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האגרהמלואלהחזרהדיןבעללכאורהזכאיזהאחרוןבהליךהעליון.המשפט
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בכלל,האגרותתקנותשלתכליתןיסודעלתיעשהזובחירהיותר.הראויהמהןאחת

עתה.נעבורזולבחינהבפרט.-שבההניכויחובתלרבות-א)51(תקנהשלותכליתה

האגרותדיניתכליות

באגרההחיוב

האמורהדיןמצוותזובאגרה.חייבמשפטיהליךכלכיהנההמוצאנקודת9.

כןאםאלאהליך,לכלמשפטביתייזקקלא"ולפיו-שלהןא)2(בסעיף-בתקנות

הפרוטוקולואגרתהראשונהבתוספתהקבועההאגרהבוהמבוקשהסעדבעדשולמה

בשלבאגרההחיובעצםהאגרה".מתשלוםפטורההליךשמביאאוא21,בתקנהכאמור

עניינההאחתהמגמהעיקריות:מגמותשתיביןאיזוןמבטאמשפטיהליךפתיחת
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תוצאתמהווהעצמםוביןהדיןבעלישביןבעודשכנגד.הצדועלהמשפטבתימערכת

ידיעלהניתןשהשירותהריהזוכה,הצדבהוצאותהמפסידהצדלחיובבסיסההליך

לשלמה.צריךההליךשפותחבאגרהכרוך-משפטבתימערכתשלבקיומה-המדינה

האגרה.משלםשלהחיובוביןהניתןהשירותביןקשרבאגרההחיובמהווהמטיבו

לשירותבקשרנגבותוהןהמדינהמהכנסותחלקהןמשפטבתיאגרות"כיצוייןבצדק

נ'השומהפקיד155/75ע"א(הדין"לבעלמספקתשלה,המשפטבתיידיעלשהמדינה,

מטרותמגשיםההליךפתיחתבגיןבאגרההחיוב506-507(.505,טכ)2(פ"דלהד,

משפטייםהליכיםשלקיומםלמעשהמאפשרההליךעבורהאגרהתשלוםכך,נוספות.

נ'קריבאהוד5352/03בשג"ץראו(אחריםדיןבעליעבורגםשיפוטיזמןוהקצאת

ישהאגרהתשלוםבעצםכיהנחהקיימתועוד,זאתפורסם)).לא(התעסוקהשירות

נדרששהואשעהלריקהליכיםיפתחלאדיןבעלשכןעילהברההליךלהיותראיה

פורסם);טרם(ואח'רוםאשרנ'בר-נרמשה8743/04ע"אעודראו(בגינםאגרהלשלם

לערכאות.לגישההפרטשלזכותועניינההשניההמגמהלתקנות).א)31(תקנהודוק

457/01בש"אראו(לערכאותהגישהזכותעלחסםהצבתמשמעהבאגרהחיובהטלת

זכותהיאלערכאותגישהשלזוזכות869(.הנ)3(פ"דהבחירות,פקידנ'קרליץנחום

2146/04רע"אראו(הראשונההמעלהמןקונסטיטוציוניתזכותהיאמהווהיסוד.

המדוברכיהסובריםאףישפורסם)).טרם(נעיםבאסלהמנוחעזבוןנ'ישראלמדינת

לזכותרגילהמזכות-לערכאותהגישהזכות"רבין,י'ראו(חוקיתעלחוקתיתבזכות



הערעורבזכותהאמורככלבוודאיהואהדיןכך217(.)2000(ההמשפטחוקתית",

זכותשלחשיבותהשבשלמשפטשיטותאףישהשפיטה).יסוד:לחוק17סעיף(

לוין,ש'והשווראו(דיןבעלעלאגרההטלתכלחוקתיתכבלתיקבעולערכאותהגישה

ככלאכן,ואילך).34עמ')1999(יסודועקרונותמבואהאזרחית:הפרוצדורהתורת

בנדוןיתרהרתעתהליכים.מייזוםדיןבעלייותריירתעויותר,גבוההאגרהששיעור

וזכותהחוקשלטוןובהם-יסודועקרונותזכויותשלאגדרצויה.ואינהראויהאינה

דיין.ללאיוותרלאהדיןוכילכל,נגישיםיהיוהמשפטבתיכימחייבים-השוויון

ראויהלתכליתתהאלערכאותהגישהשלזויסודבזכותפגיעהכלכילוודאישממילא

דיןסדרי-אזרחיתפרוצדורהלוין,ש'והשווראו(הנדרשעלעולהשאינהובמידה

)2003((.4המשפטבבתימיוחדים

הקשרים.במספרביטויומוצאעמדנועליהןהשונותהמגמותביןהאיזון10.

