
 מיטרד ליריב
 נגישה, קינטור וטרדנית בהליכי משפט

 (המשל מהחוברת הקודמת)

 מאת
 פרופסור שלו מוסר

 פרק ד
 גרימת נזק בהוצאה לפועל ואגג הפעלת סעדים זמניים

 30. סכנת נגישה כהוצאה לפועל
 אפשר היה להניח שעם מתן פסק־דין יפקעו גם חובותיהם ההדדיות של היריבים לנהוג
 הגינות בהליכים שביניהם. ולא היא: סופיותו של פסק־הדין וכוחו המחייב לשם ביצוע,
 טומנים בחובם הן את יתרונותיו העיקריים, והן מקור :וסף להטרדה. כי על אף כל
 ההקפדה עלול להתגלות או להווצר פער בין האמת המשפטית, מעשה בית־דין, מכאן,

 לבין המציאות, מכאן.

 31. &1ענת פרעתי
 יתכן שהחוב הפסוק סולק, כולו או מקצתו: באנגליה נפסק כי הזוכה הגורם למאסרו של
 החייב, בלי להביא בחשבון את התשלומים ששולמו, אחרא־ לנזקי החייב בשל
malicious) והוא הדין לגבי עיקול נכסים באותן נסיבות ;malicious arrest 1 

 execution) 2. כאמור, בישראל אין עילת הנגישה משתרעת עוד על מעשים כאלה.

 תרופתו היחידה של החייב היא להעלות את טענתו, טענת פרעתי, בפני ראש ההוצאה
 לפועל; ואת נהמתו היחידה ימצא באפשרות שתינתן לו להוכיחה מיד, על פי בקשה
 בררך המרצה, בכפוף לערעור בזכות לביהמ״ש המחוזי, אשר יוגש אף הוא בדרך

.  המרצה 3

 32. בישול פםק־דין
 ירצה החייב לטעון שבטעות ניתן פםק־הדין לחובתו, עליו לחפש את תרופתו בכל דרך
 העומדת לרשותו (ערעור, בקשת ביטול החלטה שניתנה בהעדרו, תביעה להצהרת
 ביטולו של פםק־דין בטענה שניתן ללא סמכות או שהושג בתרמית, בקשה לדיון
 נוסף); ואם יצליח בה, ופסק־הדין יבוטל לאחר שבוצע!, יוחזר המצב לקדמותו או

§31 
 1 ראה לעיל, 28§, הערה 4.

. L . T101 ; 244. K. B2 ] 1910[CUssold v. Cratchley . 9112וכן ; 5הערה , §28, ראה לעיל 
 תשלום החוב למורשהו של הזוכה, אך שלא הגיע לידיעתו טרם במסר הפסק להוצזזה לפועל.
 3 חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967, ם׳ 19 ו־80(ב); תק׳ ההוצאה לפועל, תשכ׳׳ח—1968, תק׳

 «>ג).
§32 

 1 כידרע אין בהגשת ערעור, כשלעצמו, כדי לעכב את ההוצאה לפועל (תק׳ t{421• והוא דינה,
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 יתוקן לפי פסק־הדין החדש, מכוח הצו שיינתן לכך במישרין על ידי ראש ההוצאה
 לפועל. זוהי, שוב, תרופה נוחה ויעילה, במידה שהיא אפשרית; אך, דא עקא, איננה
 תמיד אפשרית: כלום ניתן לבטל בדיעבד חקירת חייב, מאסרו, מעצרו, עיכוב יציאתו
ת וחיפושים על גופו, בכליו ובחצרים שבהחזקתו י ואם נמכר והועבר נכס מנכסיו א  מן ה
 בהליכי הוצאה לפועל, הלא יצטרך החייב, כדי להגן על זכות הקונה, להסתפק בסכום

. משום כך נוספה לס׳ 18 פסקה לאמור:  שנתקבל ממכירת הנכם 2
 ״(ג) אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד לפי דין אחר׳׳.

 33. עיכוב ביצוע
 הרמז הוא כנראה, בראש וראשונה, לסמכות הניתנת לבית המשפט להורות על עיכוב
 ביצוע ההחלטה עד להכרעה בערעור (תק׳ 428), ״בתנאים שייראו לו, לרבות מתן
 ערובה מתאימה על יד־ בעל הדין המבקש את העיכוב״ (תק׳ 430). ״ערובה מתאימה״,
 מה פירושה ? איבה מתייחסת להוצאות הערעור, כי כל מערער חייב לערוב להן בלאו
 הכי, ללא קשר עם עיכוב הביצוע. הערובה מוכרחה אפוא להבטיח חיוב אחר, הנובע
 מבקשת העיכוב: והדעת נותנת שהכוונה היא, ברוח הםעדים הזמניים, לנזק שעיכוב
. המחוקק מעמיד כאן לרשות המשיב כלי  הביצוע יגרום למשיב אם הערעור יידחה ג
 נוסף למניעת ביצול בלתי סביר או בלתי זהיר של תרופה דיונית. ההקבלה עם הסעדים
 הזמניים מתבקשת מאליה, כי גם סעד העיכוב הוא סעד זמני(״עד להכרעה בערעור״),
 באשר ההתדיינות שפסק־הדין בא לסיימה תימשך בערכאת הערעור5. יתר על כן
 יש ובית־המשפס דוחה את בקשת העיכוב, אך מתנה את הרשות להמשיך בהוצאה
 לפועל, בתנאי שהמשיב הוא אשד יערוב את הטבת הנזק העלול להגרם למערער
 במקרה שהערעור יתקבל: גם כאן יידון הענין לפי מאזן אי־הנוחות הצפויה לשני

 היריבים.
 נזכיר עוד שהמשכת ההתדיינות עשויה להביא ליד־ המשכת זמניותו של סעד זמני

 כנראה, קל וחומר, של תקיפת פסק־דין בדרך אחרת. אך לענין הוצאה לפועל של שטר, ראה
 ם׳ 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל.

 2 חוק ההוצאה לפועל, ס׳ 18. החוק לא קבע הוראה המחייבת גם החזרת אגרות והוצאות ביצוע
 למקרה של ביסול הפסק, וכנראה סבר שהדבר מובן מאליו.

 עוד יותר עדין הוא ביטול פםק־דין פלילי. לפיכך נוהגים לעתים לדחות את ביצוע העונש
 (אז לשחרר את המורשע בערובה) עד אשר גזר־הדיז יאושר בערכאה האחרונה (ראה חוק
 לתיקון דיני העונשין, תשי״ד—1954, ס׳ 18,13ג, 18ז; והשזוה חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ״א—
 1961, ם׳ 72). בפרשת תיק נ. עירית רסת־נן(ראה לעיל 26§, הערה 1) נבע הסכסוך מהחיפזון
 הבלתי רגיל בו בוצע צו־הריסה — וכנראה החלה ההריסה עוד בטרם ביתן הצו! אפילו בוטלה
 ההרשעה בערעור, לא היתה אפשרות להחזיר את המצב לקדמותו; אך ההרשעה לא בוטלה,
 והשופט סירב לגלות אם אמנם היה מקיים את צו־ההריסה. נציין שלפי חוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, (ם׳ 206) חייב השופט במקרים מםוייפים לצוות על הריסת המבנה ונזכיר שוב
 את סמכותו של בית־משפט המקיים משפט ״חוזר״ לתת בל צו הנראה בעיניו כדי לפצות נידון
 שנשא עונשו או חלק ממנו ושהרשעתו בוטלה וחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957, ס׳ 9(ג),

 והשווה לעיל, 27§ הערה 21).
§33 

 1 י. זוםמן, פדרי המן האזרחי, 664§.
 2 השווה ע״א 245/54 לזר נ. פרנסו, י׳ פד״י, 354.
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 אשר ניתן בבית המשפט המןודי: נדחתה התביעה, ונתבטל בשל כך הסעד הזמני
 (עיקול, עיכוב יציאה, צו־מניעה וכר), קיימת הסמכות ״להורות שההחלטה המתבטלת
 תעמוד בתקפה״; והוראה כזו תהיה כפופה לתנאים שייראו לביהמ״ש, ״לרבות מתן

 עוזבה על ידי המבקש להבטחת נזק העלול להגרם על ידי הצו״ (תק׳ 432).
 בקיצור, בעל דין עלול להמריד את יריבו באשר הוא גורם לביצועה של החלטה שיפו
 טית שניתנה אמנם לזכותו אך שדינה להתבטל בערעור (או בדרך אחרת); וםדרי־הדין

 מגינים על יריבו זה ודואגים במידת מה להטבת נזקו.

 34. פערים זמניים
. אכן, סעדים ם י י נ מ ז ם ה י ד ע ס  סכנת ההטרדה ההדדית מתבלטת ביותר אגב ה
ד למנוע תכסיסי התחמקות והכשלה מטעם הנתבע; והפעלת  אלה נחוצים לתובע כ

 סעדים אלה עלולה להכביד על נתבע ללא צורך. נפרט את דברינו.
 ראשית, על אף מאמציהם של המחוקק ושל הרשות השופטת לקצר ולזרז את הדיון,
 מוכרח לעבור זמן־מה— ולעיתים אף זמן ממושך — עד שיגיע שלב ההכרעה הסופית,
 ובינתיים יקום ויגבר החשש שבעל־הדין העלול להתחייב בדין (לרוב, הנתבע)
 ינצל את השהות הניתנת לו, לא רק להתכונן לקראת הבירור, אלא גם למסרה
 אובסטרוקציונית. ״הוגשה תובענה שנושאה מקרקעין״ (תק׳ 253) או ״דבר שבעין׳־
 (תק׳ 238) לא יועיל לו לתובע כל פסק־דין, אם עד אשר ינתן יספיק הנתבע להעביר
 את הנכם לאדם אחד או לשעבדו. כמו כן, עלול הנתבע, בתובענה כלשהי, ״להוציא
 את נכסיו, כולם או מקצתם, מרשותו או מתחום המדינה בכוונה להפריע או להשהות
 את ההוצאה לפועל״ (תק׳ 261), ואף ״לצאת את הארץ... בכוונה לעכב את בעלי־
 הדין שכנגד, או להתחמק מקבלת כתב בית־דין או להפריע את ההוצאה לפועל״
 (תק׳ 260), כי העדרו מן הארץ לתקופה ממושכת ״עלול להכביד על בירור המשפט
 או על ביצוע פסק הדין״ (תק׳ 254). כל אחד ממעשים אלה הוא ללא ספק חוקי
 ומותר בפני עצמו; אך במידה שהוא מכוון או עלול לעכב את התובענה או לסכל
 את מטרותיה, יהיה בו משום ״מיטרד לתובע״ ויקום הצורך למנעו. זהו טעמם של
 הסעדים הזמניים שבית המשפט מוסמך להעניק לתובע. בצוותו על עיקול זמני, על
 עיכוב יציאה או על מעצר, השופט או הרשם אינו בא להכביד על הנתבע ולהוסיף
 על שכמו איסור חדש, כי אם הוא רק מזכיר לו את קיומו של איסור קיים, מפעילו הלכה
 למעשה ומפרט את פרטיו. סעד זמני אינו, לפי מהותו, אלא אמצעי הוצאה לפועל 1 אשר

 נוקטים בו, ברשות בית המשפט, מראש ומתוך הנחה שהתובע מכה בתביעתו.

 35. סכנת ממרד ליריב עקב סעדיס זמניים
 והרי צדה השני של המטבע: לא תמיד מתאמתת ההנחה, ולפעמים יתברר שהוגבלה
 ללא טעם חירותו של הנתבע הן ביחס לגופו(חופש התנועה) והן ביחס לנכסיו (הזכות
 לעשות בהם כבשלו). בהושיטו לתובע סעד זמני עזר לו ביהמ״ש להטריד את יריבו
 ולהפר בזה אותו איסור שהתובע הסתמך עליו בבקשתו והסובל גם את ידיו! שתול זה

§34 
 1 השווה תק׳ 254,252(א) סיפא.
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 לא נתעלם מעיני המחוקק. כדרכו בתחומים אחרים נתונה דאגתו הן למניעת הנזק
 והן לתיקונו1. משום כך קבע תנאי קודם למתן םעד זמני: יהיה הסעד כפי שיהיה,
 תמיד נדרש התובע המבקש להמציא ״ערובה... לשיפוי כל נזק שיערם... במקרה

 שהתובע לא יזכה בתביעתו״ (תק׳ 242) ־.

 36. דיון כהעדר הנתכע
 יתר על כן: הדיון בבקשת סעד זמני יתקיים, על פי רוב, בהעדר הנתבע, ומתוך
 שמירת זכותו להתייצב בשלב מאוחר מתר ולטעון לביטול הצו. התקנות, כידוע,
 מתירות לנהוג כך, מתוך חשש ״שהשהייה הכרוכה בדיון בדרך הרגילה עלולה לגרום

.  נזק שאין לו תקנה 1 או נזק חמור״ (חק׳ 304) 2
 אך, שוב, לא רק בנזקו של התובע מתחשב המחוקק, אלא גם בנזקו של הנתבע:
 מתן צו על פי צד אחד יהיה כפוף להוראות ״בענין הוצאות ובענינים אתרים לרבות
״ (וזק׳ 304); ולענין עיכוב יציאה הותקנה בשנת ב י ש מ י ה ו פ י ש ה ל ב ו ר  ע
 תשכ״ז—1966 תקנה מרחיקת לכת המחייבת הפקדת ערבון נוסף, בסכום שבין 1.000 ל״י
ת ח כ ו ה ך ב ר ו א צ ל  עד 10.000 ל״י, אשר ביהמ״ש יחלט אותו לטובת הנתבע, ל
, אם יתברר שבקשת עיכוב היציאה ״לא היתה סבירה או לא ו ם ל ר ג נ ק ש ז נ  ה

׳  היתה דרושה למטרות״ אשר לשמה נתבקשה 3
 בקיצור: האיסור החל על שני בעלי־הדין לבצל את הליכי המשפט כדי להטריד
 את היריב משתקף ביהוד וביתר שאת אגב הענקת הםעדים הזמניים. תוכנו המתיק
 מתגבש בהוראות ובתנאים הנקבעים בצו השופט או הרשם, לאור נסיבות הענין,
 וביחוד במאזן הערבויות ההדדיות הנדרשות מן המתדיינים 4.״אף בהעדר חיקוק מפורש

§35 
 1 רגישותו של המחוקק לנזק הצפוי לנתבע משתקפת עוד בהגבלת תקופת המעצר (לששה
 שבועות, תק׳ 260(ב)) ועיכוב היציאה (לשנה, תק׳ 259(ב))ז כאפשרות להחליף סעד זמני
 בערובה (ראה תק׳ 259,258(א) — אך ייתכן שהעקרון יחול גם לגבי םעדיס זמניים אחדים);

 בצורך לנהל ״חקירת יעילות קודמת״(לעניו מינוי כובס נכםים, תק׳ 264(2)); ועוד.
 2 השווה תק׳ 261,260,257.

