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עו"ד ערן לב מתייחס לחוק שחוקק לפני
30 שנה בנושא הגבלים עסקיים ובית הדין

כותרת:

אילנה השכל : לפני כשלושים שנה חוקקה הכנסת חוק חדש נגד

הגבלים עסקיים, וגם הקימה בית דין מיוחד שידון בכך. עו"ד ערן

לב, מומחה להגבלים עסקיים, זה תרם למאבק בריכוזיות?

עו"ד ערן לב : כן. קודם כל צריך לזכור, החוק הוא מ88-', הוא

מחליף חוק קודם מ59-'. התרומה של החוק הזה היא בעצם

ביצירת מנגנוני פיקוח ואכיפה שהם הממונה בשלב יותר מאוחר

הרשות להגבלים עסקיים ולצידה בית הדין להגבלים עסקיים. רק

צריך לזכור שבעצם עדיין לדעתי המנגנונים היעילים ביותר הם

מנגנוני האכיפה הפרטית, זאת אומרת תביעות ייצוגיות ותביעות

שעוסקות בבקשה למתן סעדים כנגד הסדרים כובלים.

משה נגבי : אבל גם התביעות האלה הרבה פעמים נזקקות

לאותם גופים שדיברת עליהם, כלומר יש פניות לממונה הרבה

פעמים, לא רק לבית משפט בהכרח.
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עו"ד ערן לב : כן.

משה נגבי : או לבית הדין. כלומר, בוא נגיד הכלים שהזכרת

שהקים החוק לפני שלושים שנה עוזרים גם למי שרוצה לפעול

באופן פרטי.

עו"ד ערן לב : בהחלט. זאת אומרת, העובדה ש...

משה נגבי : הם בעצם מניעים את המנגנונים.

עו"ד ערן לב : הם יכולים להניע. אגב, הרשות יכולה גם לפעמים

להפריע להליכים. לא בהכרח היא תורמת תמיד. אבל באופן

עקרוני העובדה שקביעות של הממונה מהוות ראייה לכאורה

בהליכים, זה דבר שעוזר. מה שכן, עיקר התרומה של החוק הזה

היא בעצם בהעלאת הנושא של הגבלים עסקיים למרכז השיח

הכלכלי.

משה נגבי : למודעות.

עו"ד ערן לב : כן. אני אתן דוגמה, דוגמה שהיא נראית

אנקדוטלית אבל היא מעניינת. ב1993- הממונה הראשון לפי החוק

החדש, יורם טורבוביץ', נתן קביעה שהיא די היתה אז מפורסמת

בנושא של הסדרים כובלים בין חברות הדלק ותחנות הדלק.

משה נגבי : אולי תפרט איזה הסדר היה מדובר, שאנשים יבינו.

צרכני הדלק.

עו"ד ערן לב : זה הסדרים שקיימים עד היום. זה בעצם הסדרים

שאומרים שהתחנות כבולות לחברות הדלק.
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משה נגבי : לאותה חברה ולא יכולות לעבור.

עו"ד ערן לב : כן, למשך עשרות שנים עם היבטים קנייניים.

חייבים לקנות ממנה במחירים שהיא מכתיבה. עכשיו, הקביעה

הזאת הביאה למבול של הליכים משפטיים, שחלקם אגב נמשכים

עד היום בכל הערכאות. באחד מההליכים המשפטיים שאני הייתי

מעורב בו, גילינו באופן מדהים ששלושים שנה לפני כן, ב1963-,

ממונה אלמוני, כבר אז היה ממונה בשם ד"ר יפה, שפעל לפי

החוק הקודם, נתן קביעה דומה. עכשיו, הקביעה הזאת היתה כל

כך סודית שחברת הדלק ידעו עליה. פז ידעה עליה. היו

התכתבויות שונות במכונת כתיבה.

משה נגבי : אבל הממונה על ההגבלים העסקיים כנראה לא ידע

עליה.

עו"ד ערן לב : כנראה.

משה נגבי : הוא לא הזכיר אותה בהחלטה שלו.

עו"ד ערן לב : זה מדהים. ב93-', שלושים שנה אחרי זה, הממונה

טורבוביץ' אפילו לא מזכיר את ההחלטה ההיא.

משה נגבי : שבעצם היה תקדים כבר.