בגיןבאגרהמחוייבהדיןבעלכיהנהבישראלהמשפטבשיטתהנוהגתהגישהראשית,

צ'רטוקנ'ישראלמדינת2701/97רע"אראוזולהבחנה(במחירוולאהמשפטיההליך

חלקעלרקאגרהבתורתלשלםנדרשהדיןבעלזה,במובן876((.ונ)2(פ"דדניאל,

אתמבטאתזותפיסהבפועל.הריאלימחירועבורלאאךזכהלוהשירותמעלות

משפטבתימערכתשלקיומהנחיצותאתגםכמולערכאותהגישהזכותשלחשיבותה

תקינהמשפטמערכתובנותיה.לבניהנותנתשהמדינהיסודיכשירותאלהשלותפקודם

שהמדינהשירותאלאבצידושמחירומוצראינההדיןבעלישביןבסכסוכיםהמכריעה

מקוםשנית,מעלותו.בחלקרקלהשתתףבוהמשתמשהדיןבעלנדרששבגינומעניקה,

מןפטורהדיןמאפשר-כלכליתדלותמפאת-האגרהאתלשלםיכולאינודיןבעלבו

לביןהגישהזכותביןהאיזון"אכן,לתקנות).א)31(תקנהראו(הפחתתהאוהאגרה

הדיןלבעליהניתןמאגרההפטורבדמותנמצאהאגרהתשלוםחובתשלהמטרה

בפנימחסוםתהווהלאהאגרהתשלוםחובתכיהואומבטיחבצילו,לחסותהזכאים

דרישתאתמשקף-מאגרהפטורשל-זההסדרהנ"ל).2146/04רע"א(תביעות"

בידושאיןלמיהמשפטביתדלתסגירתשכןלערכאותהגישהבזכותבפגיעההמידתיות

שלישית,לערכאות.הגישהבזכותמידתיתבלתיפגיעהפניועלהיאהאגרהאתלשלם

הדיןבבעלהקשורות-מסויימותבנסיבותוהליך.הליךבכלבאגרהמחייבאינוהדין

באגרה.חיוביהאלאכינקבעלתקנות)20סעיף(ההליךבנושאאולתקנות)19תקנה(

ישבהןבנסיבותלמשלהדיןהואלתקנות).20)8(תקנה(פלילייםבהליכיםלמשלכך

ההליךנפתחבגינוהענייןסוגבשלהדיןבעלשלהאישיתמצוקתוכילהניחסביריסוד

האגרהשיעורלבסוף,20)10((.תקנהלמשלראו(האגרהמןאוטומטיפטורמצדיקה

אסירעתירתשלדינהאיןזהה.אינומלכתחילה,באגרההמחוייבוהליךהליךבכל



ערכאתבפניאחרתבקשהשלכדינהערעורשלדינואיןאזרחית.תביעהשללדינה

הנ"ל).8743/04ע"אראו(הערעור

אגרההחזר

א)2(סעיף(הליךעלפתיחתבגיןאגרהבתשלוםהבסיסיהחיובלמרות11.

הוראהדין.לבעלהאגרהתוחזרבהןנסיבותלקבועהמשנהמחוקקמצא-לתקנות)

ישכינמצאומדועשבפניי.ההליכיםנשואלתקנות,א)51(תקנההיאבנדוןמרכזית

האגרהאתלהשיבראויכינמצאשלשמההעיקריתהמטרהששולמה?אגרהלהחזיר

כך-סברהמשנהמחוקקתומו.עדהמשפטיההליךבירורומניעתהפשרהעידודהיא

אוהדין,פסקמתןלפנישכנגדהדיןבעלעםלהתפשרבחרדיןבעלבומקוםכי-נראה

ביטוילכךליחןיש-בוהדיוןלפנימיוזמתוההליךאתלסייםישכילמסקנהשהגיע

עקרונותשנימבטאאלובנסיבותהאגרההחזרלמעשה.הלכההמשולםהאגרהבשיעור

שהביאשיפוטיובזמןבממוןהחסכוןוהואבעיקרו,כספיהינוהאחד:בזהזההשלובים

בשיעורביטוילידייבואכיהואשראויחסכוןההליך,שלמוקדםבסיוםהדיןבעל

והסכמותפשרותבעידודהצורךהנוהשני,האגרה;דרךעלממנוהנגבהההשתתפות

והשווראו(לכאןאולכאןהדיןאתהחותךדיןפסקפניעלאלווהעדפתדיןבעלישל

באהאגרההחזרפורסם)).לא(ישראלמתנתנ'בע"מ]1995[מקובר3813/03בש"א

ומתןהמשפטבביתהתדיינותשלבדרךשלאהליכיםלסיום-מסוייםולו-תמריץליתן

שלאלאהדיןבעלישלרקלאאינטרסהנוזהבאופןהליכיםסיוםמנומק.דיןפסק

בלאלסיימםדרךשאיןהליכיםלאותםומופניםנחסכיםשמשאביובכללותו,הציבור

עניין.שללגופודיוןבקיוםצורך

האגרהשלחלקיהחזר

חזרהאופשרהמטעמי-ששולמההאגרהאתלעיתיםלהחזירבצורךההכרה12.