§36 
 1 הוראה זו אשר, לפי מקורה בתקנות משנת 1938, קדמה לפק׳ הנזיקין, אינה מתיישבת עם
 הגדרת המונח ״נזק״ שבפקודה זו(השווה דיני נזיקין, 109§§ ואילך, מאת י. אנגלרד): הכוונה

קשה להטיגו.  היא, כפי הנראה, לנזק שי
 2 השווה גס תק׳ 240 , 254(ב).

 3 תק׳ ד25א. עד כה טרם הובעו ספקות על חוקיותה של הוראה זו..על ערת של ערובות אלו
 בכלל, ראה להלן, 41§. ואולי הכוונה היא כי הערבון יחולט, אט כלל יחולט, כשם שנוהגים

A לעבין שחרור עצור בערובה: השווה לעיל 16§, הערה 
 4 יצויין שהםעדים הזמניים ביתנים בכל עת להחלפה. כך, למשל, מביא ד׳׳ר זוםמן בספרו
 (478§) כדוגמא להתנגדות לעיקול זמני, המקרה בו ירצה הנתבע ״להמציא ערובה לסילוק
 החוב ולהפוך את העיקול הזמני למיותר״: החלפה זו תהיה גם לטובת התובע, באשר היא
 תעניק לו יתרון לגבי כלל הנושים (השווה לעיל, 13§ הערה 6; וכן ע״א 637/61 רוזי קיצימ
 נ. הלוואה והמון נתניה, ט״ז פד׳׳י, 1113). כמו־כו יפקע צו עיכוב יציאה בהפקדת ערבון

 מטעם הנתבע כפי שנקבע בצו(תק׳ 258).
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 (כדוגמת הוראות פרק טו לתקנות סדר הדין האזרחי) בוצר הסדר מקביל לעבין
 ציווים (צוי־מניעה) זמניים, פרי מלאכתה של הפסיקה 3.

 37. נזק לצד ג׳
 כדי לעמוד על אחריותו של בעל־דין ליריב בשל מיסרד דמני, נרחיב את סקירתנו

 במקצת ונבדוק מה אחריותו לאדם זר, שאינו ולא היה צד להתדיינות.
,res inter alios acta אם כי, בדרך כלל, לא יפגע הליך באדם זר להלכה, בהיותו 
 עלול הזר להיפגע למעשה, וביחוד בהליכי הוצאה לפועל, לרבות הפעלת םעדים
. הרי הליכים אלה מופעלים, רובם מולם, על נכסי החייב השונים (מיסלסלין,  זמניים 1
 מקרקעין, זכויות). אך בצאתה לתפוס את נכסי החייב,. עשויה לשכת ההוצאה לפועל
 לשים את מה על נכסים השייכים, לא לחייב, אלא לאדם אחר. אין ודאות מוחלטת על
 שום נכס שהוא שלי דוקא, ולא שלד — וכלפי המוציא לפועל לא כל שכן! אין לצפות
 ממנו, אפוא, שיידע לכבד את כל זכויותיו של צד שלישי ואין למבוע בעד פגיעה
 בהן, אחרת ישותקו לחלוטין כל הליכי ביצוע. המחוקק הסתפק באמצעי זהירות, שניתן
 לסכמם כך: ראשית קבע, להדרכתו של המוציא לפועל, פריזומפציות של בעלות. כך,
 לענין מיטלטלץ, רואים כנכסי החייב, את ״המיטלטלין שעוקלו כשהיו על גופו של
 החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו״, כלומד שההחזקה תשמש הוכחה (״חזקה״)
; ויש להניח  לבעלות2. לענין מקרקעין, סימן ההכר הוא הרישום על שמו של החייב3

 שכך ינהגו גם לגבי זכויות רשומות אחרות.
 ברם, פריזומםציות אלו אינן מוחלטות, כי ייתכן שחפץ הנמצא בחזקת החייב או
 קרקע הרשומה על שמו הם רכושו של אדם אחר (צד שלישי) או שלאדם אחר ישבן
 זכויות בהם. במקרה כזה יצטרך האדם המעונין לפנות בתובענה לבית המשפט לשם
 הענקת הסעד הדרוש לו. חוק ההוצאה לפועל המזכיר זאת בפירוש, מציין בכל הזדמנות
 שראש ההוצאה לפועל יהיה רשאי, לבקשת הצד השלישי, לעכב את ההליכים עד

 להכרעתו של בית המשפט, ובלבד שתומצא ״ערובה להנחת דעתו״, אם תידרש
 יש להניח שראש ההוצאה לפועל לא יתן את החלטתו טרם שקל בעצמו את העובדות
 כפי שהן ידועות לו 5 ושמע את טענותיו של ״כל אדם שיש לו נגיעה בדבר״ יי, שמא

 יסכים הזוכה בהסרת העיקול.

 5 ע״א 327/62 דוד אפיקפיפ ו־2 אח׳ ב. שלופ מרץ, ט״ז פד״י, 1990; י. זוםמן, 495§.
§37 

 1 עוד נזכיר שכל אדם כפוף לחובה להתייצב, להשבע ולהעיד עדות אמת אם יוזמן לכר על־ידי
 בעל־דין או בית־המשפט עצמו(א. הרנון, כזיון בית המשפה, ע״ע 196—201). לפי חוק שהחזק
 במיוחד לשם כך הוסמכו בתי־המשפט לא להרשות חקירת עד ״שאינה לעניז הנידון ואינה
 הוגנת; ובפרט... שיש בה משום עלבון, הפחדה, התעיה או ביוש שאינם לענין הנידון ואינם
 הוגנים״ (חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי״ח—1958, ס׳ 2). אולם איסור זה לא

 תרם במאומה לשיפור המצב, משוס שהיה גם מיותר וגם בלתי־יעיל.
ת נ. ויולמ ו־אפרהפ  2 חוק ההוצאה לפועל, תשכ׳׳ז—1967, ם׳ 28(א); בר״ע 150/69 שמואל פ

 אפל, כ״ג פד״י(2), 615.
 3 שפ,ס׳34(א).

 4 שפ, ס׳ 28(ג), 40(ג), 57, .60 5 ראהם׳28(ב).
 6 תק׳ ההוצאה לפועל, תשכ״ח—1968, תק׳ 23.
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 38. אהדיזו! בנץ עיקול
 כאן מתעוררת שאלת אחריותו של ה״זוכה״ בשל הטלת עיקול על נכסו של אדם
 שאינו החייב: משנתקבלה תביעתו של צד שלישי־ לנכס המעוקל, היש מקום לפצותו
 מן הנזק שהסב לו העיקול הבטל? והאם אחראי לנזק זה האדם שלבקשתו היטי

 העיקול?
 עד כה נימנה שאלה זו בפסיקה הישראלית פעמיים: פעם ראשונה בבית המשפט
 המחוזי בחיפה 1 וכעבור שנים אחדות, בענין אחה בבית המשפט העליון 2. (השופט
 לנדר, אשר נתן את הפסק הראשון, היה גם אחד השופטים שהחליטו בעניו השני).

 אין לומר שהשאלה הוכרעה במרות לחיוב או לשלילה.
 והרי קיצור שתי ההחלטות:

 39. פרשת כלנגה
 בפרשת בלעה השיגה הפירמה בלבגה ובניו צו להטלת עיקול זמני על עורות שהיו
 מאוחסנים ביד־ חברת ״מעדך׳ חיפה בע״מ. בבקשתה טענה המבקשת שעורות אלה
 נמכרו לה על ידי אחד המנהלים של הפירמה נתן צבי ושות׳. ביום 16.3.48, בשעת
 הטלת העיקול, הזדמן למחסן חיים אלקלעי, אשר בא כדי לקבל את העורות ולהעבירם
 לתל־אביב, כי הרי הוא שקנה את העורות יום קודם לכן מאותה פירמה נתץ צבי ושות׳
 ובידו כל המסמכים המקנים לו זכות בעלות וחזקה בסחורה. למחרת היום פגה אלקלעי
 לבית המשפט ובקש את ביטול העיקול הזמני, ומבוקשו ניתן לו. העיקול הוס־ מהסחורה
 בפועל כבר במם 183.48 ובאותו מם קבל את הסחורה .לידיו. בתביעתו לפיצויים
 ייחם אלקלעי לבלנגה ״זדון בהשיגה פקודת עיקול זמני שהיתה חטרת יסוד לידיעתה״;
 אך לאור הראמת שנגבו קבע השופט ש״טענה זו לא הוכחה... אץ לי יסוד מספיק
 לחשוב שהנתבעת הראשונה לא פעלה בתום לב כאשר הטילה עיקול על הסחורה...

 אינני משוכנע שהעיקול הוטל בכוונה להקניט״.
 מה היתה אפוא תרופתו של האדם ״אשר רכושו עוקל זמנית לפי צו עיקול שהושג
 בדיד הרגילה, אך בוטל לאחר מכן...? את התשובה לשאלה זו עלינו להפש בהוראות
 פק׳ הנזיקין... ואם החיפוש... יהיה לשוא, אין אני יודע הלכה אחרת במשפט שלנו

 אשר עליה אפשר לבסס תביעה להשבת נזק זה״.
 ואמנם מסקנתו הסופית היא כי ״המשפט הישראלי אינו נותן כל תרופה לאדב הסובל
 נזק במסיבות אשר תארתי לעיל, לא לפי סעיף מםויים בפקודת הנזיקין ולא לפי אמה
 עקומן כללי. יתכן שיש כאן השמטה מקרית מצד המחוקק; יתכן גם שהמחוקק התכוון
 דוקא לתוצאה זו בחשבו שחמב המעקל בהוצאות אגב ביטול העיקול מהווה תרופה

 מספקת לבעל הרכוש המעוקל״
 בכל הכבוד נצטרף לדעה זו, אך בפה הדברים אמורים? בנזק שנגרב בנסיבות

$38 
 ( ת׳׳א חי׳ 96/48 אלקלעי ג *לנגה, ג׳ פ״מ, 93 (להלן — ״פרשת כלנבה״).

 2 ע׳׳א 94/62 הנהלת השומות ויהודית לא׳׳י נ. לכיב קוקונדוז ו־זעדור קופמה, פ״• פד׳׳י 2456
 (להלן—״פרשת הסוכנות היהודית״).

§39 
׳ פ׳׳מ עמ׳ 6,96§.  נ
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 אשר תארתי לעיל״, כתוצאה מצו עיקול ״שהושג בדרך הרגילה״ כלומר בתום לב
 וללא זדון.

 ברם, מה היה מחליט השופט אילו הוכח שצו העיקול הושג בזדון, כפי טענתו של
 התובע ז כלום היה מכיר בזכותו לפיצויים ? הרי זוהי השאלה המכרעת לעניננו. עצם
 העובדה שגבה ראיות בנידון, ביתחן והעריכו מראה שראה אותן כרלבנטיות. אך םתם
 ולא פירש, והשערתבו לא תהיה אלא השערה: אכן לא נמנע השופט מתת את דעתו,

 כמקובל, גם לחשבון הנזיקין, אשר בראה לו מוגזם *.
 פקפוקינו מתגברים לאור השוואתו בין דיני הנזיקין הישראליים לבין התקדימים
. בצדק מציין השופט  האנגליים ש«ק׳ הנזיקין מפנה אליהם בפירוש באחת מהוראותיה 3
 לנדרי כי עוולת הנגישה כפי שהלא מוגדרת בישראל מצומצמת בהיקפה ואינה משתרעת,
 כמו באנגליה, על הליכי הוצאה לפועל *. הייתת שלפיכך תשלל, בישראל, זכותו של
 בעל נכס מעוקל לפיצויים אפילו במקרה שצו העיקול הושג בזדון ? כלום לא תימצא
 עילה לתביעתו בסעיף אתר לפק׳ הנזיקין או באיזה עקרון כללי י לצערנו, גם לשאלה
 זו ניתנה בפסק־דינו המבוקר, אם לא תשובה שלילית־גלויה, לפחות הנמקה המביאה
 לתשובה כזו. ולהנמקה זו שני ראשים: ״ראשית׳׳, סובר השופט, ״הטלת העיקול
 אינה מעשה של הנתבעת..., לא במישרין ולא בעקיפין אלא מעשהו של בית המשפט...
 שנית, נניח אפילו שהיה קיים קשר של מרשה ומורשה בין המבקש ובין בית המשפט,
 הרי כדי לחייב את המרשה במעשה המורשה שלה צריך קודם כל להוכיח שמעשה
. פקיד העיקול, לא היה כל פגם מבחינת .  המורשה לא היה כחוק. אבל בפעולתו של.
 החוק, אלא הוא פעל על סמך הצו שניתן על ידי בית משפט מוסמך, ולא חרג מתחומי

 הצו הזה׳׳6.
 לעניות דעתנו, שיקולים אלה אינם משכנעים, כי כיצד יתיישבו עם עצם קיומה
 של עוולת הנגישה ז הרי החבלה באשראי או בשם הטוב או סיבון החירות שעליהם
 קובל התובע, לא פתיחתו או המשכתו של ההליך המשפטי הן שגרמו להם, ״במישרין
 או בעקיפין״, אלא היזקקותו של בית המשפט להליך הנדון. צוו לקבלת נכסים או
 לפירוק, הצהרת פשיטת רגל, פקודת המעצר, גזר־הדין, אף הם ״מעשי בית־דין״; ואין

 נפקא מינה אם ההליך התקיים כחוק וללא חריגה מסמכות י.
 הרי גם המיטרד ליריב, כפי שתארנוהו לעיל, היגו במהותו שימוש בלתי סביר או
 בלתי והיד בהליכים, אפילו אם הליכים אלה ״חוקיים״ בהחלט. ופרשת בלגגה עצמה
 מוכיחה זאת באופן פיקנטי, באשר לא הנתבע, כי אם התובע הוא שנמצא אשם במיטח־
 ליריבו, במידת מה. ״לפי דעתי״, נקבע בסיום הפסק, ״היתה מלכתחילה תביעה מנושזת

 Off 2, עמ׳ 7—96, 9—7§§.
 3 הוא הם׳ 2 לפק׳ הנזיקין (ם׳ 1 לפי הנוסח החדש), המאוזכרת בפסק־הדיו, שכ, עפ׳ 95, 3§.

