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 داوری در ایران

 حل وو در علم حقوق به معنای  کردن و یکسو نمودن میان نیک و بدقضا، حکومت، محاکمه، حکمیت، محاکمه به معنای داوری در لغت 

توسط  و به طور مستقیمکه مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف می باشند  است فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام آور فرد یا افرادی

 گردند.تقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می خود آنها یا غیرمس

اعم از قضائی و غیرقضائی تشکیل گردیده است که هر یک در حدود صلاحیت ذاتی خود ی جهت حل اختلاف بین اشخاص مراجع ،برابر قانون

 اقدام به رفع اختلافات فی مابین اشخاص می نمایند.

قوق ایران، در ح داخلی و بین المللی یکی از طرق حل اختلاف، و قانون داوری تجاری بین المللی تم قانون آیین دادرسی مدنیبرابر باب هف

بواسطه  وداوری می باشد که طرفین می توانند اختلافات خود را به داور واحد یا هیاتی از داوران منتخب طرفین یا اشخاص ثالث ارجاع نمایند 

داوری تشکیل گردیده اند که برابر قانون و قواعد مصوب داخلی خود فعالیت در زمینه با موضوع این نهاد سازمان هایی اهمیت و محاسن 

 اقدام به رسیدگی می نمایند.

ه قمرکز منط ران وداوری که در ایران بصورت یک نهاد قانونی اقدام به رسیدگی می نمایند مرکز داوری اتاق بازرگانی ای مهم سازمان های

ف می رفع اختلا رسیدگی و و قواعد و آئین داوری داخلی خود مبادرت بهوانین فوق الذکر می باشند که هر یک بر اساس ق  ای داوری تهران

 نمایند.

باور عمومی بر این است که یکی از مزایای داوری در مقایسه . یکی از ارکان مهم در رسیدگی، میزان هزینه آن برای طرفین دعوی می باشد

باشد. با وجود این، برخی این امر را از مزایای داوری ندانسته  با رسیدگیهای صورت گرفته در دادگاهها پایین بودن هزینه مربوط به داوری می

ضمن ارائه اطلاعات مختصری از سازمان های داوری تا در این مقاله قصد بر آن است  و برعکس بر بالا بودن هزینه های داوری تأکید دارند.

ر نظر د تا خوانندگان محترم با نماییمو مراکز سازمانی داوری  )داوری و قضائی( مراجع قضائیهزینه رسیدگی در مقایسه ای بین  ذکور،م

ارجاع ف به سازمان داوری یا در زمان وقوع اختلانموده و داشتن شرایط مذکور در زمان تنظیم قراردادهای خود اقدام به درج شرط داوری 

 نمایند.

  :کز داوری اتاق بازرگانی ایرانمر

ش شود. پی محسوب می ایراندر خستین سازمان داوری داوری اتاق بازرگانی ایران ن مرکز

ما ا گرفت ایران بیشتر به طور موردی صورت می از شروع به کار این سازمان، داوری در

 ری اتاقمفهوم داوری سازمانی با تأسیس این نهاد به موجب قانون اساسنامه مرکز داو

نمونه شرط داوری مرکز فوق الذکر . وارد نظام حقوقی ایران شده است 5931ایران مصوب 

 باشد: به شرح زیر می

 سخ،ف اعتبار، انعقاد، جمله از آن به راجع یا و قرارداد این از ناشی دعاوی و اختلافات کلیه

 سه ای یک رأی با مرکز آن داوری آئین و اساسنامه قانون با مطابق هک گردد می ارجاع ایران اتاق داوری مرکز به آن اجرای یا تفسیر نقض،
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( خواهند) خواهد مراعات نیز را ذیربط تجاری عرف حاکم، مقررات بر علاوه( ان)داور. گردد فصل و حل الاجراء لازم و قطعی بصورت داور نفر

 است. الاجراء لازم حال هر در و ودشمی تلقی اصلی قرارداد از مستقل ای موافقتنامه حاضر، داوری شرط. نمود

زینه هنکات مهم در ارتباط با برخی که به موجب آن  شدههزینه های داوری در این سازمان به موجب آیین نامه هزینه داوری مربوطه تعیین 
 :باشد به شرح زیر می یداور یها

 :یهزینه ثبت دادخواست داور .5

)دویست هزار( ریال و در داوری بین المللی  011, 111ق بازرگانی ایران، در داوری داخلی ، در مرکز داوری اتایهزینه ثبت دادخواست داور

 .در هر حال غیرقابل استرداد است هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و که یورو می باشد پنجاه() 11