העקרוןבתקנותעוברהשניכחוטמוחלטת.הכרהאינה-שנקטההליךמןדיןבעלשל

הדיןבעליזכהלאהדיון,החלבטרםועודהגשתולאחרסמוךההליךנסתייםאפילוכי

גוףנזקישעניינםבהליכיםכיבתקנותנקבעלמשל,כך,ששולמה.האגרההחזרלמלוא

זאתבכלהאגרהשלישישולםהדין,בעללבקשתהדיוןהחלטרםההליךוהסתיים

לפניהדיןבעלבווחזרקצובלסכוםתביעהשעניינובהליךלתקנות).ב)6()2(סעיף(

בתקנהבנוסף,לתקנות).ג)7()2(סעיף(האגרהבמחציתהדיןבעליחוייבהדיון,שהחל

נתקיימואפילוכינקבע-בשלמותה"האגרההחזרת"הואשכותרתה-עצמהא)51(

בפרטיםהנקובהסכוםבניכוי"אלאבשלמותה,להשיבהאיןהאגרה,להחזרהנסיבות



בביתנש825שלסךהזובעתוהואהעניין",לפיהראשונה,בתוספתב)8(אוא)8(

לתקנותא)51(תקנהפיעלאכן,השלום.משפטבביתנש412שלוסךהמחוזיהמשפט

והכלחלקהרקאלאהאגרהמלואתוחזרלאשהוגש,בהליךדיוןכלנתקייםלאאפילו

הוראהלתקנות.הראשונהלתוספתב)8-ו(א)8(בפריטיםהאמוריםהסכומיםבניכוי

בפקודתכברדנא.מקדמת-השוניםגלגוליהעל-האגרותבתקנותקיימתזוברוח

תביעהבין-הליךהסתייםאםכיא)11((סעיף(נקבע1947,השלום,משפטביתשיפוט

תוקטןב-50%.האגרהתוקטןהדין,בעליטיעוניאוראיותשמיעתלפני-ערעורובין

משפט,בתיבתקנותגםמצינובמהותהדומההוראהכליל.תבוטללאאך-האגרה

סעיף,(ח"כשתה-1967אגרות),(משפטביתבתקנותו)21()2((;סעיף(ז"ישת-1957

אגרות),(הדייניםתקנותלמשלראו(נוספיםבמקומותגםהיאמצויהז)11()2((.

ו"נשת-1995אגרות),(משפחהלענייניהמשפטביתתקנות12(;תקנה(ז"ישתה-1957

ב)21((.סעיף(ט"כשתה-1969אגרות),(לעבודההדיןביתתקנות;ב)8(סעיף(

שההליךלמרותכילקבועלנכוןהמשנהמחוקקמצאמדועהדבר?טעםומהו13.

חלקיבשיעורלמעשההלכההדיןבעליחוייבסופידיןפסקאושיפוטילדיוןהגיעלא

החזרושלבאגרההחיובעצםשלהשונותבתכליותנעוצהלדידיהתשובה?האגרהשל

בתיממערכתשירותהדיןבעלמקבלההליךפתיחתבעצםאכן,כאמור.האגרה

לרישום.מתקבלוהואנפתחהמשפטביתתיקכלכלית.עלותלושיששירותהמשפט,

מתקבלותתורן.שופטבפנילהביאואוהמשפטיםיומןבמסגרתלדיוןאותולקבועיש

לצדדים.דיןביכתבינשלחיםתגובות).אואגרותבענייני(שונותהחלטותבמסגרתו

חסכוןתוךלגופהבההכרעהלפניעתירתושימשוךדיןלבעלבתמריץהצורךלמרות

העלויותמןעלותבשוםישאלאדיןבעלכימוצדקזהאיןכינראההציבור,במשאבי

בעלאתמביאהההליךפתיחתעצםפעםלאכן:עליתרההליך.פתיחתבעצםגרםלהן

ביתידיעללפרטשירותניתןזהבמובןגםההליך.מגישלטובתלפעולשכנגדהדין

האגרהמןחלקשלהניכויחובתשלבכפליהלבסוף,ההליך.ניהולעצםבשלהמשפט

הטרחתהיאתכליתםשכלסרקהליכיהגשתמניעתשעניינהתכליתעומדתהמוחזרת

הליכיםלהגישדיןבעליוכללאמדועכן,לאשאםשכנגד,הדיןבעלאוהמשפטבית

אירעלאכאילובמלואההאגרהוהחזרמחיקתםולבקשהאגרהתשלוםתוךספוראין

אתלשקולדיןבעליעידודבמסגרתתפקידכןעלישהאגרהמןחלקלניכוידבר?