עו"ד ערן לב : היא נעלמה. אף אחד לא ידע עליה. נאלמה ב-א'

וב-ע'. התגלתה במקרה במרתפי הרשות באיזה ארגז. וזה רק

מוכיח את ההבדל בשיח בשנות השישים לשנות התשעים והיום.

זאת אומרת, זה ה...
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משה נגבי : דרך אגב, אנחנו שומעים כל הזמן מדברים על

הסכנה של הריכוזיות במשק. אנחנו לא זוכרים שהיה דיון כל כך

ממוקד בנושא הזה ותקשורתי ער בנושא הזה. ואולי עוד דבר

אנקדוטלי כמו שאמרת. דיברנו על כך לפני שנכנסנו לשידור, עו"ד

לב, שבשנות החמישים, השישים, אמרת קודם מר יופה, אף אחד

לא ידע אפילו מי זה הממונה על ההגבלים העסקיים. היום בכל

אופן התקשורת עוסקת הרבה באישיות שלו, דנים מי ראוי להיות,

מי לא ראוי להיות.

עו"ד ערן לב : שלה.

משה נגבי : או שלה היום, כן? וכו'. נגיד לשם הגילוי הנאות

שאתה גם היית בזמנו מועמד לתפקיד, ולא נבחרת. אני אומר,

הנושא הזה היום נמצא באמת כמו שאמרת במוקד השיח. האם

תוכל להביא לנו איזה דוגמה, שתיים, למקרים שבעקבות החוק

הצליחו לשבור קרטל, להעניש. אולי גם שנקבל רושם מה רמת

הענישה כשנתפס קרטל אסור בניגוד לחוק, כלומר איזה התקשרות

אסורה. אני זוכר שהיה איזה מקרה עם מאפיות.

עו"ד ערן לב : עכשיו יש. מישהו הולך לכלא, קרטל הלחם, כן.

משה נגבי : לא, היה כבר איזה הרשעה של בעלי מאפיות.

עו"ד ערן לב : כן. היה עכשיו קרטל הלחם. יש רוזנהויז משופרסל

נידון לכמה חודשים מאסר בעקבות...

משה נגבי : היית אומר שרמת האכיפה היא משביעת רצון?
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מבחינת רמת הענישה, יש בה כדי להרתיע מהניסיון שלך?

עו"ד ערן לב : הענישה היא אצלנו היא לא גבוהה. היא בדרך

כלל מתבטאת במספר חודשי מאסר בפועל במקרה המחמיר. אני

לא מכיר מישהו שהלך לשנים לכלא, מה שאגב במקומות אחרים

יכול להיות. אני עדיין גורס שהאכיפה... אגב, גם ברשות להגבלים

עסקיים, מה שנקרא המחלקה הפלילית היא לא שיא ה... הם לא

רואים בזה את שיא הפעילות שלהם. הם גם אומרים שהם

מפעילים את ההליכים הפליליים רק במקרים מאוד קיצוניים של

קרטל גלוי.

משה נגבי : אתה חושב שצריך להרחיב את השימוש הפלילי?

עו"ד ערן לב : אני לא בטוח. אני חושב שהאכיפה האזרחית

הרבה יותר יעילה. זאת אומרת, מה שהוכח שגם תביעות ייצוגיות,

גם תביעות אזרחיות אחרות, זה הנשק, כן.

משה נגבי : ואז בעצם מדובר בפיצויים או ב...?

עו"ד ערן לב : כן, כן. זה פיצוי שהולך לציבור וזה מרתיע. זה

הפגיעה בכיס. אגב, באיחוד האירופי למשל אין בכלל סמכויות

פליליות, זאת אומרת מה שנקרא בזמנו DG4, הרשות האירופית

להגבלים עסקיים, אין לה סמכות להטיל... שם אף אחד לא יכול

לשלוח לכלא. במדינות כן, אבל לא באיחוד האירופי. אבל מצד

שני הקנסות מאוד גבוהים. מאוד גבוהים.

משה נגבי : כן. אני רוצה לעבור איתך, עו"ד ערן לב, לאיזה
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תקדים שהיית מעורב בו. נדגיש, יש עליו ערעור, כך שהוא תלוי

ועומד. וכמובן אתה היית צד, אז אתה לא מתיימר לאובייקטיביות

בתיק. למרות שאני בטוח שתנסה להציג את זה בצורה הכי הגונה.

