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1. Taxa de sesizare a organizatorului.
1.1. Taxa pentru sesizarea organizatorului arbitrajului în vederea demarării procedurilor este de
100 lei pentru fiecare parte.
1.2. Taxa este datorată și exigibilă la data de acceptării serviciului de către organizator.
1.3. Taxa de sesizare poate fi computată la cerere, asupra taxelor stabilite ulterior, prin decizia
organizatorului.
1.4. Taxa de sesizare nu poate fi rambursare în nici o situație, spre exemplu atunci când sesizarea
sau cererea este retrasă, ori arbitrajul nu poate avea loc din motive ce țin sau nu de voința părților.

2. Taxa pentru Serviciul de arbitraj complet
2.1. Taxa pentru serviciile complete de arbitraj pentru partaj este de 1 % (unu la sută)

din

valoarea masei partajabile, pentru care Tribunalul Arbitral se pronunță în sensul ieșirii din
indiviziune. La o valoare a masei partajabile de peste 500.000 lei, taxa poate fi diminuată la
solicitarea expresă a părților și în funcție de volumul de muncă apreciat ca fiind necesar, de către
arbitru.
2.2. Arbitrul / arbitrii desemnați, în majoritate simplă, pot stabili ca taxa de arbitraj să fie achitată
în tot sau în parte anticipat pronunțării hotărârii.
2.3. Rambursarea în tot sau parte a taxelor achitate în avans, nu este permisă atunci când o partea
retrage cererile sale, sau continuarea arbitrajului este imposibilă din pricina vreuneia din părți,
care a înaintat cereri care urmăresc direct sau indirect stoparea procedurilor.
2.4.Dacă arbitrajul nu poate continua din motive independente de părți, taxa poate fi rambursată
în parte, prin decizia arbitrului/arbitrilor, ținând cont de serviciile deja prestate.
2.5. Cu excepția cazului în care sa convenit de comun acord altfel, taxele de arbitraj, înafara celei
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de sesizare a arbitrului, vor fi suportate în mod egal de către părți, în conformitate cu structura
coproprietății hotărâtă de arbitru.

NOTĂ: Pentru comparație, în cazul în care părțile pot uza de un partaj amiabil, serviciile publice de
notariat percep un tarif de 1,3 % la valoarea masei partajabile de până la 60000 lei, taxă care scade
apoi procentual. Pentru serviciul public de justiție, taxa judiciară de timbru pentru stabilirea masei
succesorale este de de 3% la valoarea acesteia indiferent de valoare, iar separat de aceasta taxa, dacă
părțile contesta bunurile de împărțit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor
coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datorează de titularul cererii
la valoarea contestata .

3. Audiere. Închirierea sălii de ședință
3.1. Sala de ședință este disponibilă pe bază de închiriere prin birourile organizatorului
arbitrajului.
3.2. Vă rugăm să adresați solicitarea numai prin intermediul arbitrului numit în cauza
dumneavoastră.
3.3. Organizatorul va oferi locațiile disponibile și lista de tarife, ce trebuie achitate de partea care
solicită audierea, separat de orice alte taxe privind arbitrajul sau taxele judiciare de timbru în
serviciul public de justiție.

4.

Taxe amânare audiere
4.1. O taxă de 150 lei este plătită de partea care cauzează orice amânare a audierii programate,
audierea care ulterior este reprogramată de arbitru.

5.

Listă Nominala Arbitrii
5.1. Părțile pot contacta organizatorul și solicita o listă cererea cu cel mult de 15 nume de arbitrii.
5.2. Taxa de arbitraj pentru lista de arbitrii este de 50 lei pentru fiecare parte.