שלמניפולציהעילתםשכלמהליכיםולהימנעהיטב,שקולמלכתחילהההליךהגשת

יש-גדנ'ישראלמדינת10537/03ע"אוהשווראו(שכנגדהדיןבעלכלפיהדיןבעל

החברה~Pfנ'בע"מציבוריריהוטעיצובסיס2623/02רע"אפורסם);טרם(תעשיות

מחוקקידיעלשנבחרההאיזוןנקודתאכן,717(.זנ)1(פ"דלתקשורת,הישראלית

בעתבהאולםבירורוטרםההליךאתשמסייםלמיתמריץניתןלפיהכזוהיאהמשנה



עליו-הגישוואםההליךהגשתטרםצעדיואתלשקולדיןבעלעללפיוהעקרוןנשמר

זכה.לוהשירותמןמסויימתבעלותלשאת

לצדקהגבוההמשפטובביתהעליוןהמשפטבביתאגרהשלחלקיהחזר

א)51(תקנהאתלפרשישכלוםשבפנינו.לשאלהאנושביםזהרקעעל14.

דיןלבעלהמושבתמאגרהסכוםשלניכויהעליוןהמשפטבביתבהליכיםגםכמחייבת

בחיוב.היאזולשאלהתשובתי?האגרהלהחזרבתקנההאמוריםהתנאיםבושנתקיימו

בביתגםלפיהפרשנותמחייבתבפרטא)51(ותקנהבכללהתקנותתכליתדידי,אליבא

מסייםדיןבעלבומקום-זהבכלללצדקהגבוההמשפטובבית-העליוןהמשפט

לא-אגרהלהחזרזכאיוהואהמשפטקדםלפנימבטלואומוחקואובפשרהההליך

זומסקנתיביסודממנה.לחלקרקאלאששולמההאגרהמלואלהחזרהזכאותתהא

שוניםלשיעוריםאמנםמפנהסיפאא)51(תקנהלשוןראשית,טעמים:מספרעומדים

משפטובביתהמחוזיהמשפטבביתהאגרהבשיעוריהקשוריםאגרהבהחזרניכוישל

בביתאוהמחוזיהמשפטבביתהיאהתקנהתחולתכימכךללמודאיןאולםהשלום,

כלהניכוי.שיעורהיאשנייהשאלההניכוי.עצםהיאאחתשאלהדווקא.השלוםמשפט

היאבשלמותה,ששולמהאגרהשמוחזרתשעהכיהואסיפאא)51(בתקנהשנאמר

כלבצידה.והגיונהברורהלדעתיהיאזולשוןבה.הקבועמסויםסכוםבניכויתוחזר

ללמודאיןהעליון.המשפטבביתאגרההחזרגםבניכוי,כןעלחייבאגרההחזר

אוחסרכלא)51(בתקנהאיןממילאלנכות.חובהישהאםהשאלהעלהניכוימשיעור

שנית,העליון.המשפטביתעל-הניכויחובתלרבות-לתחולתהבאשרשליליהסדר

המשפטלביתהעליוןהמשפטביתביןזובסוגיהלהבחנהענייניתהצדקהמצאתילא

חליםבחלקה,האגרההחזרעלהחליםטעמיםאותםהשלום.משפטלביתאוהמחוזי

ראשונהכערכאהאולערעוריםמשפטכביתפועלהעליוןהמשפטביתהליך.כלעל

בביתלהליכיםמיוחדמאפייןפניועלאיןלצדק.הגבוההמשפטבביתואחרונה

שלהגיונושלישית,האגרה.שלחלקיהחזרבענייןשונהדיןהמצריכיםהעליוןהמשפט

ובביתהעליוןהמשפטבביתגםבוודאיחלהמושבתהאגרהמןחלקניכויבדברהדין

מסויימתבעלותלשאתצריךדיןבעללפיההעקרוניתהתכליתלצדק.הגבוההמשפט

אםלמעטבאגרהמחוייביםהליכיםבוהעליוןהמשפטבביתגםקיימתשפתחהליךשל

דיןבעליבהםמקריםבאותםהאגרהמוחזרתבמקבילהתקנות.פיעלממנהפטוריםהם

מדוע,הראשונה.המשפטקדםישיבתלפנינמחקאוההליךשבוטלאולפשרההגיעו

לצדק,הגבוההמשפטלביתובעתירותהעליוןהמשפטבביתגםיחולשלאכן,על

הריסרק,הליכיומניעתהפשרהעידודחשיבותלמרותלפיולעיל,עמדנועליוהעקרון

שהרי?ההליךבעלותשהיאהשתתפותמכלדיןבעלפוטראינודיוןטרםההליךשסיום



-פניועל-שהביאההיאהמשפטבביתההליךפתיחתשבפניי,שבהליךהתיקיםבכל

בעלויותהיתהכרוכהלמחיקתםעדוניהולםההליכיםפתיחתכמו-כן,הסעד.לקבלת

שונות.

