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 »آئین نامه هزینه های داوری« 

 هزینه های داوری عبارت است از: -1ماده 

 هزینه اداری 

 حق الزحمه داور

هزینه اداری در داوری داخلی بر طبق جدول )الف( و در داوری بین المللی بر طبق جدول   -2ماده  

 تعرفه پیوست می باشد.)ب(  

حق الزحمه داور  در داوری داخلی بر طبق جدول )ج( و در داوری بین المللی بر طبق   -3ماده  

 جدول )د( تعرفه پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.

در صورتی که طرفین و داور یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق الزحمه داوری توافق   -1تبصره  

 ترتیب عمل خواهد شد.کرده باشد، به همان  

در داوری سه نفره یا بیشتر مجموع حق الزحمه داوری بصورت مساوی بین آنان تسهیم   - 2تبصره  

 خواهد شد.

مراحل و زمان پرداخت هزینه ها) اعم از پیش پرداخت و علی الحساب( مطابق آیین نامه   -4ماده  

 داوری( خواهد بود.داخلی مرکز داوری در باره نحوه ارائه خدمات)آیین  

در صورتی که خواهان از پرداخت تمام هزینه ها خودداری کند،مادام که هزینه های مقرر  -5ماده 

 .هیات امنای مرکزپرداخت نشده ، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد،مگر  با موافقت 

 ئیه می باشد. هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود،طبق تعرفه مصوب قوه قضا  -6ماده  

هرگاه در جریان داوری،پرداخت هزینه های جدید از قبیل هزینه کارشناسی یا سفر ضرورت   -7ماده

با رعایت عرف و رویه ذی ربط تعیین می طبق تعرفه  پیدا کند، مرکز داوری هزینه های مربوط را  
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ب دیگری را توافق کند و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است،مگر آنکه طرفین با داور ترتی

یا مقرر کرده باشند. در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد،هزینه اخذ 

 روادید و پرداخت فوق العاده روزانه داور بالمناصفه بر عهده طرفین است. 

سبه هزینه های داوری در مورد ادعای متقابل،بر اساس جداول ضمیمه  این آیین نامه محا  -8ماده  

 و دریافت می شود.

مبنای محاسبه حق الزحمه داور و هزینه های اداری در دعوای مالی، ارزش واقعی خواسته   -9ماده  

در تاریخ تقدیم درخواست داوری است، مگر اینکه ارزش واقعی خواسته در آن زمان معلوم نباشد، 

که هزینه   س رسمی دادگستری،میزان خواسته را با نظر کارشناهیات امنا مرکز داوری  در اینصورت  

 ارزیابی و بر اساس آن هزینه های مربوطه را مطالبه می کند. ان برعهده خواهان است  

تومان تا   1/ 000/000  مبلغ    غیرمالی است بین حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته    -10ماده  

 تومان برای هر دعوا بسته به نظر مرکز داوری تعیین می گردد   000/000/3

شود وچنانجه بیش از سه دعوای مبالغ یاد شده حداکثر تا سه دعوای غیر مالی محاسبه می -تبصره

داوری   تومان و در  1/ 000/000مبلغ     دعوا  غیر مالی باشد ، دعاوی مازاد در داوری داخلی برای هر

 یورو محاسبه میگردد .  50بین المللی  

در صورت استرداد دعوا یا در صورتی که دعوی بر اساس گزارش اصالحی یا سازش خارج   -11ماده  

مرکز داوری می   داوری دریافت می شود. مع ذلک هیات امنااز داوری مختومه شود، نصف هزینه  

کار انجام شده هزینه های داوری را به مبلغ   تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان

 متعارف کمتر یا بیشتری تعیین کند که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است. 

مرکز داوری می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوی هیات امنا   -12ماده 

هزینه های اداری را کاهش دهد و   از بخش   % 30که پرداخت هزینه ها بعهده اوست ، حداکثر تا  

 تخفیف بیش از مبلغ مذکور با هیات امنا مرکز است.
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از پیچیدگی های حقوقی و فنی و تخصصی   -13ماده   هزینه های داوری در دعاوی خاصی که 

 با نظر مرکز داوری تعیین می شود. طبق تعرفه   برخوردارند، متناسب با کیفیت  و نوع و حجم کار، 

ه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجازی )نظیر هزین  -14ماده  

اینترنت( مشمول این آیین نامه است و در صورتی که هزینه های اضافی الزم باشد، در هر مورد 

 خاص با رعایت عرف و رویه جاری ، توسط مرکز داوری تعیین و دریافت می شود.

داوری در پرونده هایی که مرکز داوری به اتفاق سایر مراکز یا موسسات داوری هزینه های    -15ماده  

یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ، اعم از ایرانی یا خارجی، انجام وظیفه می کند، حسب مورد 

 متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات  تعیین و وصول می شود.

توافق شود ، هزینه کارشناسی در دعاوی   توسط طرفین  ری جز در مواردی که طور دیگ  -16ماده  

که به کارشناسی مرکز ارجاع می شود، معادل تعرفه قوه قضائیه در مورد کارشناسان است. هزینه 

میانجی گری یا سازش در دعاویی که به مرکز ارجاع می شود، نصف هزینه اداری و حق الزحمه 

 داوران است. 

ها و مسئولیت پرداخت آن  توسط طرفین یا یکی از آنها، در رای   نحوه تسهیم هزینه   -17ماده  

داوری تعیین خواهد شد در صورتی که در این خصوص ترتیباتی بین طرفین مقرر شده باشد، به 

 همان ترتیب عمل می شود.

توجه به تورم ساالنه ، ابتدای هر سال با نظر هیأت مدیره   ا ب  ی آیین نامه هزینه های داورتبصره :  

 شود.ه روزرسانی میب

قواعد و  64ه تبصره در اجرای بند الف ماد 4و   ماده 17این ایین نامه هزینه های داوری در 

تایید و در جلسه   به    08/1401/ 09آیین داوری مرکز داوری کانون وکالی دادگستری قم 

نامه من بعد جایگزین آئینالی دادگستری قم رسید وکتصویب هیات مدیره محترم کانون و
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  هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری استان قم   22/08/1396های داوری مصوب  هزینه

 باشد. می