 וראה בנידון דיני נזיקין, 42§§ ואילך (מ. חשין).
 4 ג׳ נד׳מ, עמ׳ 5,96§; השווה לעיל, 28§, הערה 5.

 5 ש0, עמ׳ 95, 4§.
:Prosser (p. 853) 6 ראה לעיל, 27§ אות (א); וכן 

"the action... of malicious prosecution... assumes that the defendant has 
proceeded under proper legal formalities..." 
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 אשר הושפעה, כפי הנראה, מהרצון ׳ללמד לקח׳ את הנתבעת הראשונה, אשר התחרתה
 על סחורה זו עם התובע, והדגמה אותו בהטילה את העיקול...״ י

 40. מרשת הסוכנות היהודית
 יש רגלים לחשש שרמתה המוסרית של התובענה עד הסוכנות היהודית לא היתה ראויה
 להערכה גבוהה יותר. לסוכנות היתה תביעת חוב נגד עזדור קוםטה, אשר חכר ממנה
 כרם זיתים. אולם כשניגש פקיד ההוצאה׳ לפועל למקום כדי לבצע צו־עיקול זמני
 שניתן לבקשת הסוכנות, הופיע אדם אחר, ושמו לביב קוקנדה, אשר לפי טענתו רכש
 את זכויותיו של החייב; ומשםרבה הסוכנות לבטל את העיקול שהוטל, תבע אותה

 בנזיקין בסך —.7000 ל״י.
 בהסתמכה על התקדים בלנגה הנישה הסוכנות בקשה למחיקת התביעה על הסף
 כהסרת עילה; אך בית המשפט המחוזי בתל־אביב דחה את הבקשה, בתתו לתקדים
 האמור פיתש צר. אמר השופט (ד״ר י. לם): ״גם כשאקבל את ההנחה הנ״ל, הרי
 אדם אשר גורם למעשה בית־דין * שאינו חוקי, אחראי במשותף עם המבצע את מעשה

 בית־הדין, בנזיקין אשד נגרמו לנמק, אם לא היה מקום לבצע את המעשה״,
 גם ערעורה של הסוכנות היהודית על החלטה זו נדחה, בעיקר כדי לא לשלול מן
 התובע את האפשרות להוכיח טענות עובדתיות מםויימות שהורשה בינתיים להוסיף
 לכתב תביעתו ואשר היה בהן כדי להראות שהפקיד שביצע אח העיקול ״חרג ממסגרת
 צו־העיקול״: כך נוצל מיד לשם אבחון הסייג שבתקדים החיפני, כאילו החריגה
 מסמכות—במידה שמיתה חריגה כזו—היא שהסבה לתובע את הנזק וכאילו לא היה
 נגרם אותו הנזק עקב העיקול גם בלעדי הפגם שהתובע אף לא שם לב לו בתביעתו
 המקורית! האין כאן דוגמא מאלפת של זלזול בעקרון הסיבתיות ושל שימוש מוטעה

י  במונח הפרובלימסי של ״חוסר־םמכות״ 2

 41. הערובה לנזק, מה ערכו? ?
ה ב ו ר ע  הספקות שהובעו באשר לעצם אחריותו של התובע, מתגברים לנוכח ה
 הנדרשת ממנו כתנאי להוצאת צו העיקול. ענין זה לא נתעלם מהשופט לנתי אשר,
 בפסק־דינו בפרשת בלנגה, העיר בנידון: ״שאלתי את עצמי מה ערך יש לערבות
 הרגילה אשר בית המשפט דורש להבטחת כל נזק העלול להגרם עקב הטלת העיקול,
 כאשר אחריות המעקל היא כה מוגבלת. אבל גם הנוטה המקובל הזה של ערבות אין

 בכוחו ליצור תתפה במקום שאין תרופה לפי החוק״
 אימרת־אגב זו מסתירה אולי יותר מאשר היא מגלה וקשה לרדת לסוף דעתו של
 השופט; ובכלל לא ברור מה ערך הוא מייחם, בסופו של דבר, לערבות הנידונה. בספרו
 על םדרי־הדין האזרחי מייחס ד״ר י. זוםמן להערת חברו משמעות שלילית לחלוטין י

 7 שפ, עמ׳ 10,97§.
§40 

 1 במקור (כנראה בסעוח): ״הדי אדם ישר גודם למעשה 0 ם ק־דק״ (ס״ז פד״י, בעם׳ 2458).
 2 ש. גבוםר, דין ודיון, 101§, עמי 4*122.

§41 
 1 ג׳ פ״מ 96, 56.
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, היאיל יאק הדין מחייב ך ר ן לה כל ע י  ״בית המשפט פסק, כי ערבהז זו א
 תובע שהשיג עיקול זמני ותביעתו נדחתה, לשפות נתבע, ואם פטור התובע, גם
 הערב כך״*. זוהי מסקנה מרחיקת לכת! לא יובן לשם מה נדרשו והומצאו במשך
 תקופה כה ארוכה ערבויות חסרות ערך כאלה ומוסיפים לדרשן ולהמציאן—ולא רק
 לצרכי עיקול זמני, אלא גם לםעדים זמניים אחרים למיניהם! הייתכן שבתי המשפט
 יתנו יד לפעולת־םרק ויוליכו שולל את ציבור המתדיינים ן ואמנם, ממסקנה זו לא
 יהיה מנוס, אם נצא מתוך הנחה ש״אין הדין מחייב את התובע״, כי אין בכוחה של

 ערבות או ערובה אחרת ליצור חיוב במקום שאין חיוב לפי דין 3.
 אולם נראה שהשופט לנדוי לא התכוון לשלילה כה מוחלטת. לפי גירסתו, ״אחריות
. מוגבלת״. היא קיימת, אפוא, אם כי במימדים צנועים, אך במידה .  המעקל היא.

.  מספיקה כדי לשמש יסוד לערובה, כגון ערבות; והערב יהיה חב באותה מידה 4
 אם כן, מה גבולותיה של האחריות ן לצערנו לא טרח השופט לנדר־ לקבעם.
 מקור החיוב היחידי הנזכר בפסק־דינו הוא, כנראה, אי־חוקיותו של הצו או של הליכי
 הביצוע, מחמת ״פגם מבחינת החוק״, למשל, מחמת חריגת הפקד מסמכותו לפי
. לנו נדמה שפגם זה, שיש בו אולי כדי לפסול את ההליך, אין בו  נוסח צו־העיקול 5
 כדי לחייב את התובע־המעקל בנזיקין: לא הוא, הפגם, שהסב נזק לבעל המעוקלים;
 ואין לו, למעקל, כל שליטה על השופט או על המוציא לפועל כדי למנוע את חריגתם
 מסמכות. הקרבן הישיר מאי־החוקיות יהיה המעקל עצמו, כי העיקול שהוטל לטובתו

 יתבטל.
 לא פחות פורמלי הוא ענין ניסוח כתב הערבות. מבחינה זו נהוג להאחז בדעתו
 הנ״ל של השופט לנדוי (״הנוסח המקובל... של הערבות אין בכוחו ליצור תרופה״)
 ומובעת סברה כאלו עלתה בשל כך בעיה מן החוק העותומני, בעיה אשר התקנות
 משנת 1963 התכוונו לפתרה». קשה לראות מה יסודה של סברה זו. הרי על אף ביטול
; השינויים  החוק העותומני, חזר למעשה המחוקק והלביש הוראות החוק לבוש חדש 7

.  שחלו, במידה שהיו שינויים, לא באו ליצור תרופה במקום שלא היתה קיימת 8

 2 י. זוםמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שלישית), 470§ (ההדגשה שלנו). ראה גם את קיצור
 ההלכה בראש פסק־הדין(ג׳ פ״מ 94: ״ספק אם יש ערך כלשהו(!) לערבות הרגילה״.״).

 3 ראה, כיום, את ס׳ 2 לחוק הערבות, תשכ׳׳ז—1967 (״אין ערבות אלא לחיוב בר־תוקף״). והוא
ב״(חוק ו  הדין, ללא ספק, לגבי כל ערובה, כגון מישכון, שהוא ״שיעבוד בכס כערובה לחי
 המשכון, תשכ״ז—1967, ם׳ 1(א)) או משכנתא, שהיא מישכון מקרקעין (חוק המקרקעין,

 תשכ״ט—®19, ס׳ 4).
 4 ״אין הערב חב ביותר מחיובו של החייב ולא בחמור ממנו״(חוק הערבות, ס׳ 4(א)).

 5 השווה גם ע״א 94/62 הנהלת חסומות היהודית לא״י נ. לכיב קוקנדה ו־זערוד קממה, ט״ז
 פד״י, 2459,2456 (מול האות זי).

 6 י. זוסמן, שם, 470§.
 7 שפ, 463§; ועל גורל העיקול העותומאני, ראה גם ש.גנוסר, ״מה נשתנה בפרוצידורה

 האזרחית״, הפרקליט, כרך י״ט (תשכ׳׳ג), עמ׳ 320,315
 8 דרישתה של תק׳ 242 דומה בכל או של ס׳ 272 לחוק העותומאני, כי הרי שתיהן מונעות מתן
 צו עיקול זמני טרם ימציא התובע ״ערובה״. אמנם החוק העותומאבי, כדוגמת החוק הצרפתי
 ממנו נגזר, מזכיר סוג מםויים של ערובה, היא ״ערבות״ (בצרפתית: caution) אך ״ערבות
 יכולה, כמובן, לשמש ערובה״ (י. זוסמן, 470§); ומאידך, לפי המקור הצרפתי אפשר להציע,
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 חיפושים אלה אחרי תוכן אחריותו של המעקל נדונים לכשלון כל עוד ירצו להסתפק
 בגורמים מלאכותיים, במקום לחתור לדבר של ממש. ומה חובתו העיקרית של כל
 מתדייז, אם לא החובה לנהוג כנות וזהירות, ככל אדם נבון וסביר! הלא לחובה זו
י העיקול במקרה  רומזת תק׳ 242 בחייבה את המעקל לשפות ״כל בזק שייגרם על ד
, ו בודאי שום תובע אינו מסוגל להבטיח שיזכה בתביעתו,  שהתובע לא מכה בתביעתו,
 ואין דורשים זאת ממנו. לפי הבנתנו, חרשים ממנו שיערוב לקדם עילת תביעתו,
 כלומר החוב שבגינו מבקש את העיקול. אמנם נמצא בדו מסמך או ראיה מהימנה
. כפי הסברו 1  אחרת״, אך רצוי להסיר ספק שמא נפרע החוב או סולק בדרך אחרת0

) או משכנתא (פסיקת בית־המשפט a r t , 2041. C. c i v .  במקומה, בטוחה אחרת, כגון משכון (
 העליון בצרפת משנת 1882).