עםשבפניי.שבהליךהתיקיםמןאחדשהוא8574/04,בג"ץאתלמשלטול15.

החלטהניתנהשופט.בפניהובאההיאהמשפטביתבמזכירותוקבלתההעתירההגשת

המשיבעמדתומתבקשתלדיוןמועדלקבועישלפיהמצא)א'לנשיאהמשנהכב'(

שלמוסכמתהודעההוגשהלדיון.מועדקבעהמשפטיםיומן22.9.2004(.ביום(

מצא,א'לנשיאהמשנהכב'23.9.2004(.ביום(הדיוןדחייתאתביקשובההצדדים

הגישוהעותרים)23.9.2004(.הדיוןמועדדחייתעלהחליטזובקשההובאהבפניו

לדיון.שובנקבעההעתירה10.10.2004(.ביום(לדיוןמועדלקביעתנוספתבקשה

מ'השופטכב'בפניהובאהתיקהעתירה.מחיקתאתהעותריםביקשו14.10.2004ביום

בהחלטת)14.10.2004(.למחיקתההמשפטביתלרשםהעברתהעלשהורהחשין

החוזרותאלו,מעיןבנסיבות19.10.2004(.מיוםהחלטתי(נמחקההעתירההרשם,

מדינוספיםהליכיםובמאות-שבכותרתהאחריםבתיקיםאחרתאוכזובמידהונשנות

עלהמדינהמןזכהלוהשירותבעלותכלשהימהשתתפותדיןבעליופטרמדוע-שנה

אמת,הדין.בעליבטיעונימשכנעתתשובהמצאתילאזולשאלההמשפט?ביתידי

טענהאולם,הליכים.שלמוקדםלסיוםהתמריץאתיקטיןהאגרהמןחלקניכויכינטען

לחשיבותולבבשיםבחרהמשנהמחוקקוכאמוראחרותערכאותלגביגםהיאנכונהזו

אלאהאגרהכלאתלהשיבשלא-האגרההחזרבעצםביטוילידיהבא-זהתמריץשל

הצדקהמצאתיולאבצידוהגיונו-האגרהמןחלקניכוישל-זההסדרחלקה.אתרק

פשרותעידודשלהעקרוןלאורו.העליוןהמשפטביתעלהחלהדיןאתלפרששלא

במשאביוחוסכיםזובדרךהנוהגיםדיןבעלילעודדוישהואחשובהליכיםוסיום

ובהם-אחריםשיקוליםלצידובכיפה.לבדוהמושלשיקולזהאיןאולםהציבור,

גםבחשבוןלקחתויש-ההליךבעלותהדיןבעלוהשתתפותסרקהליכיהגשתמניעת

ההליךשלמוקדםלסיוםהתמריץעקרוניבאופןכילהוסיףניתןכךעלאלו.שיקולים

לגופו.דיוןיתקייםאםלהיפסקשעלולותההוצאותוהקטנתהסעדקבלתבעצםמצוי

לבעלמושבתשהאגרהבכךביטוילידיבאהשוניםהשיקוליםביןהראויהאיזוןאכן,

איזוןמלא.אינוהמוחזרהאגרהשיעורבעתבהאולםזמנוקודםההליךאתשסייםדין

משפטבביתהמתנהליםאלולרבותההליכים,סוגיבכלשיחולהואוראויהואראויזה

זה.

לנכותישהעליוןהמשפטבביתגםולפיההמוצעת,לפרשנותרביעית,סיבה16.

לצורךערהמשנהמחוקקאףהמשיב,מתגובתכעולהכיהיאהמושבת,האגרהמןחלק



כיבתגובהצוייןזהמטעםפשרות.בעידודהצורךלצדהמושבתהאגרהמןחלקבניכוי

המשפטבביתהאגרהתושבבומקוםגםלפיובתקנותשינויצפויהקרוביםבחודשים

במפורששיקבעניכויבשלוזאתבלבד,חלקיבשיעוראלאהחזרזהיהיהלאהעליון

הדיןכןעלזהוהקיים.הדיןפרשנותבמסגרתמשקלליחןכמובןישזולעמדהבתקנות.

הקייםהדיןאתלפרשהיכולתמןבהכרחגורעתאינהבמפורשלעגנווהכוונההראוי,

שלאענייןבכלכיכאמורקובעותהדיןסדרלתקנותב)02(תקנהלבסוף,כאמור.