  :یهزینه ادار .0

 :یداخل یدر داور یهزینه های ادار -جدول الف

 :به ریال ایران یادار یهزینه ها :خواسته به ریال ایران مبلغ 

 ریال  5،111،111 11, 111, 111تا 

 مازاد  % 1/5 011, 111, 111تا  11, 111, 115از 

 مازاد % 5 5, 111, 111, 111تا  011, 111, 115از 

 مازاد  % 51/1 9, 111, 111, 111تا  5, 111, 111, 115از 

 ریال 91, 111, 111 به بالا 9, 111, 111, 111از 

 

 :یبین الملل یدر داور یادار یهزینه ها -جدول ب

 :هزینه اداری به یورو :مبلغ خواسته به یورو 

 یورو 111 یورو 51, 111تا 

 مازاد % 9 11, 111تا  51, 115از 

 مازاد  % 1/5 511, 111تا  11, 115از 

 مازاد % 51/1 111, 111تا  511, 115از 

 مازاد  % 01/1 51, 111, 111تا  111, 115از 

 یورو 51, 111 به بالا 51, 111, 111از 

 : حق الزحمه داور .9

 ی:داخل یالزحمه داور منفرد در داورحق  -جدول ج

 :به ریال یهزینه داور :مبلغ خواسته به ریال 

 ریال 0،111،111 11, 111, 111تا 

 دمازا %9 011, 111, 111تا  11, 111, 115از 
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 مازاد % 0 5, 111, 111, 111تا  011, 111, 111از 

 مازاد % 1/5 51, 111, 111, 111تا  5, 111, 111, 115از 

 مازاد  % 5 11, 111, 111, 111تا  51, 111, 111, 115از 

 مازاد % 1/1 511, 111, 111, 111تا  11, 111, 111, 115از 

 مازاد % 01/1 111, 111, 111, 111تا  511, 111, 111, 115از 

 مازاد % 501/1 به بالا 111, 111, 111, 115از 

 ی:بین الملل یحق الزحمه داور منفرد در داور -دجدول 

 :هزینه داوری به یورو :مبلغ خواسته به یورو 

 یورو 5،111 یورو 51, 111تا 

 مازاد % 4 11, 111تا  51, 115از 

 مازاد  % 9 511, 111تا  11, 115از 

 مازاد % 0 111, 111تا  511, 115از 

 مازاد  %1/5 5, 111, 111تا 111, 115از 

 مازاد %11/1 1, 111, 111تا  5, 111, 115از 

 مازاد %01/1 51, 111, 111تا  1, 111, 115از 

 مازاد % 501/1 11, 111, 111تا  51, 111, 115از 

 مازاد % 1001/1 به بالا 11, 111, 111از 

 اورید الزحمه حق مجموع. است افزایش قابل منفرد، داور برای ذیربط جدول در مقرر مبلغ برابر سه تا داوران الزحمه حق نفری، سه داوری در

در صورتیکه البته  .شد خواهد تسهیم طرفین، اختصاصی داوران از یک هر برای %91 و سرداور برای %41 نسبت به نفری سه داوری در

 .مان ترتیب عمل خواهد شده مبلغ کمتری بابت حق الزحمه داوری توافق کرده باشد، به طرفین و داور یا داوران به

  :هزینه کارشناسی .4

 .می باشدجمهوری اسلامی ایران که طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه 

 : هزینه های جدید .1

وری هزینه های مربوط را با رعایت عرف هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه های جدیدی از قبیل هزینه سفر ضرورت پیدا کند، مرکز دا

تعیین می کند و پرداخت آن بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد، مگر آنکه طرفین یا داوران ترتیب دیگری را توافق   و رویه ذیربط

پرداخت فوق العاده روزانه داوران یا مقرر کرده باشند. در صورتیکه انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه اخذ روادید و 

 .بالمناصفه برعهده طرفین است

  :حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست .0

ورو است. ی ()یک هزار 5111)یک میلیون و پانصد هزار( ریال و در داوری بین المللی برای هر داور  5111111در داوری داخلی برای هر داور 

چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه کمتر یا بیشتری داشته باشد، دبیرکل مبلغ معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال 

 .پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفین است ن می کند ویپرونده تعی
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  :شود  سازش خارج از داوری مختومه در صورت استرداد دعوی یا در صورتیکه دعوی براساس گزارش اصلاحی یا .5

نصف هزینه داوری دریافت می شود. معذلک مرکز داوری می تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه های 

