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שרת המשפטים הודיעה על כוונתה
להעלות באופן דרסטי את סכום האגרה

כותרת:

איריס לביא : אנחנו כאן ב"דין ודברים". שרת המשפטים הודיעה

על כוונתה להעלות באורח דרסטי את סכות האגרה הנדרשת

להגיש תביעות ייצוגיות. אתה עורך הדין ערן לב רואה בכך פגיעה

בזכויות האזרח. אולי קודם נגיד לכמה זה עולה? לאיזה סכום?

עו''ד ערן לב : קודם כל זה לא להעלות, זה להנהיג. עד היום

לא היו...

איריס לביא : בכלל לא?

עו''ד ערן לב : האגרה הייתה אפס... והיא רוצה לעשות שימוש

בסמכות שמעניק לה סעיף 44 לחוק, ולהנהיג אגרה של כחמישים

אלף שקל...

משה נגבי : 62 אלף במקרים מסוימים...

עו''ד ערן לב : במחוזי. אגב זה כמעט תמיד יהיה 62 אלף, כי

כמעט כל התביעות הייצוגיות מוגשות...
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משה נגבי : כן, זה ממש חוצה אווירה... כן.

עו''ד ערן לב : זה יחסל, ההערכה היא שזה כמעט ויחסל את

המוסד של תביעות ייצוגיות. וזה חבל, כי המוסד הזה הוא מוסד

שבאמת קיים למיטב ידיעתי, רק בארצות הברית ובישראל, וזה

מוסד שמשמש ככלי מאוד חזק, בכל הקשור לאכיפה פרטית

בתחומים שבהם יש היעדר אכיפה או תת-אכיפה כמו ניירות ערך,

עניינים עסקיים, הגנת הסביבה, שיוויון וזכויות בעבודה, כניסה

למקומות ציבוריים וכולי.

משה נגבי : אני חושב שאחת הדוגמאות המובהקות זה נושא

איסור עישון במקומות ציבוריים...

עו''ד ערן לב : כן.

משה נגבי : שהקנסות...

עו''ד ערן לב : הם אפסיים, בדיוק.

משה נגבי : אבל הוגשו תביעות ייצוגיות נגד מקומות בילוי, בתי

קפה וכולי, על כך שהם לא הקצו את המקומות האלה של ה...

עו''ד ערן לב : וזה יחסל את התביעות הייצוגיות, למשל בתחום

הזה חיסלו את התופעה. עכשיו הנושא של תביעות ייצוגיות, יש לו

כמה וכמה יתרונות. קודם כל זה מאפשר בעצם להגיש תביעות

בנושאים שבהם הנזק הפרטני שעמם הוא קטן כך שלא כדאי

להגיש באופן פרטני...

משה נגבי : לאדם אחד...

7271251
מתוך 9 עמוד 2



עו''ד ערן לב : לאדם אחד,

איריס לביא : ואז בא עורך דין בדרך כלל, מאגד כמה אנשים

ביחד...

עו''ד ערן לב : הוא לא מאגד. הוא צריך למצוא אחד... הוא

אפילו לא צריך למצוא, יש תובע אחד, שניים... לפעמים הוא

התובע אבל אז הוא לא אמור לייצג...

משה נגבי : למעשה אותו התובע..

עו''ד ערן לב : בשם קבוצה..

משה נגבי : בשם קבוצה ואחר כך...

עו''ד ערן לב : מה שקורה זה בעצם לא הכלי, בעצם לאכיפה,

זה גם כלי בעצם ל..

משה נגבי : הרתעה!

עו''ד ערן לב : להרתעה, וזה גם כלי להעברת משאבים. למשל

אחת הדרכים לפצות את הציבור כשלא ניתן לעשות תשלום יחידני,

זה באמצעות תרומות לעמותות. אני למשל לפני כמה שנים סיימתי

תביעה ייצוגית, שחברת "אינקלסורד" שילמה כארבעה מיליאד שקל

. שם היה מדובר בהטעיה לגבי סמל הארנב אין ניסויים בבעלי

חיים, הוכחנו שהם עושים מגרמניה, והם היו צריכים לשלם קצת

פחות מארבעה מיליון שקל שהלכו לעמותות להגנת בעלי חיים. זו

דוגמא בעצם של העברת משאבים מגוף חזק לגופים של החברה

הציבורית. מה בעצם הסיבות להחלטה של שרת המשפטים, היום,
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כמעט עשר שנים אחרי שהחוק הזה נכנס לתוקף? אחת הטענות

היא שבאמת יש עורכי דין שהפכו את זה לעסק. יש עורכי דין

שפתחו מין סוג של בתי חרושת לתביעות ייצוגיות, אני לא אומר

שמות אבל חלק מהם מוכרים, חלק מהם גם עושים.. מה שנקרא

אצלנו "שירקעס", זאת אומרת ה עושים נניח עסקאות עם כל מיני

עמותות שלאחר מכן...