לעשייתבכךצורךראהאםדעתו,שיקוללפיהמשפט,ביתרשאי"בתקנותהוסדר

מימושדידי,אליבאמחוזי".משפטביתלפניבמשפטשנוהגיםכדרךלנהוגצדק,

הםההחזרמןחלקשלוהניכויהחזרהבאגרה,החיובבענייןעמדנועליהןהתכליות

ודרךלצדק,הגבוההמשפטבביתהמתנהליםבהליכיםגםלהחילםוישוראוייםצודקים

אינההאגרהכיחולקאיןבו-המחוזיהמשפטבביתהחלהדיןכפיהיאהחלתם

לתקנות.א)8(בפריטהקבועהשיעורבניכויאלאבמלואהמושבת

חלקשלהניכוישביסודהרציונלעלכעקרוןחלקלאבפני,בטיעוניוהמשיב,17.

קיימותכיהואסבורכישנראהאלאא)51(.בתקנההאמורותבנסיבותגםהאגרהמן

כולה.אתלהשיבהואראויאלאהאגרהמןחלקרקלהשיבמוצדקזהאיןבהןנסיבות

העתירותכיהתבררבהןנסיבותהן-נטעןכךנתקיימושבפניישבמקרים-אלונסיבות

למחוקכןעלהסכימוהצדדיםשביקש.הסעדאתהעותרקיבלזהומטעםמוצדקותהיו

ויקבלהעיקרכלבאגרהיחוייבלאהעותרכיהואצודקואךהוצאות,ללאהעתירהאת

שעתירתולעותרפיצוימעיןזה,טיעוןלפיניתן,במלואההאגרהבהשבתבמלואה.

היתהשעתירתודיןבעלכיהואצודקכלוםאותי.הטרידהזוטענהמוצדקת.נמצאה

בידיאיןכידעתינחהזו.בטענהעיינתי?כלשהיאגרהבתשלוםיחוייבלגופה,מוצדקת

:לקבלה

שעהאלומעיןשיקוליםלשקולמאפשרתא)51(תקנהאםבעיניספקראשית,18.

מנדטורי.שהואאלאממששלדעתלשיקולכפוףאינושבסיפאהאגרהניכויפניושעל

מכוחואםעצמהא)51(תקנהמכוחאם-זהמעיןדעתשיקולבידיישאםגםשנית,

זו.בדרךהעותראתלפצות""הואראויכיסבוראיני-הדיןסדרלתקנותב)02(תקנה

ישמוצדקת,נמצאההעתירהבומקוםכיהיאאלומעיןבעתירותהמלךדרךלכאורה,

-במלואןהעותרבהוצאותהמשיבחיוב-נוספותנסיבותלצד-בחיובלשקולמקום

הרשותשלחיובהואמשמיעשכןחשיבותבהוצאותזהלחיובהאגרה.בהחזררקולא

מוצדקת.בעתירההמשפטלביתעצמולהטריחדיןבעלשלצורךהאפשרככללמנוע

בעליבהוצאותלחסוךאמורהמשפטלביתבהגעההצורךלפניהמחלוקתפתרוןממילא

למסקנהיגיעשהמשיבמנתעלהמשפטביתבשערילבואדיןבעלנאלץאםכולם.הדין



בשלמותן.ההליךבהוצאותיחובהמשיבכיכעקרוןהואראויהיא,מוצדקתעתירתוכי

המשפטהוצאותעלשבפניהתיקיםבכלהעותריםמחלובפניי,שאינםמטעמיםאולם,

מוצדקת.היתהשהעתירהלמרות-האגרהסכוםעלהןעולותשבוודאי-להםשנגרמו

בכליהעותריםלפיצויכןעלשקולהאלובנסיבותהאגרהמלואלהחזרהמשיבהסכמת

בעלותדיןבעלהשתתפותבעקרון,והיא,משלהתכליתלאגרהלעניין.שייךשאינו

אםוגםבפשרהההליךנסתייםאםגםמלאאינוהאגרהשהחזרמכאןהמשפטי.ההליך

המשפטמערכתידיעלשניתןשירותעבורתשלוםהיאהאגרהמוצדק.ההליךהיה

בתיקהתקייםלאאםואפילווניהולוההליךפתיחתבעצםניתןגםניתןזהמעיןושירות

להשפיעוצריכהיכולהזמנוטרםוהסתייםמוצדקהיהההליךכיהעובדהלגופו.דיון

הליךשהיא.אגרהמכלדיןבעללהפטירכדיבהאיןאולם-המשולםהאגרהשיעורעל

לתקנות).א)2(סעיף(באגרהחייבהליךוכלהוא,הליך-מוצדק

המשפטביתלכתלימחוץמחלוקותפתרוןשלהרבהלחשיבותאניערודוק:19.