 .متعارف کمتر یا بیشتری تعیین و دریافت کند  مبلغه داوری را ب

 :تخفیف در هزینه های اداری .3

از بخش  %91تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوی که پرداخت هزینه ها بعهده اوست، حداکثر تا  مرکزداوری می

 .است مرکز مدیره هزینه های اداری را کاهش دهد و تخفیف بیش از مبلغ مذکور با هیأت 

 :5مرکز منطقه ای داوری تهران

و بر اساس قطعنامه مصوب بیست و  0(AALCOآفریقایی ) –ان مشورتی حقوقی آسیائی مرکز منطقه ای داوری تهران تحت نظارت سازم 

فی مابین جمهوری اسلامی ایرای و سازمان  5335مه  9در بانکوک )تایلند( و موافقتنامه مورخ  5335دومین نشست سازمان مزبور در ژانویه 

 مزبور تاسیس گردیده است. 

 وظایف مرکز مذکور عبارت است از :

 ویج و ارتقای داوری تجاری بین المللی در منطقه؛ تر -5

 هماهنگی فعالیت های موسسات داوری موجود در منطقه و مساعدت به آنها؛  -0

 مساعدت به داوری های خاص بویژه در مواردی که داوری های مزبور طبق قواعد آنسیترال انجام می شوند؛  -9

 مساعدت به اجرای آرای داوری؛ -4

 رت مرکز برگزاری داوری تحت نظا -1

 دشرط داوری نمونه مرکز منطقه ای داوری تهران بدین شرح می باشد ))هر گونه و تمامی اختلافات ناشی از، راجع به یا در ارتباط با قراردا

ن انوتوانند ق حاضر بر طبق قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران به صورت نهائی حل و فصل خواهد شد(( لازم به ذکر است طرفین می

 حاکم بر رفع اختلاف و تعداد داوران را در شرط مذکور اضافه نمایند.

ن یدر این سازمان، اصولاً پرداخت هزینه های داوری بر عهده طرف ناموفق خواهد بود. با این حال این امکان وجود دارد که هزینه ها بین طرف

یل رأی خود هیچگونه حق الزحمه اضافی دریافت نخواهد کرد. تسهیم شود. لازم به ذکر است که این مرکز بابت تفسیر، تصحیح و تکم

همچنین در تعیین هزینه های مربوطه تلاش بر این بوده تا هزینه ای مادون آنچه در محاکم دولتی بسیاری از کشورها وجود دارد در نظر 

 باشند: گرفته شود. هزینه های داوری در این مرکز از قرار ذیل می

 یورو  111:  که برای تشکیل پرونده از متقاضی دریافت میگردد(حق الثبت )هزینه ای  -5

  :هزینه های اداری -0

 باشد: یورو در نوسان می 01111یورو تا  111که بر مبنای مبلغ مورد اختلاف به یورو بشرح ذیل تعیین می شود و از 

                                                           
1 Tehran Regional Arbitration Center 
2 Asian-African Legal Consultative Organization 



   روشهای حل و فصل اختلافات و هزینه های آنها

 

 5 محمد رحمانی

 

 

 :ایران ریال به اداری های هزینه ایران: ریال به خواسته مبلغ

 باشد می یورو 111 آن حداقل هک %9   111/11 تا

 111/11مازاد  %0+  5111  111/511الی  115/11از 

 111/511مازاد  %5+  111/0 111/111الی  115/511از 

 111/111مازاد  %31+  111/0   111/111/5الی  115/111از 

 111/111/5مازاد  %41+  111/51  111/111/0الی  115/111/5از 

 111/111/0مازاد  %51+111/54   111/111/1الی  115/111/0

 یورو می باشد 111/01که حداکثر آن  111/111/1مازاد  %51+ 111/53   111/111/1بیش از 

 

  :حق الزحمه داوری که با مبلغ مورد اختلاف نسبت عکس دارد -9

ی تهران، مرکز میتواند با توجه به اوضاع و احوال قواعد داوری مرکز منطقه ای داور 91ماده  4البته ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق بند 

 بالغ زیر را تعیین نماید:استثنایی مبلغی بیشتر یا کمتر از م

 حداکثر حداقل مبلغ مورد اختلاف ردیف  حداقل مبلغ مورد اختلاف ردیف

 %5 %0  111/511الی  111/11از  0 %55 یورو 111/5   111/11تا  5

 %11/0 % 51/1   111/111/5الی  115/111از  4 %4 %5 111/111الی  115/511از  9

 % 11/1 % 51/1   111/111/51الی  115/111/1 0 %5 %11/1   111/111/1الی  115/111/5از  1