 אדרבא, החוק העותומאני הוא אשד בעצמו הטיל על התובע את חובת השיפוי, באשר
 קבע כי ״כל בזק והפסד הנובעים מפעולות העיקול יחולו על הבושה שדרש את העיקול במקרה
 שיוכח שאין הוא צדק בתביעתו״ (ם׳ 282). על הוראה מפורשת זו לא חזרו התקנות, אולי

 מתור חשש שהיא חורגת לתחום הדין המהותי.
 אשר לשאר הםעדים הזמניים, יש והתקנות אינן מפרשות כלל לשם מה נדרשת הערובה,
 או שהשופט יורה על מתן ערובה אף ללא אסמכתא בתקנות (במו בעגין צו־מניעה זמני.
 ראה לעיל 36§, הערה 5). במקרים אלה איין לצפות שכתב הערבות ״ינוסח בלשון התקנה״,

 כדרישתו של ד״ר זוםמן.
 עד היכן מגיעה הדאגה ל״חוקיות״ החיצונית, המתנכרת לצורכי הצדק, ביתן לראות בע׳׳א
 438/58 לדיסלכ ו־מנדזז נדינכאום נ. ההומות היהודית לא״י, (י״ד פד״י, 109): הסוכנות
 היהדית תבעה מהנתבעים, שעמדו ל״רדת״ מז הארץ, סד של —.1237 ל״י ועוד בטרם הוגשה
 התובענה ביקשה נגדם צו־מעצר ועיכוב נסיעה(!). הצו הוצא כמבוקש, לאחר שהתובעת
 המציאה ערבות לנתבעים, על סך —.2000 ל״י, בעד הבזקים וייגרמו לוש עקב מתו הצו,
 ״וזאת אך ורק באם יומצא(!) שפקודת המעצר והצו לעיכוב יציאה... ניתנו שלא כדין, או
 שהתובעת תפסיד בתביעה״. התביעה עצמה נדחתה על־די בית המשפט המהתי, ובערעור
 העמיד אותה ביהמ״ש העליון על סד —201 ל״י בלבד, כלומר פחות מהסכום (—.500 ל״י)
 שהנתבעים הציעו לתובעת עוד לפני הגשת התביעה, ושהיא סירבה לקבלו. הלא צדקו
 בטענתם ״כי בעצם נתקיימו כאן שני התנאים הללו גס יחדי׳ ? לא ולא, עונה השופט, ״כי
 •שלא בדין׳ פשוטו כמשמעו: ...שלא בהתאם לאותו דין החולש על מתן צווים כאלה, ואץ
 ספק בדבר, כי... נהג בית־המשפט כדין בתתו את הצו הנ״ל. הביטוי ׳שלא כדין׳ אינו זהה
 עם הביטוי ׳ללא צדוק׳״... ואשד לענין דחיית התביעה כמעט כולה מעיר השופט כי ענין
 זה ״אינו נשקל דוקא לאור תוצאות המשפט״. גישה זו העודרת תמיהה. אם נסכים לד״ כי אז
 גם האדם החף מפשע על שום מה ילין אם יבואו לתלותו ״בהתאם לאותו דין החולש על מתן
 צווים כאלה״ ? האין בשיקול מה כדי להצדיק פשעי השמדת־עם וכיוצא באלה ז כפי שהעיר
 ממנו מוליאר (Molière) ״מותו של אדם הינו עניו של מה בכד; אד פגם פורמלי הוא דבר
Î חמור אשר יפגע בוער הרופאים כולד׳—ואללי נחליף את הרופאים בחבריהם המשפטנים 
 אך, אפילו נרצה לייחס לנוסח הערבות חשיבות יתרה, האפשר לפרשה כאילו התובעת
 ערבה לכך ש ב י ת ־ ה מ ש פ ס ינהג כדין ז כלום אץ להבין שהערבות מבטיחה לא את
 חבותו של השופט, אלא את תבותה של התובעת עצמה, כלומד שהתובעת אחראית לכך

 שפנייתה לשופט בדין היאt ואם כך, ״שלא כדין״ פדושו ״ללא צדוקי, פשוטו כמשמעו.
 ואשר לצדוק, קשה לומר כי הסוכנות פעלה בתום־לב בהגישה את תובענתה ומהמה
 לצו כה חמור, לאחר שסירבה לקבל סכום כסף שעלה בהרבה על הסכום שנפסק לטובתה

 (השוזה לעיל 13§ והערה 8).
 9 חק׳ 238.

 10 ראה לעיל 31§.
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א צאה לפועל, הו ן בר הו י ד בע פםק־ די התו ש בי י שי נ ל לפ קו ת עי ל ט ה , ״ ר זוסמן ״  של ד
, ע ב ו ת ת ה ב ו ט ן ל י ד ־ ק ם פ ן ב ו י ד ם ה י י ת ס א ה ס ל א ד, ו י חמו  אמצע
י ם עשו קלי ק לעיקול. בעל המעו ו ד ה צ א הי י ל צא כ ו ׳ לסופי, י י זמנ ל מ׳ קו ת העי  ההופך א
, ה ז ה כ ר ק ל מ כ ן הוטלה, ב ת ערך של רכושו. לכ ח פ ה ו נ ס ח י ה מ ת ד ג ל נזק, כ  לסבו
חתו של ל לפתי ק ע מ ם כאן אחראי ה . במלים אחרות, ג ״ ״ ע ב ו ת ל ה י ע ו פ ת שי ב ו  ח
ת י נ ת ו ה מ י ו תה ת ז ו עה לכך שגם אחרי י נ ן מ , ואי ן ה ם׳ 60 לפק׳ הנזיקי ש ל ך נפל, כ  הלי
בה סבירה י סי בל עשה ״ ה שנ ש ע ל מ גישה, ש ולת הנ , בעו ד נפשי סו ל י ומו ש  בקי
ו בת התובע, יהי ימה לטו ו לא נסתי עה א י ה התב ת ח ד ם כך — בזדון. נ משו מסתברת״ ו  ו
ו ד ת בחוסר תום לב מצ ו נ ת ו בה מ הפעלת הערו ן ו קי י ז ל בנ ק ע מ ה ־ ע ב ו ת ל ה ותו ש  אחרי
ם לב, א בתו ל ל ש ע פ ח ש י י מקום. להנ ל ה או הי ל, ולכאורה י ת בקשתו לצו־העיקו ע  ב
ת כהוכחה ל ע ו ה פ נ י עה נדחתה, כשלעצמה, א י בדה שהתב פך. העו זכח ההי ד אשר י  ע
י •קודם א נ ת בע ותיראה, משום כך, כ ל התו י לעורר חשש ע ד ה כ ה ב הי  חותכת, אך י
א ה של תק׳ 242 הי נ י לשו ? לפ ה ב ו ר ע ת ה נ ת י י נ ת מ ב ו ט י ל . כ ״ ן י ק י ז נ  לחיובו ב
ה הם, בראש נ מ ת מ ו ים להנ י ל יחי העיקול״. העשו יגרם ע חסת ל״כל נזק שי י  מתי
ו. ע ללא יסוד, אלא גם עוקלו נכסי ב ת נ ד ש ב ל ו ב , אשר לא ז ע ב ת נ  וראשונה, ה
ו ת נ ע טע מ ש ו קיים, ת נ ב שאי ו פל בשל ח נ ל־ קו טל עי ו הו ד יק״, אשר ב  גם ״המחז
ת בנכס מעוקל, כו בע ז ר״ התו ז , כלומר ה״ י ש י ל ד ש . ואילו צ 1 3 א ו ש  שהוטרד ל
נו בע הי אשמת התו ן נזקו ו בתי בי ן, וספק אם הקשר הסי ן אלא בעקיפי  לא יבוא בחשבו
בת ל חו כ ר מ בע־המעקל יהיה פטו צא מכך, שהתו ו י צורכו לשם בך. כלום י  ישיר ד
ר ג כאדם ״סבי הו ת לנ י ל ל כ בתו ה ת חו ע יפר א ב ו ת ו גורסים כך. ה נ נ ו י אי  תום לב כלפי
יב, ו נכסו של החי נ , אי ו ת ע י ד י י פ ל נכס אשר, ל ם יגרום להטלת עיקול ע ך א ו ב נ  ו
ה י לה הראו ו ה עו ת ב ו א ר ש ל ו י בה ז הפרת חו ; ו ת ו ד ה ז ־ ר ם ו ח ת ו ו ז י ן בפז עשה כ ם י ו א  א

ן. ת נזיקי ע י ב ת לה ל  לשמש עי

בע לנתבע, ותו של התו ן אחרי ו לבי ת ז ו ן אחרי ם בי ה הבדלי ש ל ש ן להתעלם מ  אך אי
ת אשמתו של ת לכאורה, א עה מראה, לפחו ן התבי ד שכשלו ו ע : (א) ב ל י ע ת ל ר א ו ת מ  ה
עה » ; י ר לתב א ז , שהו ד שלישי טי כלל ועיקר לגבי צ ו רלבנ נ ה אי ן ז בע לנתבע, כשלו  התו
ן ודעי י בי חה (פריזומפציה) לרעתו של התובע, כ עה מעורר הנ י ן התב  (ב) בעוז־ שכשלו
ח י ן להנ י א — ת י ש י א ו ה ת ע י ך גדר ד עתו הם תו י תבי ט ר י פ ר ה — ד ס  תבע ללא י
י ן דווקא, מאחר שפרט צעה בזדו ב בו י גד החי ל נ קו ־עי י צו ל פ ר ע סת נכס ז י  שתפ

 11 י. זוםמז, ש0, 470§, עמ׳ 2־ 431 (ההדגשות שלנו). כדברי השופט .Cleasby B בעגיז
 ה 1 8 7 1 ) L.R. 6 Exch. at p לא תישמע הגנתו של הנתבע ) ( J o h n s o n v. Emerson . 341 

 תובע המקורי) שלא בו האשם אלא בשופט שטעה, אם הוא שהטעה אותו:
"It may be that the whole proceeding is knowingly taken in the expectation 
of a mistake being made to take the chance of it. The mistake of the judge 
may be the only hope of the vindictive prosecutor..." 
ת היהודית הנ״ל (ע״א 94/62, ט״ז מו  12 כך סבר (בצדק, לדעתנו) השופט לנדוי בפרשת חסו
ת ההיא ראויה ליחס פחות מו ת וי); ולפיכד היתה התביעה בפרשת חסו ו  פד״י, 2459, מול מ
 חיובי מאשר תביעה בלנגה (בת״א חי׳ 96/48, ג׳ פ״מ, 93); אך, משום מה, זכתה ליחס

. . .  חיובי י ו ת ד
 13 ראה תק׳ 247 ואילך.

 14 ובזה מסבר הפרדוכס שהצבענו עליו בהערה 12 לעיל.
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; (ג) בעוד שהתובע (כנראה ״ ו  זכויותיהם של ״זרים״ אינם, בדרך כלל, נהירים ל
 בגלל שני השיקולים הקודמים) נדרש לתת ערובה לכך שתביעתו לא תדחה (במבואר
 לעיל), אינו נדרש לתת ערובה דומה לטובת אגשים זרים׳ בל ייכללו בעיקול נכסים
 שיש להם זכויות בהם. אך איז זאת אומרת שבהעדר ערובה פטור ממנהל מכל אחריות:
 החיוב נובע מן הדין, לא מן הערובה, הבאה רק להבטיחו. מה הם החיובים הריוניים
 שלגביהם יש לתת ערובה, מה ה״קפה ולטובת מי תפעל, כל אלה נקבעים ע״י המחוקק,
 לפי מדיניותו והבנתו, או ע״י בית־המשפט, לפי שיקול דעתו בנסיבות הענין«. כך,
 למשל, בניגוד למה שנקבע לגבי רכזש מוחשי, נחשבת חירותו של אדם לנכס כה יקר,
 עד שמתקין התקנות חייב את האדם, המבקש צו לעכב יציאת יריבו מן הארץ, לפרש
 בבקשתו את כל הפרסים ״שיש בהם... כדי לזהותו״ (תק׳ 256) ; והערובה הנדרשת
. משום שהמבקש . .  מן המבקש תשמש גם ״לפיצוי כל אדם אחר על הבזק שייגרם לו
 מסר פרטים לא נכונים או לא מספיקים לזיהוי הנתבע״ (תק׳ 237). לעומת זה, משזכה

 אדם בדין יהא פטור ממתן ערובה״ (להבדיל מאחריות).
 עינינו הרואות: אחריותו של המעקל היא אמנם מוגבלת—והערובה שהוא ממציא
 היא מוגבלת עוד יותר — אך אין לומר שהן חסרות ערך, כאילו לא היו קיימות כלל.

 חולשתן העיקרית היא בדרך הפעלתן.

 42. הפעלת הערוכה וחילוטה
 ערובה שניתנה בהליכי הוצאה לפועל עצמם אפשר לממשה במישרין לפי צו ראש
; אך  ההוצאה לפועל, המוסמך להחליט לחלט אותה או לבצעה כאילו היתה פסק דין 1
 דרך מקוצרת זו אינה, בדרך כלל, עומדת לרשות בעל דין אז אדם אחר בהליכי משפט
 רגילים, לרבות סעדים זמניים. התק׳ 257א, בענין הפקדת ערבון לטובת נתבע שעוכבה
, — אם כי אף כאן ניתנת מידה מסויימת  יציאתו מן הארץ, היא יוצאת דופן מבחינה זו 2

 15 על כל פנים רשאי התובע לכלכל את צעדיו לפי אותם הסימנים החיצוניים (חזקה, רישום,
 וכוי) המדריכים גם את לשכת ההוצאה לפעול. על פרטי הבעיה השווה בר״ע 150/69 שמואל
s.Ginossar, D r o i t réel, propriété פיין ב. ויולט ו־אכרהם אפל, כ״ג פד״י(2), 615; וכן 

 * 33*&3ג§|^1$60Créance (P&m ״. . .
 כיצד ינהג התובע שלבקשתו ניחז צו עיקול, אם זכותו של צד שלישי תתגלה לו לראשונה
 בשעת הפלת העיקול, או סמוך לפניה או אחריה ? היינו מציעים אותו מבחן של סבירות
 העולה מס׳ 35 לפק׳ הנזיקין. אכן, אין לדרוש שיאמין על אתר בסעגתו של הצד השלישי
 ויוותר על העיקול; מאיזיד, אל לו להתנכר לחלוטין לבזק שהעיקול עלול להסב לזולת.
 עליו לבדוק ב״תום־לב״ את סעבתו, לעיין בכובד ראש בראיות הנמסרות לו, ואפילו םעה

 בהערכתו, לא ישא בשום אחריות לנזק, ובלבד שטעותו היתד. סבירה ״באותן הנסיבות״.
 16 למשל, כתנאי לסעד שנתבקש להעניק בהעדרו של היריב >תק׳ 304). והשווה 6§, הערות 12