יקרשיפוטיזמןלחסוךכדיבהשישזה,בהקשרהמשיבכוחבאישלהרבהולפעילות

חוקתיותודילמותבג"ץקדם"דותן,י'גםראו(לעותריםהמוצדקהסעדמתןאתולזרז

זוממשלמשפטבבג"ץ",ההתדיינויותבמסגרתהמדינהפרקליטותשלתפקידהלגבי

עיוניהאינדיבידואלי",והלקוחהציבוריתהמטרההדין,עורך"דותן,י'וגם;159)2004(

לבואיכולאינוהדיוןטרםמחלוקותלפתרוןהתמריץאולם697(.)2000(כגמשפט

אתותכליתה.לתקנותא)51(בתקנהלאמורבניגודהאגרהשלמלאבהחזרביטוילידי

ב'הרשםכב'צייןבצדקאחרת.בדרךלהגשיםהמשיביכולהוצאותיועלהעותרפיצוי

המשפטיהיועץשלארוכהזרועמהווהאינההמשפטביתגזברות"כיאוקון,

לעותראםפורסם)).לא(פניםלבטחוןהשרנ'אלעואדרה2968/01בג"ץ(לממשלה"

שלאהיחסיהחלקדיוק,ליתר(האגרהעלותבגיןלושנגרמוההוצאותבגיןטענות

המשיבלחיובבקשההמתאימיםבמקריםלהגישהדרךבפניופתוחהלו),הוחזר

ידועיםוהדבריםימימהמימיםזהמשפטבביתרביםדיןבעלינוהגיםכךבהוצאות.

חלקניכויאכן,217(.חמ)4(פ"דוהשיכון,הבינוישרנ'נסאסרהאל842/93בג"ץראו(

האגרה,שלמלאלהחזרהצדדיםהסכמתלמרותאלו,בנסיבותהמוחזרתהאגרהמן

עללעמודעליושהוטלהתפקידאת"למלאהמשפטביתשלמחובתוחלקאלאאינה

בתקנותשנקבעוההסדריםמןחריגהלאפשרולאכדין"שיקבעוכפיהאגרותמשמר

אזרחיתפרוצדורהלוין,ש'ראו(פשרהלכלללהגיעהדיןלבעלילסייעכדירקהאגרות

זהבענייןהדיןבעליהגיעואליוסיכום)2003((.13המשפטבבתימיוחדיםדיןסדרי-

אכן,אלה.בהליכיםהחלבאגרההבסיסיהחיובאתלשנותכדיבואיןעצמםוביןבינם

לאזרח,מספקתשהמדינהמשירותכחלקהמדינהידיעלנגבותהמשפטבתיאגרות"

בעלישביןמעניןלהבדילהדין,לבעלהמדינהשביןעניןהםושיעורןלשלמןוהחובה



הדיןבעליביןהסכםשלקיומולשלולכדיאלהבכלאיןעצמם...לביןבינםהדין

השלכהאיןכזהלהסכםאולםהאגרה,נטליפולמהםמיעלשביניהםביחסיםהמסדיר

האגרהאתלשלםהמדינהכלפיתובענההמגישהדיןבעלשלהראשוניתחבותועל

נ'סלומונסורהשםעלמרכז11644/04רע"אראו(המשפטי"השירותלקבלתכתנאי

החזרלענייןכךמלכתחילה,באגרההחיובלענייןכךפורסם)).טרם(ישראלמדינת

בדיעבד.האגרהמלוא

הניכוישיעור

עלגםכחלהלתקנותאפיס(א)51תקנהאתלפרשישכיכן,עלהיא,מסקנתי20.

משמעותלצדק.הגבוההמשפטלביתעתירותלרבותהעליוןהמשפטבביתהליכים

החזראולםהאגרהאמנםתוחזרא)51(,בתקנהכאמורההליךמשנסתייםכיהיאהדבר

ומהומסויים.סכוםשמושבהאגרהמשיעורלנכותישחלקי.אלאמלאיהיהלאזה

שיעורניכויחלופות:שתיכאמורזהבהקשרקובעתא)51(תקנההניכוי?שיעור

אוהמחוזיהמשפטבביתבכסףשוויואתלבטאניתןשלאהליךעבורהקבועהאגרה

השלום.משפטבביתבכסףשוויואתלבטאניתןשלאהליךעבורהאגרהשיעורניכוי

-עצמהבתקנההאמורפיעל-תהאסיפאא)51(שבתקנההחלופותשתיביןהברירה

שכןלתקנותא)51(בתקנההקבועמזהאחרסכוםלנכותניתןלאכיבריהעניין".לפי"

מקורשיהיהחייב-באגרהחיובלמעשהשמשמעו-זהמעיןלניכויכיחולקאין

משקיסוד:חוקאדרעי,י'וכןהמדינהמשקיסוד:לחוק1סעיףוראו(בדיןסמכות

אלוכן,עלהיא,השאלה65-93(.2004(זמיר,י'בעריכתהיסודלחוקיפירוש(המדינה

העליון?המשפטביתעלחלותא)51(שבסעיףהניכויחלופותמבין

מאגרהשהניכויכךלתקנותא)51(תקנהאתלפרשישכילדידי,היא,התשובה21.