 % 51/1 % 91/1 111/111/511الی  115/111/11از  3 % 51/1 % 11/1  111/111/11الی  115/111/51از  5

 % 11/1 % 15/1 115/111/511بیش از  3

 

 توانند در هزینه های داوری لحاظ شوند. قواعد داوری مرکز مزبور، موارد زیر در صورت وجود می 91همچنین طبق بند سه ماده 

 مخارج داوران  -4

 حق الزحمه کارشناسان  -1

 هزینه های معقول حقوقی تحمیل شده بر طرفین  -0
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 قواعد مورد بحث( 09ماده  0)طبق بند  خسارت احتمالی دستور موقت -5

 مرجع قضائی:

به  یزن ائیحل اختلاف در مراجع قضاشخاص جهت علاوه بر مراکز داوری پیش گفته، 

 :دو طریق حق پیگیری خواهند داشت

 .قاضی حل اختلاف توسط -0حل اختلاف توسط داور یا داوران  -5 

  اختالف از طریق داور: لح -1

 ،رفین پرونده یا دادگاهشده توسط طاختلاف از طرف داور یا داوران تعیین  لجهت ح

 آئین نامه حقتوسط داور یا هیات داوری برابر  هزینه رسیدگی به اختلاف مذکور

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در  433موضوع ماده  الزحمه داوری

  .محاسبه و پرداخت می گردد 5931/  3/  01امور مدنی مصوب 

 111/111/011 تا ریال میلیون پنجاه از مازاد به نسبت و درصد پنج خواسته ریال 111/111/11 تا داوری الزحمه حق نامه، آیین این موجب به

 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب داوری قرارداد در اینکه مگر بود خواهد خواسته دودرصد برآن مازاد و درصد سه ریال

 چهچنان و ریال هزار پانصد داور هر برای داوری الزحمه حق نیست، ممکن قیمت تعیین یا و نیست مالی خواسته که مواردی در همچنین

 طرفین داوری، ارک اثنای در که صورتی در. شود می تعیین دادگاه نظر طبق باشد داشته بیشتری الزحمه حق اقتضای کار کیفیت یا کمیت

 .بود خواهد دادگاه با شده انجام اقدامات به توجه با داوران الزحمه حق میزان تعیین نمایند، سازش

 ومترکیل هر مبنای بر مسافرت هزینه باشد داور اقامت محل از خارج به عزیمت مستلزم داوری امر چنانچه نیز، ها هزینه سایر با ارتباط در

 همچنین. شد خواهد محاسبه کامل روز و کیلومتر کسر گردد می تعیین ریال هزار دویست مقطوعاً روز هر برای و ریال 111 برگشت و رفت

 طرفین عهده به باشد ضروری داور نظر طبق که زنی گمانه و لازم های نمونه تهیه و آزمایشها انجام هزینه قبیل از داوری امر های هزینه

 از اعم مربوطه های هزینه و روادید اخذ باشد کشور از خارج به عزیمت مستلزم داوری امر انجام که صورتی در این، بر مضاف. بود خواهد

 هعهد به روزانه العاده فوق پرداخت و سفر های هزینه سایر همچنین و اقامت هزینه هواپیما، بلیط تهیه و کشور از خروج عوارض پرداخت

 در شدبا خارجی زبان به داوری به مربوط مدارک و مستندات چنانچه که است ضروری نکته این ذکر نهایت در. باشد می داوری متقاضیان

 .گردد می تعیین رسمی مترجمین تعرفه نامه آئین اساس بر هزینه داور، توسط نآ ترجمه صورت

 :حل اختالف از طریق قاضی -2

قاضی می باشد. از آنجایی که محور اصلی مباحث ما موضوعات حقوقی است، به  فصل خصومت توسط دومین نوع رفع اختلاف از طریق

وط به هرکدام هزینه های مربجدیدترین یکی میان دعاوی مالی و غیرمالی حقوقی به تشریح موضوعات کیفری نپرداخته و در اینجا با ارائه تفک

لازم به ذکر است که تقسیم دعاوی حقوقی به مالی و غیرمالی بر مبنای قابلیت پردازیم.  می 5931به موجب قانون بودجه  از این دسته ها

 باشد. تقویم خواسته آنها به وجه رایج می



   روشهای حل و فصل اختلافات و هزینه های آنها
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 عاوی مالیهزینه دادرسی د 

و یا زمانیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست  هزینه دادرسی دعاوی مالی که خواسته باید توسط خواهان تقویم گردد -5جدول 