משה נגבי : זו עבירה  יותר חמורה, כשמגישים את התביעה,

ואחר כך מגיעים לפשרות שבעצם פוגעים בזכויות של...

עו''ד ערן לב : אגב, חלק ממגיני הפשרות, עוד פעם חלפי

השמועות גם לפני הגשת התביעה, אולי זה נכון, אולי זה לא,

אבל אני אומר לך משה ואיריס, אתם תתפלאו, עורכי הדין הללו

אולי לא ייפגעו מהמגוון שלהם. יש קופה שדי משמעותית שיכולה

לממן גם את החמישים או שישים אלף. מי שייפגע זה הרוב

המכריע של עורכי הדין והתובעים האחרים, שהם, מה שנקרא

,תובעים מזדמנים. זאת אומרת לא אנשים שהפכו את זה למקצוע.

אגב, גם אם זה נכון, עדיין הנזק שייגרם עקב העלאת האגרה

לציבור הרבה יותר גדול. נכון הוא שהאינסנטיב, המניע של רוב

עורכי הדין להגיש תביעה ייצוגית, וגם רוב התובעים, זה השכר.

משה נגבי : לגיטימי סך הכל.

עו''ד ערן לב : זה מאוד לגיטימי.

משה נגבי : אינטרס ציבורי. אולי לפני שנשמע דעות אחרות, אני
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רוצה גם להעלות עוד טענה מהצד שלך, והיא שאם נניח בית

המשפט סבור שנעשה שימוש לרעה במכשיר, הוא תמיד יכול

בדיעבד להטיל הוצאות על התובע.

עו''ד ערן לב : זה נכון... אל''ף, הוא יכול להשהות, אפשרי, זה

נכון, הוא יכול להטיל הוצאות על התובע. אני לא אוהב גם את

זה. אני חושב שהחברה ומערכת המשפט יכולים לספוג את הנזק

שיש כמות לא קטנה של תביעות ייצוגיות. יש לזה פתרון, אפשר

אגב להגדיל את מספר השופטים והמשפטנים. במדינת ישראל

תובעים לא חסרים, אפשר...

איריס לביא : עורך דין שמשלם את אותם חמישים אלף, יכול

להשית את זה אחר כך על האנשים שאותם הוא ייצג בעצם?

עו''ד ערן לב : אגב באופן עקרוני, עורך הדין אסור לו לשלם. מי

שצריך לשלם זה הלקוח, אבל נכון שאם הוא זוכה בתביעה אחרי

חודשים או שנים, אז אפשר להשית את זה כמו בכל תיק רגיל.

אגב אני רוצה לומר בהערת אגב שאני בכלל חושב שכל שיטת

האגרות במדינת ישראל על תביעות כספיות, זה מאוד בעייתי, זאת

אומרת...

משה נגבי : תביעות ובג''צים דרך אגב.

עו''ד ערן לב : כן, בג''צים זה נושא אחר. גם שם זו בעיה, אבל

נניח תביעה כספית, אדם שנגרם לו נזק של עשרה מיליון שקל

צריך לשלם שניים וחצי עמלה עבוד תביעה ייצוגית, שניים וחצי
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אחוז מגובה התביעה. אתם רואים שזה בעצם תמיד משחק לגופים

חזקים. להם יש פחות קושי להגיש תביעות, אפילו אם הן

מנופחות. אנחנו מכירים את ה משה, מתחום שקרוב ללבך, זה

נושא לשון הרע.

משה נגבי : אני מכיר את זה, כן...

עו''ד ערן לב : תביעות ההשתקה שגופים אין להם שום בעיה,

גופים חזקים, להגיש תביעות כאלה בסכומי עתק. לעומת זה

אנשים מן השורה, שממונם לא בכיסם, מתקשים לעמוד באגרה אז

או שהם לא מגישים את התביעה או שהם מגישים אותה

בסכומים הרבה יותר קטנים. אגב זה לא אומר שתביעה של

עשרה מיליון שקל תובעת מרשת המשפט יותר אנרגיה מאשר

תביעה של מאה אלף שקל. אז אני לא מבין בכלל את ההיגיון...

איריס לביא : למה זה צריך להיות אחוז מהתביעה...

