای داوری میبایست به حساب اعالمی از سوی مؤسسه ،پرداخت گردد.
ماده  -11در صورتی كه پرونده با استرداد دعوی یا براساس گزارش اصالحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود،
مؤسسه میتواند با توجه به مرحله رسيدگی و متناسب با ميزان كار انجام شده ،هزینههای داوری را تعيين و دریافت كند و
در صورتی كه از محل پرداختهای طرفين مازادی وجود داشته باشد ،به پرداخت كننده مسترد ميشود.
ماده  -12هزینههای داوری و كارشناسی در دعاوی خاصی كه از پيچيدگیهای حقوقی ،فنی و تخصصی برخوردارند،
متناسب با كيفيت و نوع و حجم كار ،توسط مؤسسه تعيين میگردد.
ماده  -13هزینههای داوری با استفاده از ابزارهای الكترونيكی در فضای مجازی ،مشمول این آئيننامه است و در صورتی كه
هزینههای اضافی الزم باشد ،در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری ،توسط مؤسسه تعيين و دریافت میشود.
ماده  -14هزینههای داوری در پروندههایی كه مؤسسه به اتفاق سایر مراكز یا مؤسسات داوری یا اشخاص حقيقی و حقوقی
دیگر ،اعم از ایرانی و خارجی انجام میدهد ،حسب مورد متناسب با نوع و حجم كار و با رعایت همين مقررات تعيين و
دریافت میشود.
ماده  -15نحوه تسهيم هزینهها و مسؤوليت پرداخت آن توسط طرفين یا یكی از آنها در رأی داوری تعيين خواهد شد و در
صورتی كه در این خصوص ترتيبات خاصی بين طرفين مقرر شده باشد ،به همان ترتيب عمل میشود.

این آییننامه در 15ماده توسط هیأت مدیره مؤسسه تأیید و تصویب گردیده است.
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جدول الف -هزینههای اداری در داوری داخلی
ردیف

مبلغ خواسته (به ریال)

هزینههای اداری (به ریال)

1

تا 50/000/000

5/000/000

2

از  50/000/001تا 250/000/000

 1/5درصد مازاد

3

از  250/000/001تا 1/000/000/000

 1درصد مازاد

4

از  1/000/000/001تا 3/000/000/000

 0/75درصد مازاد

5

از  3/000/000/000و باالتر

30/000/000

جدول ب -هزینههای اداری در داوری بینالمللی
ردیف

مبلغ خواسته (به یورو)

هزینه داوری (به یورو)

1

تا 10/000

500

2

از  10/001تا 50/000

 3درصد مازاد

3

از  50/001تا 100/000

 1/5درصد مازاد

4

از  100/001تا 500/000

 0/70درصد مازاد

5

از  500/001تا 10/000/000

 0/60درصد مازاد

از  10/000/000و باالتر

15/000

جدول ج -حقالزحمه داور منفرد در داوری داخلی
ردیف

مبلغ خواسته (به ریال)

هزینه داوری (به ریال)

1

تا 50/000/000

5/500/000

2

از  50/000/001تا 250/000/000

 3درصد مازاد

3

از  250/000/001تا 1/000/000/000

 2درصد مازاد

4

از  1/000/000/001تا 10/000/000/000

 1/5درصد مازاد

5

از  10/000/000/001تا 50/000/000/000

 1درصد مازاد

6

از  50/000/000/001تا 100/000/000/000

 0/50درصد مازاد

7

از  100/000/000/001تا 500/000/000/000

 0/25درصد مازاد

8

از  500/000/000/001و باالتر

 0/125درصد مازاد

جدول د -حقالزحمه داور منفرد در داوری بینالمللی
ردیف

مبلغ خواسته (به یورو)

هزینه داوری (به یورو)

1

تا 10/000

1/500

2

از  10/001تا 50/000

 4درصد مازاد

3

از  50/001تا 100/000

 3درصد مازاد

4

از  100/001تا 500/000

 2درصد مازاد

5

از  500/001تا 1/000/000

 1/5درصد مازاد

6

از  1/000/001تا 5/000/000

 0/50درصد مازاد

7

از  5/000/001تا 10/000/000

 0/25درصد مازاد

8

از  10/000/001تا 50/000/000

 0/125درصد مازاد

9

از  50/000/000و باالتر

 0/625درصد مازاد

/

4