אתה מספר לנו שבעצם בהחלטה די יוצאת דופן בית המשפט

הכיר באפשרות שמי שהלך לבוררות, קיבל עליו הסכם מסוים

בבוררות בהסכמה, יכול לחזור בו לאחר מכן. אולי בקיצור תסביר.

עו"ד ערן לב : בגישור.

משה נגבי : גישור.

עו"ד ערן לב : זה לא בוררות. מדובר פה בעצם בצדדים שהיו...

ניהלו ביניהם הליך של פירוק שיתוף של נכס.

משה נגבי : נכס בסכומים מאוד גדולים.

עו"ד ערן לב : כן. בשלב מסוים הם הופנו לגישור אצל מגשר

מאוד ידוע דווקא, עו"ד עמוס גבריאלי שנחשב אחד מהכוהנים

הגדולים של הגישורים במדינת ישראל. הגיעו להסדר, לא ניכנס

לפרטים שלו. ולאחר מכן אחד הצדדים שאני אז התבקשתי לייצג...

משה נגבי : וחתמו על ההסכם.

עו"ד ערן לב : כן, חתמו על... לא, זה לא הסכם. המסמך, וחשוב

לציין, כונה, הוכתר כפרוטוקול הסכם גישור. זה לא הוכתר

כהסכם.

משה נגבי : כן, אבל הם חתמו עליו.

עו"ד ערן לב : הם חתמו עליו, אבל פה הויכוח נתגלעה. אני
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נכנסתי רק בשלב מאוחר יותר, לא הייתי מעורב בהליכי הגישור

אלא לאחר מכן. אחד הצדדים שבעצם טען שהוא לא רצה את

ההסכם הזה, הוא לא ראה בו הסכם. פנינו ל... בעצם אנחנו לא

פנינו, הצד שביקש לאכוף את הפרוטוקול כהסכם פנה לבית

המשפט המחוזי בתל אביב. והשופט גונטובניק נתן לפני שבועיים

פסק דין שהוא בעצם מקבל את העמדות של הצד שאנחנו ייצגנו.

יש שם הרבה מאוד קביעות עובדתיות. למעשה הקביעה

העובדתית...

משה נגבי : הוא בעצם אמר שבגלל שלא היה לכם הערכה נכונה

של ההשלכות של ההסכם או הפרוטוקול הזה, בתחום ה...

עו"ד ערן לב : השלכות המס, כן.

משה נגבי : כן, של המס, ולא תיארתם לעצמכם שאתם תצטרכו

לשלם מס כל כך גבוה על כל העסקה הזאת, ששוב לא ניכנס

אליה, זה גם לא מעניין כל כך את המאזינים, מותר לכם לחזור

בכם.

עו"ד ערן לב : מה שחשוב, הקביעות... רוב הפסק דין הוא פסק

דין עובדתי.

משה נגבי : כן.

עו"ד ערן לב : שבעצם אומר שהצדדים לא ראו במסמך הזה

הסכם ולא היה בפניהם המידע, ועל הקביעות האלה יש ערעור.

אני לא יודע מה היכולת לערער על קביעות עובדתיות. המעניין
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לצורך התוכנית הזאת אולי זה דווקא הקביעה המשפטית שלו

שניתנה כהערת אגב. זאת אומרת היא לא הכרחית היתה לצורך

הקביעה הסופית.

משה נגבי : שעד שבית משפט לא שם על זה חותמת...

עו"ד ערן לב : כן. היא אומרת שבעצם...

משה נגבי : עדיין אפשר ללכת ולסגת מאותו הסכם.

עו"ד ערן לב : בדיוק. הוא קובע בעצם, וזה די חדש לדעתי,

שבשלב הזה שבין... בהנחה שזה היה הסכם. הוא אומר זה לא

הסכם, אבל גם אם זה היה הסכם, בשלב הזה שבין החתימה על

ההסכם לבין הפיכתו לפסק דין, כי פסק דין במסגרת אישור

הסכם גישור, הצדדים יכולים לסגת ממנו. פה החידוש כאמור הוא

לא הנדרש לצורך פסק הדין, אבל זה חידוש.
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