 ו־13, לעיל.
 17 ראה תק׳ 253א, והשווה תק׳ 4ד2א. אולם אין להחזיר לתובע את כתב הערובה (החםר־ערך)(!)
 בלא שמוע תחילה את דבר הנתבע (השווה ע״א 637/61 רווי קיצים נ. הלואה וחסכון נתניה,

 טז פד״י, 1113; מה מעם להחלטה זו אם אץ ערך כלשהו לכתב ערבותז).
§42 

 1 חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1966, ס׳ 83.
 2 ראה נם תק׳ 268. משום מה צומצמה אחריותו של כונס הנכסים להפסד שנגרם ״מזדון
״ (תק׳ 267(4)). נצביע בם על חוסר התאמה בין חוק ההוצאה לפועל ה ר ו מ  ומרשלבות ח
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א מא אחרת הי ג ו ת 3. ד צאו קת ההו ן פסי י ת המשפט, כמו לענ י ב ת ל ע ל שיקול ד  ש
קול ל עי ש להטי ק ב מ וכה ה י ז ד ל י צאה לפועל, ע ק ההו י ם׳ 35 לחו פ ת, ל תנ י בה הנ  הערו
־המשפט ז ן : בי ו מ ל ש ם רשומים ע נ י אי יב, אם ב ן שה0 רכושו של החי ל מקרקעי  ע
המ״ש כח לבי ם ״הו ך א ; א י נ מ ל ז קו ן עי ל המקרקעי ל ע י להזקק לבקשתו ואף להטי  רשא
י גרם בזק למי נ מ ל הז קו י העי כ ב ו ם ל גשה שלא בתו י הו נ מ ל ו קו י הבקשה לעי  כ
ק בסכום ז נ י ה צו ש בפי ק ב מ ת ה ב א י א לחי ו י ה א ש , ר ל שמו מים ע ו רשו ן הי י  שהמקרקע
א ו בה ה ט הערו לו ן חי כ . א ״ ה מ ר ע ט ה לו ל חי א להורות, לשם כך, ע ו  שיקבע, ורשאי ה
זק, כמו סב הנ טי בו הו פו ך שי ו הלי ח ו ב א ג , א דנטלי נצי רח אי ג באו י ש ה ד ל ש » ד ש ע  ס

 צו להוצאות.

ת פו  43. ש1ל8 התרו
ה נפרדת, שבה בענ ש תו י וק להג ז י ך הנ ר ם צ י — ל ל כ זהו ה ס כאמור — ו לו ן חי  באי
בע ל תו ו ש ב צ ת הנזק. גם מ ד ת מ ל סרטיה, לרבו ל כ עתו ע ת תבי ל י ת ע יוכיח א ן ו טע  י
ל סף ע ו ת ייאלץ, נ ר ח , א ה ג נ מ וכל להפרע מ ת שי ה ערבו נ ת י ח דתו־ באם נ ו ה נ הי ה י  כז

על ועילימ. צאה לפו י הו כ י ח בהל , לפתו  תובענתו
קה (למשל י ן מספ ת נזיקי ל י ו ע י שחסרה ל ד מ עמו ת י פו ל סולם התרו ך ש מו  ובשלב הנ
ד המזיק): צ רות מ הי ז ־ ב או אי , כלומר חוסר תום ל ״ ן מ ז ח ״ כי ו להו ן א ו כל לטע ו ם לא י  א
קול ה להסרת העי בענ ת תו ש ג ה שי ל ד שלי , צ יזקק, למשל תו י כו ל ז ר ע י לשמו ד  כ
ט פ ש מ ת ה צאו רת הו לת החז ו י ז צו ג פי שי ה לא י כה ב ז אף אם י ל רכושו, ו  שהוטל ע
י אם לא ש ע מ ד כל ערכה ה ב א שי ל ד שלי ל צ  שהגיש. אדרבא, עלולה תובעבתו ש
ה כשלעצמה בענ ת התו ש ג ע. ברם, ה צו י הבי כ י , הל ם י נ ו ד נ ם ה  יעוכבו, ביחס לנכסי
ה ב כז כו ת על עי ו ש ההוצאה לפועל לצו א ת ר ע א י י להנ ד כ ת הביצוע, ו ב א כ ע  לא ת
ת ״ 2י: בהגישו א ו ת ע ת ד ח נ ה ת ?״ערובה ל ת שי ל י ד השל צ דרש ה י ״) י י  (כ״םעד ומנ
בתו לט ערו ן תחו ת תום לב וזהירות, פ ב ו חב בעצמו ח ן ו י ר לבעל ד תו הופך הז בענ  תו
. . . ם י ו ו צ ע הליכים ו צו ן בי א כדי ל ע ש ו מפרי ע א נ ו מ י ״אדם ה ר : ה ב י ר י בת ה  לטו

. 3 ״ ך י כ גרמו על ד ק או להפסד שנ ז  אחראי לנ

 (ם׳ 14) לבין תקנות סדר הדין (חקי 254—259*5) בענין עיכוב יציאה, מה גם שהתקנות
 חלות גם על ״החייב בדין לאחר מתן פסק הדין״.

. . .  3 אם כי החילוט הוא ״עיוור׳׳(הסכום נקבע מראש) ואוטומטי(״ביהמ״ש או הרשם י ת נ ה
ה בגרימת נזק של ממש*׳}, נ ת ו ו מ נ י . חילוס הערבון א . . ן ו ב ר ע . על חילוס ה . .  י ו ר ה
. אט שוכנע, כי בקשת עיכוב היציאה . . ו ת צ ק  בשאר שדה ברחב לשיקול הדעת (״כולו או מ
 לא היחה סבירה״, וראה גם פסקא (ג), השווה פסיקת פיצויים לניזוק לפי חוק לתיקון דיני

 עונשין(דרכי ענישה), תשי״ד—1954, ם׳ 31).

§43 
 1 ראה לעיל, 41§.

 2 חוק ההוצאה לפועל, ס׳ 28(ג),40(ג<, 60,57.
 3 ם׳79(ב).
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 פרק ה

 אחריותו וזאישית של• עורך מדין

 44. עמז״ד כשליח זזד?וח
 היש להרחיב עוד יותד את חוג האנשים שאסור להם להטריד בעל־דין והעלוליס לחת
Ha את הדין אם יעברו על איסור זה ז כוונתנו היא לעורבי־הדין המייצגים את בעליי 

 והמשתתפים, בתור שכאלה, בכל שלבי הדיון.
 עצם הצגת השאלה יהיה בה אולי כדי לעורר תמיועז: מה לו לעודך־דין לשאת
 באחריות כזו? הרי לא כבעל־דין הוא בא, אלא רק כבא־כוחו של בעל־דין, כדי
 לשמש לו יד ופה. מה שיעשה, כאילו נעשה על ידי מרשו ומרשו בלבד, כי ״שלוחו
 של אדם כמותו״ נפל פגם בדרך בה ניהל עורך ״דין את משפט שולחו, השולח הוא
 שישא בתוצאות: זהו התנאי היסודי בו מקבל עורך־ הדין את שליחותו, והמקנה לו
 את החופש אשר יכשירו לייצג את השולח בכל הנאמנות והמסירות הדרושות וללא
 מורא =. זהו הטעם שבגללו ניתנת לו חסינות מוחלטת, וזן למשפט פלילי והן למשפט
 אזרחי, מחמת פרסום שיעשה בתור בא כוחו של בעל־דין לצורך הדיון השיפוטי

.  או מעין־שיפוטי ובקשר אתו3

 45 עוזיז״ד כקצין בית המשפט
 כידוע נתקבלה בישראל, בעקבות המשפט האנגלי הדעה ההפוכה, הרואה בעורך־
 הדין ״קצין (או פקיד) בית המשפט״ (office! of the court) הכפוף, בתור שכזה,
 למרותו של בית המשפט ולאחריות ישירה ליריב שולחו. יורשה לנו לציין, למען
 הדיוק, שיש אולי בגישה זו משום גוזמה: הוראת ם׳ 54 לחוק לשכת עורכי־הדין,
 תשכ״א—1961, הקובעת את חובותיו העיקריים של עורך־הדין, מזכירה במקום ראשון
 את חובתו לשולח, ורק במקום שני את החובה לבית־המשפט. גם אנו היינו מציעים
.  לתקן את ההערכה המ7יבלת, ולומר כי עורך־הדין הינו ג ם פקדו של בית־המשפט 1
 על כל פנים ברור כי עדרך-דין אינו בא־כוחו של השולח בלבד, אלא גם איש מקצוע,
 בקי בדין ובסדרי הדת, אשר השולח, שאינו מתמצא בהם, מעביד לידו את ניהול
 המשפט וסומך על ס־דדרו למלא את השליחות כיאות ובכל הזהירות הדרושה• כשם
 שאסור לעורך־הדין להגן על זכויות השולח עד כדי ביצוע עבירה פלילית או מתן

§44 
 1 חוק השליחות, תשכ״די—1965, ס׳ 2; תק׳ 433.

 2 כללי לשכת עורכי הדין(אתיקה מקצועית), תשכ״ו—1966, ס׳ 2.
 3 חוק איסור לשון החג, חשכ״ה—1965, ם׳ 13(5). על חסינות ה־ barrister מאחריות ברשלנות
M. A. Miliner, Negligence i n M o d e r n לפי המשפט האנגלי, ואה את הבקורת הקולעת של 
. קורת, ״האם חסוי פרקליט הטוען במשפס בפני 1 9 6 7 ) , ppוהשווה ר Law (London . 54-6 

 תובענה על רשלנות ד״, הפרקליט, כרך כ״ו(תש״ל), ע״ע 240—253.
§45 

 1 מלבד במקרים בהם מדעל עורך־דין בתור שליח לשם המצאת כתב ביתידין, לפי תק׳ 436(2)
 (ראה עמ׳׳מ 1/60 עי׳׳!־ מלתי נ. המועצה המשפטית, י״ד סד״י, 610) או בתור אפוטרופוס

 על רכוש הזולת המתפנה על־ידי בית המשפט(ילקוט הפמ׳ימים תשט״ו 109).
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 ד לביצועה, כך עליו להמנע מהתגהנות שיש עמה פגט מוסרי ואף מיטרד ליריב
 העלול להייות, בסופו של דבר, לרועץ לשולח. אין זה מחובתו של עורד־הדין להשמע
 להוראות השולח ללא אבחנה, כי אם עליו לבדוק יפה כל צעד שהוא נוקט בו מבחינת
 כבוד המקצוע וחובתו לבית המשפט, ובעת צורך עליו להזהיר את השולח ואף להפסיק
. כל אלה לא נקבעו בפירוש, אך נשמעים מן ההלכות המרובות  את הטיפול בענינו 2
 אשר נפסקו וביחוד מהערות בקורת שהעידו השופטים על התנהגותם של עורכי־דין.

 46. חיוב עוה״ד מהוצאת המשפט
 אמת, הסנקציות המעשיות שהופעלו בשל התנהגות מצערת זו מתרכזות בעיקר על
 רקע הוצאות המשפט בזירה האזרחית, בין שהוצאות אלו הוטלו על השולח — או
 נשללו ממנו—מחמת התנהגותו של בא־כוחו, ובין שעורךיהדין חוייב, כפי שקרה

 פעמים אחדות, לשאת בהן מכיסו.
 אץ צורך לחזור כאן בפירוט על פטק־דינו של בית המשפט העליון (בפרשת
 וילמדכפקי נ. פקד השומה) בו נבדקה באופן מעמיק והוכרה בפה מלא סמכותו של
 בית משפט, תוך שימוש בשיקול־הדעת המפור לו לפי תק׳ 475, לחייב עורך־דין
 שייצג בעל־דין בהליך פלוני, בתשלום הוצאות אותו הליך, כולן או מקצתן, מכיסו,
 אם אותן הוצאות נגרמו במעשהו או במחדלו של עורך־הדין ואם היה במעשה או
: סמכות 1 ו  במחדל משום רשלנות או משום התנהגות שלא כהלכה במילוי תפקד
 זו, העיר השופט (כיום הנשיא) אגרנט, ״נשתרשה בארץ במדה כה גדולה עד שהייתי
. חילוקי הדעות שהובעו בינו לבין השופט ח. כהן  סבור, שאין מערערים עליה עוד״ 2
 הצטמצמו לאופיו של החיוב בהוצאות: בעוד שהשופט כהן ראה בו ענין של שיפוי
 הלקוח מתוצאותיה המזיקות של התנהגות עורך־הדין, דעתו של הנשיא אגרנט היא
 שחיוב עוהי׳ד בהוצאות נועדה לו, נוסף על מגמתו הקומפנסטורית, גם מגמה
 משמעתית או עובשית3. אך תהיה התשובה הנכונה לשאלה זו כפי שתהיה, לכל
 •הדעות ישמש חיובו האישי של עורך־הדין בהוצאות תרופה לעוולה שנמצא אשם

 בה לרעת יריבו של השולח — ובעקיפין לשולחו עצמו.

 47. פייגים הכרובים בהוראות הלקוח
 אחרדתו זו של עורד־הדין מותנית, כך םובר השופט כהן, בשני סייגים הקשורים

 זה לזה.

 2 דאה כללי האתיקה המקצועית הנ״ל, ס׳ 24(א).
§46 

 1 ע״א 375/64 חייט רקכיץ ו־חיים וילפוכפקי נ. פקיד השומה, נוש דן, י״ח פד״י (4), 729
 (להלן — ״פרשת וילמוגסקי״).

 2 שם, עמ׳ 743, כפי שהעיר השופט, ״גם בעביננו לא בא כל ערעור על עצם קיום הסמכות הזאת״.

 אולם הפעלת הסמכות היא דבר נדיר, ונדרש טעם מיוחד לכך (ע׳׳א 557/69 שדה הופמן ג.
 ״תלוח מודל״ ואח׳, כ״ד פד״י(1), 14).

