סעיפי בוררות
מומלץ כי צדדים המבקשים להפנות לבוררות  ICCבחוזים שלהם יעשו
שימוש בסעיף האחיד המובא להלן.

סעיף בוררות  ICCאחיד

כל סכסוך הנובע מחוזה זה או בקשר אליו יוכרע סופית על פי כללי
הבוררות של ה ICC-על ידי בורר אחד או יותר אשר מונה בהתאם
לכללים האמורים.
צדדים הינם חופשיים לבצע שינויים והתאמות בסעיף בהתאם
לנסיבותיהם הייחודיות .למשל ,צדדים עשויים לרצות לקבוע את מספר
הבוררים ,בהתחשב בכך שבכללי הבוררות של ה ICC-ישנה חזקה
לטובת בורר יחיד .כמו כן ,יתכן ויהיה רצוי שהצדדים יקבעו את מושב
ושפת הבוררות וכן את הדין המהותי .כללי הבוררות של ה ICC-אינם
מגבילים את בחירתם החופשית של הצדדים לגבי מושב ושפת הבוררות
או לגבי הדין החל על החוזה.
כאשר מבצעים שינויים והתאמות לסעיף ,יש לנהוג בקפידה על מנת
למנוע כל סיכון של חוסר בהירות .ניסוח לא ברור בסעיף יגרום לחוסר
ודאות ועיכוב ויכול לפגום או אף לסכל את תהליך יישוב הסכסוך.
על צדדים לקחת בחשבון גם את הגורמים העשויים להשפיע על אכיפות
הסעיף על פי הדין החל .אלה כוללים דרישות מחייבות אשר עשויות
להתקיים במושב הבוררות ובמושב או במקומות האכיפה הצפויים.

בוררות  ICCללא בורר חירום

אם הצדדים מעוניינים להחריג שימוש בהוראות בורר החירום ,עליהם
להחריג הוראות אלה במפורש על ידי הוספת הנוסח הבא לסעיף לעיל:
הוראות בורר החירום לא יחולו.

בוררות מזורזת

כללי הבוררות של  ICCקובעים שימוש בהליך מזורז במקרים בהם
שווי הסכסוך הינו נמוך .אם הצדדים מעוניינים להחריג שימוש בהוראות
ההליך המזורז ,עליהם להחריג הוראות אלה במפורש על ידי הוספת
הנוסח הבא לסעיף לעיל:
הוראות הנוהל המזורז לא יחולו.
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צדדים המעוניינים כי הוראות ההליך המזורז יחולו גם במקרים בהם ערך
הסכסוך הינו גבוה יותר ,עליהם להורות על כך במפורש על ידי הוספת
הנוסח הבא לסעיף לעיל:
הצדדים מסכימים ,על פי סעיף ()2(30ב) לכללי הבוררות של ה,ICC-
כי הוראות ההליך המזורז יחולו ללא קשר לסכום שבסכסוך.
אם הצדדים מעוניינים כי התקרה להחלת הוראות הנוהל המזורז
תהיה גבוהה יותר מהקבוע בהוראות אלו ,יש להוסיף את הנוסח
הבא לסעיף לעיל:
הצדדים מסכימים ,בהתאם לסעיף ()2(30ב) לכללי הבוררות של
ה ,ICC-כי הוראות ההליך המזורז יחולו ,ובלבד ששווי הסכסוך אינו
עולה על [ציין סכום] דולר ארה"ב במועד ההודעה לפי סעיף )3(1
להוראות הנוהל המזורז.

סעיף בוררות  ICCאחיד ללא פרסום הפסק

כל סכסוך הנובע מחוזה זה או בקשר אליו יוכרע סופית על פי
כללי הבוררות של ה ICC-על ידי בורר אחד או יותר אשר מונה
בהתאם לכללים האמורים .לא יפורסם אף פסק או צו פרוצדורלי
שיינתן בבוררות.

סעיפים רב-שלביים

בוררות  ICCיכולה לשמש כפורום להכרעה סופית של סכסוך לאחר
ניסיון להסדירו באמצעים אחרים כגון גישור .צדדים המעוניינים לכלול
בחוזיהם סעיף רב-שלבי ליישוב סכסוכים המשלב בוררות  ICCעם
גישור  ICCצריכים להתייחס לסעיפים האחידים הנוגעים לכללי הגישור
של ה.ICC-
שילובים אחרים של שירותים הינם אפשריים גם כן .לדוגמה ,ניתן
לעשות שימוש בבוררות כחלופת ברירת המחדל לוועדת מומחים או
סכסוכים .כמו כן ,צדדים הפונים לבוררות  ICCעשויים לרצות לקבוע
הפניה למרכז הבינלאומי ל -שיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים
של ה ICC-לצורך הצעת מומחה אם נדרשת חוות דעת מומחה
במהלך הבוררות.
סעיפים אחידים לשילובי שירותים אלה ואחרים זמינים במספר שפות
באתר .https://iccwbo.org/dispute-resolution-services
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