שבט תשע"ט

בס"ד

סיכום בין איגוד בתי הדין לממונות
לבין ועדת בתי דין לממונות של לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים
בענין סדרי דין בבתי הדין לממונות של איגוד בתי הדין לממונות
.1

הגשת תביעה תהיה באמצעות כתב תביעה ובו פרטי התובע ,פרטי הנתבע ,עילת התביעה וסעד המבוקש.

.2

בתי הדין ידונו רק עפ"י הסכם בוררות בהתאם לדרישות חוק הבוררות .חריגה מתוכן ההסכם תהיה רק בחתימת הצדדים על
הסכם בוררות מתוקן .עדיפות להחתמת הצדדים לפני יום הדיון .בשטר הבוררות הצדדים יקבלו על עצמם את תקנון איגוד בתי
הדין.

.3

הזמנות לדין ישלחו בדואר רשום או בדואר אלקטרוני או מסירה אישית עם אישור מסירה או תצהיר.

.4

כתב סירוב ו/או היתר פנייה לערכאות:
א.

כתב סירוב ו/או היתר לפנות לערכאות יינתן כנגד :א .התעלמות מ 3המצאות של בקשה בכתב להתדיין בפני בית הדין.
ב .אי התייצבות לדיון לאחר שנמסרה הזמנה לדיון כדין ,ובה נכתב שאם צד אחד לא יופיע יהיה הצד השני זכאי להיתר
הנ"ל ,ללא צורך ב 3-הופעות בבית הדין.

ב.

בעת מתן ההיתר לפנות לערכאות/כתב סירוב יודיע בית הדין לסרבן שאם בידו סיבות מוצדקות לאי הופעה הוא יוכל
לפנות לבית הדין לביטול ההיתר בתוך פרק זמן קצוב וקצר מקבלת ההיתר או כתב הסירוב.

ג.

אם הסרבן טוען שרצונו להתדיין בפני בית דין רבני אחר בית הדין רשאי שלא לקבל את בקשתו בהחלטה מנומקת .אם
יקבל בית הדין את הבקשה יקציב בית הדין  30יום להצגת שטר בוררות חתום מבית דין אחר ואם לא יעמוד בכך יינתן
כתב סירוב/היתר.

.5

ייכתבו פרוטוקולים של כל דיון בבית הדין .פרוטוקול יימסר לצדדים עפ"י בקשה ,אף של צד אחד .לבית הדין זכות להקליט
לעצמם את הדיון.

.6

בשטר הבוררות תינתן סמכות לבית הדין לחייב בהוצאות כולל הוצאות לעדים ושכר למומחים עבור עדות וחוו"ד ,שכ"ט עו"ד
וחיוב נזקי גרמא .אין בכך כדי לחייב את בית הדין לפסוק כך בפועל.

.7

המשך דיון בהרכב חסר רק בהסכמת הצדדים.

.8

אין להחליף דיין באמצע ההליך אא"כ נבצר ממנו להמשיך ולדון בתיק באופן קבוע.

.9

אין להחליף את רוב הרכב בית הדין אלא בהסכמת הצדדים בכתב .היה ובשטר הבוררות לא נקבעו שמות הדיינים אלא רק שם
בית הדין ,ניתן להחליף דיינים באופן קבוע בחברי בית דין קבועים אחרים עקב נבצרות קבועה.

 .10בית הדין יקבל תגובה מהצד השני לפני היענות לבקשה לדחיית מועדי דיון.
 .11בשטר הבוררות תינתן לבית הדין סמכות לחייב תשלום הוצאות במקרים של אי הופעה לדיון ושל איחור מעל  30דקות ,שלא
ברשות מראש מבית הדין ומתן הודעה מראש לצד השני ,וזאת בכפוף לזכות טיעון בנושא לצד המחויב.
 .12בשטר הבוררות תינתן סמכות לבית הדין לקנוס צד במקרה של חוצפה כלפי בית הדין והפרעה לניהול הדיון וזאת בכפוף לזכות
טיעון בנושא לצד המחויב.
 .13שלושת הדיינים יחתמו על החלטות ופסקי דין.
 .14דיונים במעמד צד אחד יתקיימו רק בנסיבות של צורך דחוף בהוצאת צו זמני .במקרה זה ייקבע מיד דיון דחוף בתוקפו של הצו
בתוך ימים ספורים .אי הופעה לדיון אינה עילה לדיון במעמד צד אחד אלא אם כן צד אחד נעדר בשיטתיות לאחר שחתם על
שטר בוררות או שיש צורך לדון לשם מניעת סכנה.

 .15הי מנעות מוחלטת מקשר בנושא הדיון וכל הקשור אליו בין דיין לצד ,זולת במהלך דיון פורמלי של בית הדין.
 .16פסק דין מנומק יינתן תוך זמן מוגבל שלא יעלה על  60ימים מסוף הדיונים ומהמצאת כל מסמך שעפ"י החלטת בית הדין אמור
להיות מוגש לבית הדין.
 .17בשטר הבוררות תינתן סמכות להצמדת הסכומים למדד – דולר או כל מדד אחר התואם את ההלכה ,לשערוך ריאלי של החיובים
הנפסקים ולאמצעי אכיפה יעילים.
.18

יתאפשר ייצוג לצדדים מבלי לפטור צד מהופעה אישית מדיון אלא בהחלטה מפורשת מראש של בית הדין.

.19

נציגי הפורום והנהלת האיגוד יחד ,ידונו בתלונות שיובאו בפניהם מעורכי דין נגד דיינים בבתי דין של האיגוד ותלונות של דייני
האיגוד נגד עורכי דין ב מטרה להביא לפתרון בדרכי שלום בין המתלונן לבין הנילון ולשפר את ההתנהלות בעתיד אם יימצא
מקום בכך .הסנקציות היחידות של גוף זה יהיו אפשרות ל הגשת תלונה נגד עורך דין לוועדת האתיקה של הלשכה ואפשרות
ש הנהלת האיגוד ובית הדין הספציפי יוכלו לשקול את המשך כהונתו של הדיין.

.20

הפורום ישתדל להרכיב רשימה של עורכי דין אשר ישמשו כיועצים בהתנדבות ,כל אחד בתחום מומחיותו (בפרט דיני מקרקעין,
ח ברות ,עבודה) ,לדייני בתי הדין של האיגוד עפ"י בקשת הדיינים.

____________________________

_____________________

מטעם איגוד בתי הדין לממונות

מטעם לשכת עורכי הדין