 3 בכל רגשי כבד נראית לנו דעתו של הנשיא אגרנט עדיפה, כי לא תהיה שום הצדקה לחייב
 את עורד־הדין בהוצאות אם לא הפר כל ״דין... המטיל עליו היוב או איסור... בקשר למקצועו״
 ועבר בזה עבירת משמעת (חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1961, ם׳ 61(1); והשווה להלן,
"punishment is not the business of civil law" 48§ הערה 1, וכן 24§ לעיל. אך לדעת רבים 

.(M. A. Millner, Negligence in Modern Law, p. 231) 
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 הראשון הוא, שעורך־הדין לא מעל ״עליפי הוראותיו של בעל־הדין או בידיעתו״.
 סייג זה אינו נתמך, כנראה, בתקדים, מקומי או זד, או בשום אסמכתא jnim גם
 לא הובא כל נימוק להצדקתו. שדמה עלינו, א״פוא, לבתק אם אמנם קיים נימוק
 כזה; ומכיון שהמגמה הקומפנסטורית אינה מוטלת בספק, מתבקשת מאליה ההםבייה

 למקור העיקרי לדיני הסמויים הוא פק׳ המיקין.
 אכן, מה קובעת הפקודה ביחס למעשהו של שולח ז "לענין פקודה זו, המעסיק
 שלוח, שאיננו עובדו, בעשיית מעשה או סוג מעשים למענו, יהא חב על כל דבר
 שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סונ מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותבד
 (סי 14): השולח ישא, איפוא, באחריות לכל מעשיו שלי עורך־דינו במילוי תפקידו;
 אך כלום פטור עורך־הדין, משום כך, מאחריותו האישית י אדרבא, אחריות זו,
 הקיימת בלאו הכי, מתגברת מחיותו יועצו של השולח, מסייעו ומשתף עצמו בייצוג
 השולח בפני הערכאות (ס׳ 12), כשיהיו שניהם, השולח ועורך״הדין, חבים יתד ולחוד
 לניזוק, כמעוולים יחד (סי 11) ; ואין נפקא מינה אם השלוח פעל לפי הוראות שולחו,

 או בידיעתו, אם לאו •י.
 כדי שנוכל לייחס נפקות כלשהי לשיקול זה, אין ברירה אלא להןקק לס׳ 61
 ולהחילו לא רק על עילת הנגישה המצומצמת, אלא על כל מיטרד אחר ליריב, ברוח
 מאמרנו זה. אלא מאי ? הוראה זו מביאה אותנו לתוצאה הפוכה למסקנתו של השופט:
 לא השלוח, עורך־הדין, אלא השולח, הוא הוא שמא סטור, ״אלא אס במפורש הדשה
 או אישרד״ 2 את העוולה. ואמנם בענק אחר התרעם השופט ח. כהן על הטלת סנקציה
 דיוניח על בעל־הדין בשל התגהגות עורך־דינו, בהעדר הוכחה על מתן הוראה
 להתנהג כך מטעם השולח3. אשר לעורך־הדין, לא ראינו שבץ כה וכץ כה תופחת

 אחריותו למעשיו במאומה.

§47 
 1 גם באנגליה הוחלט כי הלקוח אחראי לעוולות של עירך״הדין, המתבצעות במסגרת הטיפול
. עורכי הספר L . T . ciissoid v. Cratchley [1910! 2 K.B. 244; 101 911 בעניני הלקוח. ראה 
.  על דיני הנזיקין סבורים כי להלכה האננלית אין תחולה בישראל (266§, עמי 448—ע״י א
 ברק). אך התעלמו, כנראה, מיחסי השליחות שבין הלקוח לבין עורך־הדין, אפילו יהיה הוא
 עורך־דין עצמאי. (השווה 271§, עמי 460 י־462). גם בבקורת החריפה שמתח ג.מדסקי על
( " s . L. R41) 1969" ( 1 2 ׳ ק פ  עקרון אחריותו של הזולת לפי ס׳ ,Authorization of Torts .1( ל

 לא נידונו יחסי שליחות והשפעתם על נטל האחריות•
 2 אין די בהוראה מכללא, והיא צריכה להינתן לביצוע העוולה ולא לביצוע מעשה מותר (דיני
 הנזיקין, 261§, עמ׳ 438—א. ברק). מבחינה זז יושם לב להבדל בין לשון הפקודה לבין
 לשון פסק־הדין, -המסתפק בהוראה, אף לא מפורשת, או בידיעה, שאין בה בהכרח הערכה
 מלאה ועירנוה להטרדה הכרוכה בענין. על כל פנים, תהיה לשונו של הייפוי־כוח רחב כפי
 שתהיה, לא יהיה בו, כשלעצמו, כדי לגרוע מאחריותו של השולח או של עורך־־הדין(השווה

 כללי אתיקה מקצועית, ם׳ 31).
 3 ע״א 71/68 שדה רייפ נ. אברהם קדמון ו״דף׳, כ׳׳ג פד״י (1), 639. רקע הענין תואר לעיל
 (21§, הערה 2); והרי קטע מדעתו— החולקת—של השופט ח. כהן (שם, עמ׳ 3י-642):
 ״השאלה העומדת בפנינו אינה אם עורך־דין התנהג כשורה אם לאו—אלא מעתה שעורך־
 דין התנהג שלא כשורה, אם השתמש השופט המלומד שימוש!םביד ושיפוטי בשיקול־דעתו
 כשחייב את המערערת לשלם הוצאות ולהפקיד פקדון, אך ורק בשל עוון פרקליטה או נימוסיו

 הנפסדים. לדעתי חייבת התשובה על השאלה הזאת להיות שלילית לחלוטין.
 ״נתונה הסמכות בידי בית־המשסט — כפי שפסקנו לאחרונה ב־ע״א 357/64, ב־־ע׳ 738,
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 ובצדק! כי המעיין בפסיקה והםוקר את המעשים שעוררו את זעמם של בתי־המשפט
 ייאלץ להודות שתבם במלם הם מעשים שאין להעלות על הדעת שהורשו במפורש
 ובהכרה מלאה על־ידי השולח. הייתכן שבעל־הדין דרה בפירוש לבא־כוחו להתרשל
י להתנגד למתן צו שלפי  בניהול משפטו t להעלות סענות שאינן ראויות להשמע 4
? להציף את 5 ו  דין חייב בית־הםשפט לתת, ואף ללא כל״נםיון לנמק התנגדות ז
 בית־המשפט בבקשות סרק • י להטעות את השופט בהעתק בלתי־מדויק של מסמך ז י
? לערוד  לנצל את סיכומיו בכתב כדי לצרף לחם מסמך שלא הוגש בשעת הדיון 8
י אמנם אין אנו  את טיעונו וםענותיו בלשון פוגעת ומעליבה ללא צורך וללא טעם 9
 מפונקים על יד־ נימוסיהם ועדינותם של פרקליטים מםויימיס, וישנם רואים בסבלנותם
 של השופטים מקור לעידוד. כל הפונה לעורך־דין על מנת שייצגו בהליך משפטי
 מצפה ממנו שלא יירתע לעשות את כל שבידו, ובלבד שיגביר את סיכויו לזכות
 בדין; ובמידה שמשתלמות פזיזות וגסות רוח בזירה המשפטית, דרוש הלקוח מבא־

 כוחו שלא יהסס לנצל גם כלים מפוקפקים אלה — ובלבד שלא יסכן בהם את ענינו!
 אולם, שומה על השופט לעמוד על המשמר. בדו מופקדים הכלים המתאימים כדי
 לסכל תכסיסים שפלים ומזיקים אלה. יש בכוחו לכפות על עורך־הדין למלא את
 חובתו לעזור לו לעשות משפט. אם כי חובה זו היא משנית, היא מגבילה את חופש
 הפעולה הניתן לעוו־ך־הדין ומסייגת את חובתו הראשונה לשלוח. אין הפרקליט
 חייב או אף רשאי להיענות לכל דרישה מצדו: המינימום שמותר לדרוש מבעל
 מקצוע ״חופשי״ זה הוא, שיבחן יפה את הוראות לקוחו, לא רק מבחינת אינטרס

י — לחייב עוידדין אשר מבזבז זמנו של בית־המשפמ לריק בטענוח־שוא ובהתבגדויות  ע
 סרק, שישא אישית בהוצאות אשר בית־המשפט יקבען בשל כך. אילו היה בית־המשפט
 במקרה שלפנינו מחייב, מכוח סמכותו זאת, את עורך־הדין אישית בהוצאות אלו, לאחר
 שניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון ולהתגונן, סומך הייתי שתי ידי על החלטתו. אבל
 המערערת מה חטאה י כל פשעה הוא בכך שמשנחבלה ונפצעה בתאונת דרכים, פנתה לעורך־
 דין— אשר הוא מורשה ומוסמך כדין לייצג אותה בפני בתי־המשפס —ובתום־לבה הפקדה
 בדו את ניהול עניניה המשפסיים. למה תילקח היא על חטאיו שלו, אף אם נעברו תוך כדי
 ניהול משפטה ? לא היא אשר הורתה לו להתנגד, או להתנהג כפי שהתנהג — על־כל־פנים
 לא היתה בפני השופס המלומד, ואין בפנינו, כל אחיזה להנחה שכזאת ז נהפוך הוא: בא-
 כוח המשיבים אמר לנו שבראשונה כתב לו בא־כוה המערערת שהיא מוכנה ומזומנה להיבדק
 על־די רופא מטעם המשיבים— סימן שההתנגדות אשר באה לאחר־מכן לא ממנה באה

 אלא רק מעורך־דינה׳׳.
 4 ע״פ 240/57 ער׳ד פלוני נ. היועץ המשפטי, י״ב פד״י, 913; ע״א 389/66 גיומעה גיניס ואח׳

 ב היועץ המשפטי, כ״א פד״י(1), 106.
 5 ע״א 71/68 שדה דיים נ. אברהט קדמון חירף/ כ׳׳ג פד׳׳י(1), 639.
 6 ע״א 373/60 יצחק טרכמנגוס נ. יחיאל-זמינטו, י״ד פד׳׳י, 1973.

 7 בג״צ 308/52 חםן ערפאת קדרי נ. המפקח הכללי על משטרת ישראל, ז׳ פד״י, 560.
 8 ע״א 340/66 שמואל בגלייטר נ. שמואל כןדוד ו־2 אח׳, כ׳ פד״י(4), 890; ע״א 81/68 פלח

 מגי ואח׳ נ. אעלשטיין, כ׳׳ב פד״י(2), 26,24.
 9 ע׳׳א 431/65 פקד השומה, ירושליט נ. אלמה ילין, כ׳ פד״י (2), 298. השווה ע״א 457/49
 דניאל לוי נ. רחמימ, כ״ג פד״י(2), 334, 336, בו נשללו מבעל־דין הוצאותיו משום שעורך־
 דינו נמנע מהודיע לבית־הדין לשכירות פרט אשר היה חוסר הרבה טורח לבית־הדין, לשתי
 ערכאות של בתי־משפט, ונם לבעלי 1.1 ין, כולל מרשותיו. בכל מעשים אלה יש משוס

, ( 1 2 —  בזימ־בית־משפם (השווה א. הרגון, כזיון בית משפט, ע״ע 6
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 הלקוח שהוא ממונה על הגנתו, אלא גם מבהמת היריב, שאסור להטריח כמתואר
 לעיל — שלא לדבר על כבודו של בית המשפט העלול להפגע אף הוא, בעקיפק,
 כתוצאה ממיטרד כזה. עצם המנעותו של הפרקליט לעזור לבית המשפט היא כבר
 עבירה משמעתית והפרת ההבטחה החגיגית הניתנת בשעת קבלתו ללשכה; על אחת
ע לבית י ר פ ה  כמה וכמה אסור לו לתת יד להצקת בעל־הדין היריב ובעשותו כן ל
 המשפט; ״ואם״, לפי דברת של השופט חיים כהן עצמו(בענת אחר), ״הוא אינו מונע
 בעד לקוחו המתדיין מניצול הליכי בית־המשפט שלא לעבת ושלא לצורך, אלא עוד
 מעודדו ומסייעו בכך, התוצאה חייבת להיות שיתחייב בהוצאות—כל עוד את בדי

 בית המשפט אמצעי לחימה אחרים בתופעה זו״ ״1.
 בודאי אין להגזים ולהשיל על עורך־הדין אחרתת למיטרד ליריב שלא היה ער
ת אלא מה שהוא שמע מפי הלקוח, ו ד ב ו ע  לו. הרי עורך־הדת אינו יודע על ה
 ולמה יטיל ספק בנכונות גידסתו? בהעלותו את גירםת השולח על בתב־טענות,
 מכתב תלונה או תצהיר, בהחתימו את השולח על מסמכים אלה לשם אישוד ובהסתמכו
 עליהם בטעונו, את הוא נוטל על עצמו ערבות לאמיתותס״. אך שוב יעבור עורך-
 דת את גבול המותר אם ביודעת יכלול בטענותת או בטיעונו עובדות כוזבות, ביהוד
 אם הן נטענות שלא לענת וללא צורך; ולדעתנו הוא חייב להזהר ולהזהיר את מרשו,
 לגבי עובדות מפוקפקות המעוררות ספק בלבו של אדם סביר, כגון עובדות שאינן
״; ובמקרה כזה רצוי שהפרקליט  מתיישבות עם דבריו הקודמים של הלקוח עצמו
 יעמד את הלקוח בפני חומרת המצב, ואם הלקוח יעמוד על שלו, יחתים אותו על
. על כל פנים רשאי עורך־הדין להפסיק את הטיפול 1  הוראותיו המפורשות בכתב3
 בענין אם מתגלה לו ״מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית״ (כללי
 אתיקה, סי 24(א)). לא ראה, משום מה, חובה לעצמו לנהוג בך, לפחות ידאג שבמרשם
 ההוראות תיכלל הרשאה מפורשת להראות את המרשם החתום, בשעת צורך, לבית
 המשפט. אחרת לא תהיה כל אפשרות לגלותן מבלי להפר את חובת הסוד המקצועי:
 הפרת חובה זו היא, הן עבירה פלילית (פק׳ החוק הפלילי, ס׳ 387) והן עבירת משמעת
 (חוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961, ס׳ 90), מלבד החםתן המגן על שמירת
 הסוד לפי דיני הראיות (פק׳ העדות, סי 5ב). לא הצטייד עורך־הדין בהרשאה כאמור״,