 )در مرحله بدوی، واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث( مشخص نباشد

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

ا دویست میلیون ریال تقویم شده چنانچه ارزش خواسته ت 5

 باشد

قانون وصول برخی  9ماده  50بند  دو و نیم درصد ارزش خواسته

 از درآمدهای دولت

چنانچه ارزش خواسته بیش از دویست میلیون ریال تقویم  0

 شده باشد

دو و نیم درصد ارزش خواسته تا 

دویست میلیون ریال و نسبت به 

ش مازاد بر آن سه و نیم درصد ارز

 خواسته

قانون وصول برخی  9ماده  50بند 

 از درآمدهای دولت

 و طالاب تمبر ریال میلیون یک مبلغ الحساب علی صورت به 9

 کمح صدور و خواسته تعیین از بعد بقیه و میگردد الصاق

 می گردد دریافت 5-5 بند وفق

 برخی وصول قانون 9 ماده 54 بند ریال میلیون یک مبلغ

 دولت درآمدهای از

بابت درآمد حاصل از طرح پرونده های غیرکیفری مالی در  4

 محاکم قضایی علاوه بر هزینه دادرسی مصوب

لایحه بودجه  543 – 54ردیف  یکصد هزار ریال

 5939سال 

قانون وصول برخی  9ماده  4بند  پنجاه هزار ریال بابت تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 1

 از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی  9ماده  0بند  پانزده هزار ریال هر برگ از اوراق دادخواستبابت بهای  0

 از درآمدهای دولت

هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان  5

 غیرمنقول

بر اساس ارزش معاملاتی املاک در 

هر منطقه تقویم و بر اساس آن 

 هزینه دادرسی پرداخت میگردد

وصول برخی  قانون 9ماده  50بند 

 از درآمدهای دولت

 

 رهزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در دادگاه تجدیدنظ - 0جدول

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف
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تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از احکام  5

 بدوی که محکوم به آن مالی است

و نیم درصد ارزش محکوم چهار 

 به

قانون  9ماده  50قسمت ب بند 

 وصول برخی از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی  9ماده  4بند  یکصد هزار ریال بابت تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 0

 از درآمدهای دولت

برخی  قانون وصول 9ماده  0بند  پانزده هزار ریال بابت بهای هر برگ از اوراق دادخواست 9

 از درآمدهای دولت

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در  4

 دادگاه

قانون وصول برخی  9ماده  50بند  سیصد هزار ریال

 از درآمدهای دولت

 

 هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور -9جدول 

 مستند قانونی تعرفه مصوب ی خواستهبها ردیف

فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از احکام بدوی  5

 که محکوم به آن مالی است

قانون  9ماده  50قسمت ج بند  پنج و نیم درصد ارزش محکوم به

 وصول برخی از درآمدهای دولت

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در  0

 عالی کشور دیوان

قانون وصول برخی  9ماده  50بند  سیصد هزار ریال

 از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی  9ماده  4بند  پنجاه هزار ریال بابت تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 9

 از درآمدهای دولت

 قانون وصول برخی 9ماده  0بند  پانزده هزار ریال بابت بهای هر برگ از اوراق دادخواست 4

 از درآمدهای دولت

 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی 

 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله بدوی -4جدول 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی 5

ریال تا یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

برخی  قانون وصول 9ماده  59بند 

 از درآمدهای دولت
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بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه درخواست تأمین دلیل 0

ریال تا یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

قانون وصول برخی  9ماده  59بند 

 از درآمدهای دولت

بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه دادخواست تأمین خواسته 9

ریال تا یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

قانون وصول برخی  9ماده  59بند 

 از درآمدهای دولت

بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه دستور موقت 4

ریال تا یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

قانون آیین  901ماده  0تبصره 

 دادرسی مدنی

بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه درخواست سازش 1

زار هریال تا یک میلیون و پانصد 

 ریال

قانون آیین  539تبصره ماده 

 دادرسی مدنی

قانون وصول برخی  9ماده  4بند  پنجاه هزار ریال بابت تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 0

 از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی  9ماده  0بند  پانزده هزار ریال بابت بهای هر برگ از اوراق دادخواست 5

 از درآمدهای دولت

 

 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر -1جدول 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر 5

ریال تا یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

قانون وصول برخی  9ماده  59بند 

 از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی  9ماده  50بند  سیصد هزار ریال درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاههزینه  0