עו''ד ערן לב : למה זה צריך להיות אחוז מהתביעה, בתביעות

רגילות, על אחת כמה וכמה בתביעות ייצוגיות, ששהן תביעות שיש

בהן אינטרס ציבורי מאוד מאוד משמעותי.

משה נגבי : פרופסור אביעד הכהן?

פרופסור אביעד הכהן : אני חושב שצריך להבדיל בין המה לבין

האיך. החשיבות של תביעות ייצוגיות גם בהיבט הצרכני, גם בהיבט

של אינטרס הציבור זה דבר חשוב מאוד. יחד עם זאת, כפי שכבר

צוין, הפכנו להיות איזושהי אינפלציה בשנים הארונות, מי שבודק
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כמה תביעות ייצוגיות הוגשו לפני 15 שנה ולפני עשר שנים, וכמה

תביעות הוגשו עכשיו, הסיפור של הטחינה, טחינה הנסיך, יום

אחרי זה כבר יש חמש תביעות ייצוגיות, אני חושב שאפשר לעשות

עם זה באמת... תבינו... עכשיו הדרך להתמודד עם זה בין השאר,

צריך לזכור ראשית שלבית משפט יש שיקול בכל תביעה, גם

בתביעה אזרחית שהוזכרה פה, וגם בתביעות האלה, יש שיקול

לפטור מאגרה. יש שיקולים שאתה יכול לפטור מאגרה. הדרך

השנייה הייתה צריכה להיות אולי באמת, כיוון שיש פה פגיעה

בזכות החוקתית לגישה לערכאות, לא משנה באיזה סוג של תביעה

אתה משית סכום אגרה גבוה אתה מונע מאנשים את הזכות

הבסיסית שלהם לגשת לערכאות. הדרך הייתה צריכה להיות על

ידי שפסיקת הוצאות שבהקשר הזה לצערי, כאשר אתה מפסיד

בתביעה והתביעה התברר שהיית תביעת סרק, לא תביעה שאולי

הייתה איזושהי הצדקה ובסוף הפסדת, לפי המשפט בישראל

משיתים הוצאות נמוכות מאוד, וכך הם מעודדים בעצם את

האינפלציה בתביעות האלה, גם גופים חזקים וגם בתביעות שאינן,

האדם אומר: שווה לי עכשיו להגיש את התביעה, לנהל את התיק,

גם אם אני אפסיד, הנזק שייגרם לי הוא נזק קטן מאוד, ולכן

האיזון צריך להיעשות לא דווקא בשלב של האגרה, אבל בהחלט

צריך לעשות איזון גם בשלב של פטור מאגרה וגם בשאלה של

השתת הוצאות הולמות במקרה שהתביעה הייתה חסרת בסיס.
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איריס לביא : עורכת הדין קרן שליט בעניין הזה?

עו''ד קרן שליט : כן, מעניין לראות את החשיבות של התביעות

הייצוגיות בתחום שאני קורבה אליו, בתחום של דיני עבודה, כי

החוק קובע שמקום שיש בו הסכם קיבוצי, אין בו תביעה ייצוגית,

כי יש מישהו, יש ארגון, יש גוף שמייצג את ה...

משה נגבי : את ועד העובדים.

עו''ד קרן שליט : את ועד העובדים ואת ארגון העובדים.

והפסיקה באופן מאוד מעניין, הפסיקה שתתן לשונו היבשה של

החוק, וקבעה שמקום שארגון עובדים איננו פעיל, איננו מממש את

הזכות שלו לדאוג לזכויות העובדים, במקום כזה, בכל זאת, מילות

החוק, יש אפשרות להגיש תביעה ייצוגית, ומוגשות. מוגשות ללא

הרף תביעות ייצוגיות. באשר לאגרה, אני... חשובה תמיד הטיות. זה

נכון, אבל בתביעות ייצוגיות כנראה יהיה, ואז גם בית הדין

לעבודה וגם בכלל, כשיש כזאת עלמא שעל כל אירוע יש למחרת

סדרה של תביעות, אני הייתי בהחלט משיתה אגרה. השאלה היא

מה גובהה.

עו''ד ערן לב : פשוט להגביל את מספר התביעות הייצוגיות שאדם

יכול להגיש, כמו עורך דין יכול להגיש, או בבית המשפט לתביעות

קטנות...

משה נגבי : אני רק אעיר שבאחת התכניות הקרובות נארח בנושא

הזה גם את ראש איגוד לשכות המסחר, חבר הכנסת לשעבר
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אוריאל לין, שבאופן מפתיע תומך בהצעה הזאת, כי כמובן

הארגונים שהוא מייצג הם נתבעים.
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