 10 ע״א 373/60 יגחק טרכטגגוט j יחיאל זענינ0ן, י׳׳ד פד״י, 1973, 1974. השווה אימרתו של
The: " B r a m w e l l B בעגיןJohnson v. Emerson (1871) 6 L.R. Excfa. 329, at p. 3 6 8 . 

attorney, party to this, would be liable as his client. His duty to his client would 
no more excuse than would the duty of an assassin to the man who hired him." 
,§261 , 1  על אי־אחריותו של המשדל למצג־שוא שלא דע על הכזב שבו, ראה דמי הנזיקין 1
Johnson v. Emerson (1871) L.A. 6 Esch. 329, per Bramwell B. ;(א. ברק) עמי 438 

.at p. 368; Prasser, p. 856 
 12 כפי שקרה בפרשת וילמכטקי (ע״א 357/64, י״ח פד׳׳י (4), 729, בעמי 740 — דברי השופט

 ד״ר ויתקת).
 13 מכאן, בין שאר שיקולים, החובה המוטלת על עורך־הדין לציין את שמו כשהוא מנסח תלונה
 או מסייע לניסוחה (כללי אתיקה מקצועית, ם׳ 9(א)). לפי חוק צרפתי(אשר בינתיים בוטל,
, היתה זמינותו של הפרקליט בענין הוצאת שם רע מותנית 1 4 dec 1810, art(décret du 37 

 בגרבי הגנתו של הלקוח ובקבלת הוראות מפורשות ממנו בכתב דוקא.
 14 אפשרות אחרת היא שההרשאה או האשרור המפורשים ניתנו מפי הלקוח במעמד בית־המשפט.
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 מימרז־ ל>ר*ב

 יישמרו לעולם בסוד כל הדברים והמסמכים שהוחלפו בץ לקוח ובין עורך־הדיז, כי
 למה יוותר הלקוח על חסיונם, ובעשותו כן יטיל על עצמו אחריות שאלמלא כן היה
 פטור ממנה לפי דיני הנזיקין ד מלים אחרות, אם נרצה לקיים את הסייג המוצע ע״י
 השופט כהן ברוח דיני הנזיקין—ואץ, לפי דעתנו, ברירה אחרת—נדמה שהסייג

 עלול להתרוקן מתוכנו.

 48. זכות עוה״ד למעון ולהביא ראיות להגנתו
 אנו מגיעים בזה לסייג נוסף הנקבע, אף הוא, בפסק־דינו של השופט חיים כהן

 בזו הלשון:
 ״אץ חבין לאדם שלא בפניו; ומעקרונות הצדק הטבעי הוא שלפני שיחוייב עורך־
 דין כאמור, תנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו, ואף להביא ראיותיו, כדי להניח
 דעתו של בית־המשפט שלא התרשל ולא התנהג שלא כהלכה או שעשה מה שעשה על

.  פי הוראותיו המפורשות של בעל־הדץ שולחו...״1
 זהו שיקול חשוב ומכובד, אשר גם אנו נסמוך את דינו עליו ברצון, ובלבד שלא

 ינוצל עד כדי סיכול העקרון גופו. נבהיר את דברינו:
 לכל הדעות אין מקום להפוך את הדיון בשאלת האחריות להוצאות לפרשה שלמה.
 כדברי לורד Wright המובאים כאסמכתא לקטע הנ׳יל, הכוונה היא לסמכות סומארית -;
 ללא קובלנה דומה לקובלנה פלילית וללא טיעון מפורט כנהוג בתובענה אזרחית.
 סמכות זו ״נתונה לבית־המשפס ששמע את המשפט אשר תוך כדי מהלכו קרתה
 ההתנהגות שלא כשורה״, ומופעלת בסיום המשפט. הרי עומדים לרשותו כל הנתונים
 הדרושים: ההתנהגות הבלתי־הוגנת נהירה לו על כל פרטיה ונסיבותיה,־ הנזק מתבטא
 בהוצאות המיותרות וניתן לחישוב מדויק או לפחות לאומדן סביר; אין ספק בזהותם
 של הנוגעים בדבר: בעל־הדץ שהוטרד ללא טעם, יריבו שמטעמו הוטרד, וכן עורך־
 הדין שנתן ד למיטרד 3. לפיכך, מה הן הפעולות הראויות להיכלל בדמן המקוצר ז

§48 
 1 י״ח פד״י (4), 739, 9§. יצויין שנימוק זה הוא שהניע את בית־המשפט העליון לקבל ערעור!
 של עורד־הדין ולבטל את חיובו האישי בהוצאות. יתד עם זאת מצא השופס כהן לנכון, בסוף
 פסקו, להביע את מורת רוחו ״על נוסח המכתב שכתב אותו עורד־דין למשיב ואת דעתו
 שכתיבה כזאת אינה הולמת את כבוד המקצוע״. הערה זו, אשר שקולה כנגד נזיפה מטעם
 בית־דין משמעתי, באה, אף היא, ללא הודעה קודמת לעודך־הדין וללא מתן הזדמנות להצטדק!
; והשווה את האיםרה הבאה: ״בדיון a t p, 508. Myers v. Einum [1939] 4 All E. R. 484 2 
 מקוצר, אשר אינו מתנהל על־פי נוהל נוקשה דווקא, אלא בדרך הנראית מתאימה וצודקת
 במסיבות המקרה״(אליבא דשופט לנדוי ב־המר׳ 188/52 שצ׳וסק נ. מועצת עירית תל־אביכ—

 יפו, ז׳ פד״י, 606,603).
 3 קורה לא פעם שעורך־הדין מוכר לשופט, לטובה אז לשלילה, מהופעותיו והתנהגותו בהז
ז כך, למשל, בענין הנדון ו  דמנויות קדמות: המותר לו להביא בחשבון הכרה אישית מ
 הביע השופט, בבית המשפט המקורי, אח צערו על מעשהו של הפרקליט, בהוסיפו את
 המלים: ״בפרט שאין זה המקרה הראשון שפרקליט זה הטעה את פקיד השומה למען שולחו״.
 בהערה זו מצא השופט ח. כהן טעם לפגם, בהזכירו את הכלל המקובל, המגביל את השופט
 לעניגים שהם נושא הדיון. ספק בלבנו אם גישה זו אינה נוקשה יתר על המידה. בהמתו
 קצין בית המשפט חי עורך־הדין חלק ניכר של חייו במחיצת השופט, היכול לעקוב מקרוב
 על דרכיו ולהתרשם מאופיו. הכרה זו והערכה זו הן שידריכו את השופט במינוי האדם
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 מאמרים

 מחד גיסא רצוי לקבוע מינימום מםויים, פן ייפגע עקרון הצדק הטבעי; אה מאידך,
 אין להפריז על המידה ולטשטש את אופיו הדחוף של הדיון, מה גפ שלעורך־דין
 לא תגיע מידת התחשבות העולה על זו שכל אדם ראוי לה, וגם בהוצאות המשפט—

 וביחוד הוצאות בשל מיםרד־לידיב — אין חבין ל״אדם״ שלא בפניו».

 49. מתן הודעה קודמת
ה לעורך־הדין על החשש הרובץ ע ד ו  כצעד הראשון נחייב ללא היסום מתן ה
 עליו. ״שופט אשר נתבקש, או השוקל מיוזמתו שלו, להטיל הוצאות על עורך־הדין

 אישית, חייב להודיעו תחילה מה ומה העילה לחיוב כאמור״ י.
 אך לרעתנו אין צורך לפרט את פרטי העילה, כנהוג בכתבי טענות (תק׳ 87),
 ומספיק להתייחס להתנהגותו הכללית, ובלבד שלא יהיה ספק במהות ה״אישום*
 אגב׳ אץ מניעה שהשופט מהיר את עורך־הדין כבר בשלב מוקדם, ברגע שמתעורר
 חשש למיטרד, ובמידה שאזהרה זו לא הרתיעה את שומעה, היא תשמש ממילא רקע

 לדיון הדחוף.

 50. מתן הזדמנות לשאת את דברו
 דרישתו השניה של השופט כהן היא, שתינתן לעורך־הדין ״הזדמנות להשמיע טענותיו

 ולהביא ראיותיו״.
 אם כי דרישה זו מוצדקת בעיקרה, גם כאן נדמה שהובאה בלשון גורפת מדי, אשר
 יש בה כדי לעשות פלסתר את עצם דחיפותו של הדיון, כי שוב אין מקום לטיעון
 מפורט ולניתוח מייגע של ענין, אשר כל פרטיו ידועים לשופט ad nauseam בלאו
, הצדקה, המתקה (in extenuation) או ר ב ס י ה ר ב ד  הכי. לכל היותר יש מקום ל
 התנצלות, ובלבד שיהיו קצרים. מותר בהחלט להגביל את עורך־הדין בזמן שיעמוד
 לרשותו למטרה זו, או לפנות אליו בשאלות פשוטות ולהזמינו להסביר, אם ירצה
 בכך, מעשה או מחדל הנודף ממנו ריח של אי־הגינות, למה הדבר דומה ? לאדם

.  שהוצא נגדו צו־על־תנאי, והמוזמן לענות לו אם ירצה למנוע עשיית הצו להחלטי 1 ־

 חמתאיס ביותר לתפקיד מטעם בית המשפט officer of the Courts במלוא מובן המלה,
 כגון: מנהל עזבון, אפוטרופוס, נאמן בפשיטת רגל, מנם נכסים, וכיוצא באלה. כמו בז,
 יובאו בחשבה במקרה שעורד־הדין יהיה בעצמו מועמד למינוי כשופט. כלום יש להעלים

 עין מהתרשמות זו, העשויה לעמוד לו לעורך־הדין גפ לזכות ?
 4 השווה 20§ לעיל.

§49 
 1 י״ח פד״י(4), 739,729.

§50 
 1 על־פי רוב מוכרת זכותו של האדם הנוגע בדבר להשמיע את דברו, לענץ הפעלת הסמכות
ת (כגון: לענין מיה על־ידי אי־ציות לפי ס׳ ש ר ו פ  הסומרית לרעתו, בהוראה חקוקה מ
 6(2) לפק׳ בזיון בית משפט; לענין חיוב מתלונן בהוצאות ההגנה, לפי ס׳ 37 לחוק ותיקון
 דיני עונשין (דרכי ענישה), תשי״ד—1954, כפי שתוקן בשנת תשכ״ג—1963: ״לאחד שנתן
 לו הזדמנות סבירה לטעון טענותיו לענץ זה״ — וכך טעו כבר לפני התיקון, ראה כג״צ
 165/52 אברהם פלוגירש נ. שופמ כימ״ש השלום, ירושלים, ס״ז פד״י, 2804; בג״צ 17/57
 אליהו כהן נ. יו״ר ההוצאה לפועל, תל־אכיה—יפו, י״א פד״י, 1084—אך חוק לשכת עורכי-
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 מיטרד לי דיג

 51. ההאת ראיות
. לפי הלכת השופס ת ו י א  היינו ממליצים על גישה עוד יותר זהירה לפניו הבאת ר
 כהן, יש להרשות לעורד־הדין ״לטעון ולהוכיח כי [העילה] אינה קיימת, או כי על
. בכל הכבוד, לא נוכל להצטרף לדרישה  אף קיום העילה, אין p הדין לחייבו כאמור״ •י
 זו. מלבד השיקול שכבר הובא לעיל (כלומר היות הענין כולו תוך ידיעתו האישית-
 המשפטית של השופט), לשם מה יובאו ראיות ״נוספות״ בשלב כה מאוחר של הדיון ?
 עד כמה שעינינו רואות, מטרתן היחידה תהיה להראות כי עורך־הדין ״עשה מה
 שעשה לש־ הוראותיו המפורטות של בעל־הדין שולחו״. במלים אחרות, לא הערכת
 ההתנהגות היא שתעמוד במחלוקת, אלא מי אשם בה. השאלה היחידה תהיה, לפי
 דברי השופט ויתקון, היש ״לומר שהיא רובצת לפתח הפרקליט דווקא, ולא לפתח
 הלקוח, כדי להצדיק הטלת ההוצאות על זה והסרת נטלן מזה״. אך כנראה נתעלמו
 מהשופטים המלומדים הקשיים המונעים את ליבון השאלה ואשר אין להתגבר עליהן.
 כבר הזכרנו את הסוד המקצועי המכסה על כל הכרוך במכלול הקשרים בין עורך־־הדין
 לבין לקוחו. אך, בנוסף עליו, כלום יש לך מחזה אבסורדי ושפל יותר מאשר פתיחת
 חזית חדשה במערכה, בה יורשה ואף יוזמן נציגו של בעל־דין לטעון נגד לקוחו שלו י
 וכלום לא ידרוש אותו צדק טבעי שבעל־הדין, המותקף על ידי מגעו, תנתן אף לו
 הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו ולהביא את ראיותיו משלו, וביחיד ל״וותר״ על
 הסוד המקצועי הפועל להגנתו...י ומכיון שזכותו של בעל־הדין היא להיות מיוצג
 על־ידי עורך־דין גם בשלב זה של הדיון, האין לדאוג לייצוגו כאמור על־ידי עורך־
 דין אחרי לנו נדמה שהועלה כאן רעיון אמנם אציל ונשגב, אך שהמציאות לא

 תשלים אתו.