הראשונה,לתוספתא)8(בפריטהאמורהסכוםשליהאהעליוןהמשפטבביתהמושבת

לבטאניתןשלאהליךבגיןכאגרהמחוזימשפטבביתהמשולםהאגרהסכוםאתקרא,

לאגרההמתייחסניכויסכוםקובעתאינהא)51(תקנהאמת,שבו.הסעדשוויאתבכסף

תקנהחסר.אושליליהסדרבנדוןאיןכאמוראולםהעליון,המשפטבביתהנגבית

בביתאגרההחזרלרבותהמוחזרתאגרהכל-המוחזרתמאגרהכיקובעתא)51(

ענייןהיא-הניכוילשיעורהנוגעת-הסיפאמסויים.סכוםלנכותיש-העליוןהמשפט

פרשניתשאלהלפיכךהיאהשאלהלנכות.ישכמההשאלהוהואבעיקרואריתמטי

-סיפאא)51(שבתקנההאפשריותהחלופותשתימביןא)51(.תקנהללשוןהנוגעת

בהחזריאמוריםשהדבריםככלכיהיאדעתי-אגרהבהחזרהניכוילשיעורהנוגעות

אתלנכותשישהרילצדק,הגבוההמשפטבביתזהובכללהעליון,המשפטבביתאגרה



המשולםהאגרהסכוםוהואהראשונהלתוספתא)8(בפריטהמופיעהאגרהשיעור

מספרשבו.הסעדשוויאתבכסףלבטאניתןשלאהליךבגיןכאגרהמחוזימשפטבבית

זו:פרשנותביסודמונחיםטעמים

מפנה-שבפניההליכיםעלהחלות-הדיןסדרלתקנותב)02(תקנהראשית,22.

המנוכההסכוםאתלנכותישממילאמחוזי".משפטביתלפניבמשפטשנוהגיםל"דרך

הקבועהאגרהלשיעורזההא)8(בפריטהאגרהשיעורשנית,המחוזי.המשפטבבית

ישזהבמובןלתקנות).לתוספתא)2(פריט(העליוןהמשפטבביתבקשההגשתבגין

כספיביטוילהםשאיןהליכיםשלהאגרהשיעורעלהמבוססיםהניכויסכומיביןדמיון

וממילאהעליוןהמשפטבביתבקשההגשתבגיןהאגרהושיעורהמחוזיהמשפטבבית

שמחוקקמשעהשלישית,זהה.יהיההאגרהבהחזרהניכוישיעורכיהואמוצדק

לעומתהמחוזיהמשפטבביתהמושבתהאגרהמןיותרגבוהניכויתעריףקבעהמשנה

המחוזי,המשפטביתשללבכירותולבבשיםפניועלהשלום,המשפטבביתהניכוי

המשפטבביתכמולפחותיהיההעליוןהמשפטבביתהניכוישיעורכיהואראוי

מנהלייםלענייניםהמשפטבביתכיוםהמתברריםההליכיםמןרביםלבסוף,המחוזי.

הגבוההמשפטשלביתושעהלצדקהגבוההמשפטבביתבעברשהתבררוהליכיםהם

אגרות),(מנהלייםלענייניםמשפטבתיתקנותבהם.לדוןמקבילהסמכותנשמרהלצדק

המשפטלביתמנהליתעתירההגשתבגיןאגרהשלשיעורהכיקובעותא"סשתה-2000

לצדקהגבוההמשפטלביתעתירההגשתלגביהקבועלזהזההיהאמנהלייםלעניינים

מינהלי,הליךעל"יחולוהתקנותכי2(סעיף(עודנקבעאלובתקנותא)3()1((.סעיף(

החזרעלא)51(תקנהכןעלחלהלמעשה,הלכההענין".לפיהמחויבים,בשינויים

הקבועהסכוםממנהינוכההאגרה,תושבכאשרמנהליים.לענייניםהמשפטבביתאגרה

הצדקהרואהאיניהמחוזי.המשפטבביתהניכויכדיןהראשונהלתוספתא)8(בפריט

כביתבשבתוהעליוןהמשפטבביתהמתבררדומההליךבגיןבניכוישונהדיןיחולכי

לצדק.גבוהמשפט

לעותרים,ששולמההאגרהתוחזרשבכותרתהתיקיםבכלכיהיא,התוצאה23.

כאמורוהכלותיק,תיקבכללתקנותהראשונהלתוספתא)8(בפריטהקבועהסךבניכוי

דיחוי.ללאהפקסימיליה,באמצעותלצדדיםתומצאזוהחלטהסיפא.א)51(בתקנה



)12.1.2005(.התשס"הבשבטב'היום,ניתנה

מרזליגאל

משר

04064900ם.חוסינו09.40[עריכהלשינוייכפוףהעותק
ww.court.gov.ilאינטרנט,אתרן02-6750444טל'מידע,מרכ,