 از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی از  9ماده  0بند  پانزده هزار ریال بابت بهای هر برگ از اوراق دادخواست 9

 درآمدهای دولت
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قانون وصول برخی از  9ماده  4بند  د هزار ریالیکص بابت تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 4

 درآمدهای دولت

 

 هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله فرجام خواهی - 0جدول

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

بسته به نوع دعوی از سیصد هزار  هزینه فرجام خواهی 5

ریال تا یک میلیون و پانصد هزار 

 ریال

قانون وصول برخی  9ماده  59بند 

 از درآمدهای دولت

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در  0

 دیوان عالی کشور

قانون وصول برخی  9ماده  50بند  سیصد هزار ریال

 از درآمدهای دولت

قانون وصول برخی  9ماده  0بند  پانزده هزار ریال بابت بهای هر برگ از اوراق دادخواست 9

 آمدهای دولتاز در

قانون وصول برخی  9ماده  4بند  یکصد هزار ریال  بابت تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 4

 از درآمدهای دولت

 

از جانب یکنواخت سازی وصول هزینه دادرسی بخشنامه  4/9/5931به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه های دادرسی در تاریخ همچنین، 

با اصلاحاتی دیگر منتشر و به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردید.  50/4/5931صادر شد که در تاریخ  ریاست محترم قوه قضائیه

 :بدین شرح می باشد بخشنامه اصلاحی

و اصلاحات آن و به  5959قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب  00و  59، 50در اجرای بندهای ( 5

  خت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:منظور یکنوا

محکوم به( و  %1/1هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی ) -الف

 محکوم به( است. %1/4همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر )

قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول  9ماده  59هزینه دادرسی بند  -ب

 پیوست می باشد.

انون مذکور به شرح ق 9ه ماد 00هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند  -ج

 زیر است:

  :)هزار ریال سیصدآراء مربوط به خانواده )موضوع صلاحیت دادگاه خانواده 

  :هفتصد و پنجاه هزار ریال تا یک میلیون و پانصد ریالتصمیمات و سایر آراء 
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قانون مذکور، ارزش خواسته  9ماده  50هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند  -د

 مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه

( قانون مالیاتهای مستقیم 04) دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده

 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد. 5900مصوب 

 مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. -ه

 کشور کل بودجه قانون 541515 ردیف قضایی خدمات درآمد حساب به کیفری دادرسی آئین قانون 091 ماده اجرای از حاصل آمد ( در0

 شود. واریز

میگردد  53/1/34مورخ  511/91593/3111جایگزین بخشنامه شماره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و  31/9/4 این بخشنامه در تاریخ

 از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.و 

  
تجدید  واخواهی بدوی عنوان ردیف

 نظر

فرجام 

 خواهی

اعاده دادرسی و 

 اعتراض ثالث

5   
 دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

111/111/5 111/011/5 111/011/5   
* 

111/111/5 

0   
 دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکتها

111/111/5 111/011/5 111/011/5   
* 

111/111/5 

9   
 دعاوی راجع به اسناد سجلی

111/511 111/011/5 111/011/5   
* 

111/111/5 

4   
 امور حسبی

111/511 111/011/5 111/011/5 111/011/5 111/111/5 

1   
 دعاوی مربوط به امور خانواده 
)موضوع صلاحیت دادگاه خانواده( و 
تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن، 

 به استثناء دعاوی قابل فرجام

111/911 111/011 111/111/5   
* 

111/111/5 

0   
درخواست تأمین خواسته و دستور 

 موقت، به استثناء امور خانواده 

111/511   
* 

111/011/5   
* 

111/111/5 

5   
 اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستری 

111/011/5 111/011/5 111/011/5   
* 

111/111/5 

3   
 دعاوی قابل فرجام

111/511 111/011/5 111/011/5 111/011/5 111/111/5 

3   
 سایر دعاوی

111/511 111/111/5 111/011/5   
* 

111/111/5 
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 یم گرامی و عزیز خوانندگان نظریات از استفاده اینکه به توجه با
 مندخواهش نماید یاری مقاالت سلسله ادامه و تکمیل در را اینجانب تواند
 به زیر ایمیل طریق از را خود پیشنهادات و نظریات سواالت، است

 .فرمائید اعالم اینجانب

MOHAMMAD.RAHMANI@BAYANEMROOZ.COM 
 

 رحمانی محمد
 دادگستری یک پایه وکیل

 امروز بیان المللی بین وکالی موسسه مدیرعامل و شریک