 הדין, תשכ״א—1961, ס׳ 69(5) שרם תוקן; לענין חילומ הערובה שניתנה לשחרורו של עצור,
 לפי ם׳ 43(א) לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965, ״לאחד שניתן למשוחרר ולערב...
 הזדמנות להשמיע דברו״, אך השווה ס׳ 14 לפק׳ סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח
 חדש}, תשכ״ט—®19, הקובעת סמכות לבסל או לשנות בדיעבד, צו חילוט שכבר ניתן),
 או מ כ ל ל א (כגון: צווי ראש ההוצאה לפועל לחובת נאמן, צד שלישי או כונס נכסים
 ולחילוט ערובה שנתנו, לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ה-1965, ס׳ 25 , 48, 58 ו־83, באשר
 הדיון בענינים אלה מתקיים ״כאילו... בבקשה בדרך המרצה״, כלומר אחרי מתן הודעה
 לנוגעים בדבר או, לפחות, ברשותו של הנפגע לבקש ביטול הצו). אין זכר לה לגבי העד
 שלא התייצב, אך nn הוטלה עליו סנקציה יזכה ברשות הדיבור לצרבי העיון מחדש, אשר
 יתקיים לכשיובא ומד או יתייצב בפני בית המשפט (ראה חוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—
 1965, ס׳ 103 ו־104; תקנות בדיון האזרחי, חשכ״ג—1963, תק׳ 202—203). חסרה כל
 הוראה לגבי חילוט הערבון לפי תק׳ 257א, חיוב כונס נכסים לפי תק׳ 268, חיוב מנהל
 עזבון לפי תק׳ 40 לתקנות סדרי הדין בעניני ירושה, תשכ״ו—1965, וחיוב באגרה נוספת לפי

 תק׳ 12 לתקנות בית משפט (אגרות), תשכ׳׳ה—1968.
 2 אין קדושה בזכות הניתנת לאדם המעונין לשאת את דברו, ועשויה התנהגותו — כגון העדרו
 ללא סיבה מספיקה — להתפרש כוויתור על זכות זו. p־ נפסק שמתלונן שלא הופיע במשפט
 שהגיש, אינו יכול לטעון עוד, שלא ניתנה לו הזדמנות סבירה לומר את דברו בענין
 ההוצאות, לאחר שהמשפט התנהל והסתיים בהעדרו (ע״פ 402/65 מוגה דוד נ. לאה ויפכלמ,
 י׳׳ט פד״י (4), 93. המתלונן, שהוא עורך־דין באילת, הגיש את התלונה בבית משפט השלום

 באילת נגד אשה המתגוררת בכפר־םבא ובעם שנקבע לבירור לא התייצב!).
§51 
 1 י״ח פד׳׳י(4), 729, 739 (מפי השוספ ח. כהן).
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 הראיה היחידה הבאה בחשבון לשם הכרעת הסבסוד בין עורך־דין ולקוחו, היא
 אותו מרשם ההוראות המפורשות, הנושא את חתימתו של הלקוח, אשר עודךיהדין
 הזהיר הצטייד בו: הגשת המרשם וקריאת תוכנו לא יגזלו את זמנו היקר של השופט,

 ובעל־הדין שנתן את ההוראות הניתנות לא יוכל להתכחש להן.
 כל הרחבה נוספת שתינתן לאפיזודה המצערת עלולה לסלף את הדיון, המקוצר
 כביכול. ההזדמנות לטעון ולהוכיח תהפוך, בית עורד־דין טרדן, להזדמנות נוספת
 ובלתי צפויה להגביר את מבצע ההטרדה שלו ולהלבישה במדים של הגנה עצמית
 לגיטימית ביותר. ומי ימנע בעד עירך־הדין לעשות קנוניה עם מרשו ולנצל עוד

 יותר את תמימותו כדי להניעו לתת הצהרות אשר יעזרו לו להתחמק מאחריותו ו
 תכסיסים כאלה יעשו את בית המשפט לבוז וללעג וי׳הצדק הטבעי״ בודאי לא יצא
 נשכר! לכן מוטב להסתפק, כמו בענינימ מקבילים, במתן הזדמנות נאותה לעורך־

 הדץ להשמיע את דברו כדי לטהר את עצמו, אם יעלה בידו.

 52. תרופות נגד הטלת החיוב
 מה תהיה מדת ם ו פ י ו ת ה של החלטת השופט ? אילו היה המדובר בבעל־דין אשר
 ההכרעה נפלה לחובתו, כי אז היתה עומדת לו הזכות לערער, הכרוכה בזכותו לערער
 על פםק־הדין כולו, מה גם שלפי הפסיקה הישראלית ראוי ענין ההוצאות לשמש,

 כשלעצמו, נושא לערעור1.
 אשר לעורך־הדין, אם התחייב אישית בהוצאות, היהיה רשאי לערער 1 בדרך כלל,
 מי שלא היה בעל־דין בעת מתן ההחלטה אינו רשאי לערער2. בכל זאת, בפרשת
 וילמובפקי הוגש הערעור בשמם המשותף של בעל־הדין ושל פרקליטו, וצירוף יוצא
 תפן זה לא נתקל בשום התנגדות, לא מצד המשיב ולא מצד השופטים. לא זו בלבד,
 אלא ערעורו של בעל־ד.דין לא זכה לתשומת לב, וכל ההתענינות התרכזה על ערעורו
 של הפרקליט בלבד! התוצאה המוזרה היתה, כי בסופו של דבר נתקבל ערעורו של
 עורך־הדץ המקופח, וכי על אף דברי הגנאי הנוספים שזכה בהם, הוטלו הוצאות
 הערעור לא עליו כי אם על שולחו! אין לומד שהסדר כזה משביע רצון. ומכיוון שרגש
 הצדק בארצנו אינו משלים עם שום החלטה שיפוטית שלא תעמוד לביקורתה של רשות
 שיפוטית אחרת, לפחות פעם אחת, מוטב להעניק בגלוי זכות ערעור לעורך־הדין3,
 ובלבד שלא להרחיב את תוכנה מעבר לתוכנו של התון הדחו*י עצמו. עדיפה עוד יותר

 היא, לדעתנו, דרך ה״עיון מחדש״ כנהוג בענעיט אחרים.

§52 
 1 ע׳׳א 412/62 יעקכ אברהם נ. אניטה י׳ נרפינקל, י״ז פד״י, 668.

 2 בג״צ 6/44י קרן קיימת לישראל נ. השופט עלי כיי חפנה ו״מנפור, אל׳׳ר 44,494.
 3 על־פי רוב ניתנת ל״זר״ הנפגע כתוצאה מהפעלת הסמכות הדחופה זכות ערעור או, בהעדרה,
 הזדמנות סבירה לטעון (שוב) את טענותיו בשלב של ״עיון מחדש״ באותו בית משפט או
 בערכאה גבוהה ממנו. העדר כל תרופות כאלה הורגש רק לענין חיוב מתלונן בהוצאות
 ההגנה, לפי ס׳ 37 לחוק לתיקון דיני עונשין(דרכי ענישה), תשי״ד—1954—עד אשר תוקנה
 הוראה זו בשנת תשכ׳׳ג—1963; וכבר קודם לכן ח בית המשפט העלית, כבג״צ, בעתירותיהם
 של מתלוננים כאילי מגש ערעור בפניו: ראה בג״צ 165/52 אכרה* מלונידפ נ. שופט כימ״ש
 השלופ, ירושלים, נדז פד״י, 2804; כג״צ Í 7/57 אליהו כהן נ. יו׳׳ר ההוצאה לפיעל תל־

 אכיה—יפו, י״א פד״י, 1084.
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 מישרד ליריב

 כי מסתבר שהפעלת הסמכות הדחופה, במהלך משפט או בסיומו, דורשת הסדר
 רציונלי כולל, ורוב המלצותינו יחולו, בשינויים המחוייבים, על שורה ארוכה ומגוונת
 של ענינים הטעונים הבהרה *. העיקר הוא שלא יישללו מבית המשפט הכלים החיוניים

 להפעלת הסמכות ביעילות, למען עשיית צדק למוטרד ולמטריד גם יחד.

ם ו כ י  ס
 53 לסיכום:

 מיטרד ליריב, וכתוצאה ממנו, מיטרד לבית המשפט, הוא תופעה חמורה ומסוכנת
 שיש ללחום בה ללא מורא, למניעת עוות הדין. לשם כך אץ צורך לנטוש את העקדון
 היסודי של חופש הדיון והסיעה, אך מאית־ אין להשלים עם ניצול ההליכים למטרה

 בלתי־הוגנת ותנובת הדין צריכה להיות מהירה ויעילה ככל האפשר.
 מלבד אספקטים אחרים (פלליים, משמעתיים, וכוי), מיטרד ליריב מהווה עוולה
 המזכה את הניזוק בתרופה מתאימה, לרבות תשלום פיצויים. העוולה נקראת נגישה,
 אם (כפי שיקרה לעתים רחוקות) התקיימו כל יסודותיה של עוולה זו;— ולא, אפשר
 להכניסה לתחום עוולת מסגרת, כגון הפרת חובה חקוקה או רשלנות. להלכה התנהגותו

 של בעל־הדיז המטרד את יריבו ראויה לשמש עילת תביעה בנזיקין.
 ברם, ברובם הגתל של המקרים לא יורגש הצורך בהגשת תובענה נפרדת, באשר
 העוולה מתהווה אגב משפם תלוי ועומד (או בעצם הגשתו), במעמד בית משפט
 ובידיעתו. יתרון זה נוח לנצלו, ראשית כל, לשם מניעת המיטרד (ביטול הליך מטריד
 על הסף, מחיקת הטענות שאסור לעוררן, שלילת זכות ערעור, הגבה, או הליך אחר

 או כפיפותה לנטילת רשות, ועוד).
 לא הועילו אמצעי מניעה אלה, או לא ננקטו, ואמנם הוסב נזק למוטרד, יתבטא
 במידה רבה נזק זה בהוצאות המשפט, אשר גובהן ניתן לקבוע בסכום קצוב (אגרות,
 יציאות ממשיות) או לאמדן באופן סביר ex aequo et bono: הרי הוצאות המשפט
 האזרחי נפסקות ממילא לטובת הזוכה בתן (או הזוכה בבקשת ביניים, בנפרד); אך
 מסורה לו לבית המשפט הסמכות לסטות מפיצוי שגרתי זה, מטעמים מיוחתם, והטעם
 העיקרי לססיה כזו יהיה כרוך בניהול המשפט בדרך המטרידה את היריב. במשפט פלילי
 יניע שקול תמה את השופט לתת צו להוצאות, בעוד שאלמלא כן לא היה כלל

 מצווה עליהן.
 פסיקת ההוצאות בסיום הליך תשמש, אפוא, הזדמנות נאותה להעריך את התנהגותו
 של בעל״דק בתור שכזה; וכמובן שתשומת לבו של השופט תופנה בראש וראשונה
 להתנהגותו של עורך־הדין שייצג את בעל־התן במשך ההליך מלו. החובה המק
 צועית הרובצת על עורך־הדין, לעזור לבית המשפט לעשות משפט, תטיל עליו
 אחריות אישית מיוחדת אם, במקום להושיט עזרה, מסתבר שהכשיל או ניסה להכשיל

 4 רצוי לקבוע דין אחיד, מהיר ויעיל, לסמכות הדחופה המופעלת על בעלי־הדין עצמם (אמצעי
 כפיה, תשלום הוצאות, ניצול הליכים משפטיים), על עדים (אי־התייצבות, סירוב להשבע
 ולהעיד, התחמקות), על עורכי־הדין ושאר קציני בית המשפט (כגון: כונסי־נכםים, מנהלי-

 עזבון, מפרקים, נאמנים בפשיטת רגל), ועוד.
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 את בית־המשפט. הוא יהא צפוי, בשל כך, לשאת אישית בהוצאות היריב, לאחר
 שהוזהר והוזמן להשמיע את דברו. העובדה שפעל כםי שפעל על פי הוראותיו
 המפורשות של מרשו, אין בה כדי לסמור אותו בהכרח מאחריותו האישית, אם כי

 היא עשויה — למשל במסגרת הנגישה—לחייב את בעל־הדין השולח.
 יש ומיםרד יסב ליריב נזק שאת לפצותו בדרך הטלת הוצאות המשפט. אך גם
 במקרים אלה—שאינם מרובים יחסית — תהיה תביעת נזיקין מיותרת כל אימת
 שניתנה ערובה לניזק לפי צו בית המשפט, אשד חזה מראש את הסכנה העלולה
 לצמוח מהליך מםויים (עיקול זמני או סעד זמני אחר): גם על הילוט הערובה יוכל

 לפעמים בית המשפט להורות בדיון דחוף, בסיום הדיון בתובענה עצמה.
 בהפעלת תרופות אלו ינהנ בית המשפט בזהירות, פן יפגע בזכותו היסודית של
 בעל־הדין לנהל את משפטו כטוב בעיניו, לנקוט בכל צעד ולעורר כל טענה הנראים
 לו נחוצים להגנתו; אך לחופש זה יש גבול שאץ לעבוד עליו: הגנה לניסימית אסור
 שתשמש תירוץ להטרדת היריב, לעיכוב הדיון ולהפרעתו, ובסופו של דבר לבזיון
 בית המשפט. אם נוכח השופט לדעת שעומדים לעבור גבול זה, או שכבר עברו

 עליו, לא יהסס להגיב בדרך הנאותה בכל המרץ הדרוש.
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