مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
ماده498

"میزان حق الزحمه داوری براساس آییننامهای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری
تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید".
94/9/2
7/94/2389
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

شماره پرونده1394-1351139 :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عطف به استعالم شماره 30/149327مورخ  ،1394/08/04نظریه مشورتي این اداره کل به شرح
زیراعالم مي گردد:
نظرباینکه در اجرای ماده  498قانون آیین دادرسي مدني ،آیین نامه جدیدی جهت حق الزحمه داوری
به تصویب رییس محترم قوه قضاییه نرسیده است ،لذا کما کان آیین نامه حق الزحمه مصوب
1380/9/20رییس قوه قضاییه مندرج در روزنامه شماره 16563مورخ 1380/10/15معتبر و الزم االجراست
و با توجه به اینکه در آیین نامه یاد شده حق الزحمه بر اساس درصد خواسته تا پنجاه میلیون ریال پنج
درصد و نسبت به مازاد بر آن تا دویست و پنجاه میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته
تعیین شده ،لذا اساسا تغییر شاخص های تورم تاثیری درمیزان درصد های تعیین شده ندارد .البته در
داوری های سازماني میزان حق الزحمه داوران تابع آیین نامه داخلي آنهاست که غالبا در دعاوی کوچک
بیشتر از تعرفه یاد شده و در دعاوی بزرگ که مبلغ خواسته بیشتر است ،کمتر از تعرفه مندرج در آیین
نامه یاد شده است/.ش

دکتر محمد علی شاه حیدري پور
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مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

97/8/20
7/97/2307
شماره پرونده2060-139-96 :ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
Arbitration Center of Iran Chamber of Commerce

پاسخ دوم سوال مربوط به ماده  498مي باشد.
 با توجه به مواد  498 ،497و  499قانون آیین دادرسي مدني حق¬الزحمه به شخص یا اشخاصي تعلقمي گیرد که داوری مي کنند و در نتیجه در مانحن¬فیه ،حق¬الزحمه باید طبق آیین نامه حق الزحمه
داوری مصوب  1380/9/20محاسبه و به داور یا داوران پرداخت شود .متقابال مسئولیت ناشي از صدور
رأی نیز بر عهده داور یا داوران است و از این حیث نمي توان مسئولیتي را متوجه کانون وکالء دانست؛
چون این داور است که در عمل مباشرت به داوری و صدور رأی مي¬کند و مقام ناصب در عمل پس از
نصب داور اختیاری در فرایند داوری ندارد/.ت
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