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,בכלל,האזרחיהדיןסדרתקנותלבין

*בפרט,הזמנייםוהסעדים

**שגבשי

מבוא.1

הבעיההצגת.א
וחרויותבזכויותהפוגעותרבותדיוניותהוראותמכילותהאורחייהדיןסדרתקנות
אם,השאלהנשאלת.וחירותונהאדם-כבוד:יסוד-בחוקכיוםמעוגןחלקןאשר,היסוד

השינוילאור,והאם,התקנותלביןהיסודי-לחוק8סעיףהוראתביןהיחסמהו,כן
הוראותלמחוקמקוםיש,היסוד-בחוקהמופיעותהיסוד-זכויותשלבמעמדןהנורמטיבי
.זה4בצדזהלחיותהחקיקהדברישנייכוליםשמאאו,הדיןסדרמתקנותמסוימות
שהיההדיןאתמשמרהיסוד-חוקשכן,תאורטיהואזהמאמרשלהעיקריפועלו,אומנם
במישורבעיקרהינופועלואשר,מעשיפןגםקייםאולם,חקיקתו5ערבקיים

עקרונותעםהמתנגשותדיוניותהוראותאותןהפעלת-איאובהפעלתהדעת-שיקול

מחוקקיבקשכאשרהיקפהבמלואתתעוררזושסוגייה,לצייןלמותר.כאמורהיסוד
.הקיימותלתקנותחדשותדיוניותהוראותלהוסיףאוחדשותתקנותלהתקיןהמשנה

,לוין'שר"ד,העליוןהמשפט-ביתשופטכהדרכתשנערךסמינריקבמסגרתנכתבהזורשימה*
.הדרךכללאורךוהדרכתוהרכהעזרתועללותודהאסירוהנני

.למנהלהמכללהשללמשפטיםהספר-ביתבוגר** ק,האזרחיהדיןסדרתקנות1
.(התקנות:להלן);2220,ד"התשמ,4685ת"

(החוק/היסוד-חוק:להלן)150ב"תשנת"ס,וחירותוהאדם-נבור:יסוד-חוק2

."ההגבלהפסקת":להלן3
שיוכלובצורהשניהםאתלפרשנשתדלחקיקהדברישניבין,התנגשותיישכאשרשהרי4

הרמוניה"שלקיומהלהבטיחהמבקשהפרשנותלכללביטויה;שכן,זהכצדלהלהתקים
.543(1993,נבו)אכרךבמשפטפרשנותברק'אראה."נורמטיביתשלמות"ו"חקיקתית

.היסוד-לחוק10סעיף5
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הדיוןשיטת.ב
והחוקתית,מחד,הדיוניתהמאטריה:מורכבותמאטריותשתישביןבהתנגשותלנועניין

לדיוןהנוגעותמקדמיותבשאלותתחילהנעסוקלאאם,חובתנוידינצאלא;מאידך
,בגדרוהנכללותהזכויותהיקףבדיקתהן:דהיינו,היסוד-חוקשלותחולתוהיקפובדבר
גם,מאידך.הפרטיבמשפט,בפרט,ההגבלהופסקת,בכלל,החוקתחולתבדיקתוהן

;לעומקןאותןולנתחבעייתיותנקודותאותןלכללהתייחסנוכללאהדיוניהפןבניתוח

ההסדריםעםאותהולהשוותהזמנייםהסעדיםבסוגייתהדיוןאתלמקדבחרנוזומסיבה
בראש,ולפיכך"אסמכתאותהצפת"מגםחששנו.אמריקאית-האנגלוהמשפטשיטתשל
לאסמכתאותגםנפנהובנוסף,כלליכמקורהעיקרייםהעיונייםלמקורותיונפנהפרקכל

שהפרוצדורהראויהאם,השאלהעלנעמודכןכמו.לדיוןהשייכותספציפיותעיקריות
.משנהבחקיקתולאראשיתבחקיקהתוסדרהאזרחית

וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק.2

כללי.א
עליהחוקתיותהזכויותשלהעלתןאתיפהבעיןרואההמשפטיתשהמערכת,ספקאין
החלטת"לאחרעשוריםארבעה.עליוןנורמטיבימעמדבעלתבחקיקהועיגונןספר

לכךראיה;האדם-כבוד:יסוד-חוקלחקיקתדיהבשלההמשפטיתהמערכת6"הררי
:יסוד-חוקחקיקת.חקיקתומאזבושנתברכנוהרבהמשפטיבחומראנורואים

המחוקקברצוןנעוצה,בוהיסוד-מזכויותבלבדמצומצםחלקעיגוןתוך,האדם-כבוד
הזכויותוביניהן-פוליטית7מחלוקתאיןלגביהןאשרזכויותאותןאתתחילהלהסדיר

.לדילהרלוונטיות,בוהמוענקותהזכויותועלהחוקעלנעבורלהלן.הפרטיהמשפטמן

האדם-כבוד:יסוד-חוקשלההגנההיקף.ב
אשרהזכריותכלתיכלמנההראשונהבקבוצה!קבוצותלשתיהזכויותאתלסווגניתן

עללהגנההאדםזכות,גופו8עלהאדםוכות:הןאלהזכויות.בחוקבמפורשמוזכרות
בקבוצה.!!לפרטיותהאדםוזכות!אליהםולהיכנסמישראללצאתהאדםזכות,קניינו9

כנפיותחתלהכניסןניתןאולם,בחוקבמפורשנזכרותאינןאשרזכויותנכללותהשנייה

.1743,י"תש,5כ"ד6
המהפכה"ברק'א;123(ג"תשנ)אהמשפט"וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוק"קליין'ק7

.9(ב"תשנ)אוממשלמשפט"מוגנותארםזכויות:החוקתית
.התקיפהעוולת-האזרתיבמשפטגםאלא-הפליליבמשפטרקחללא-לחוק2סעיף8

.ממנהנתעלםלהלןבדיון
.לחוק3סעיף9

.לחוק6סעיף10
.לחוק7סעיף11
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אדםשלזכותו,החוזים13חופש:לדוגמא.שלנו12בהקשר"כבוד"המונחפרשנותתוך
המונחאתולפרשלהרחיבניתןכמהעד,השאלהנשאלתזובמסגרת.ועוד!טובילשם

,הביטויחופשאתזהחוקמתחולתהמחוקקהוציא,לכאורה;"האדם-כבוד"המעורפל
אולם,בונוכרולאאשראחרותוזכויותהחוקבפנילשוויוןהזכות,והמצפוןהדתחופש

המשפט-ביתייטה,רבזמןתתעכבהנותריםהיסוד-חוקיחקיקתהשלמתשאם,ייתכן
,שלנובהקשר,השאלהנשאלתא!4."האדם-כבוד"המונחפרשנותאתלהרחיבהעליון
במסגרתכלולים,בפרט,הטבעיהצדקובללי,בכלל,הוגן15למשפטאדםשלזכותוהאם

אתכולליםהטבעיהצדקכללישכן,זובשאלהלנומיוחדעניין."האדם-כבוד"המונח
כמאטריהבמיוחדנפקותלהןישאשרזכויות,החוקתיותהיסוד-זכויותשלהדיוניהפן
בחוקהההגבלהבפסקתמענהלמצואניתןלאזולשאלה.הדיןסדריתקנותשל

Charter~-בגם."הוגןמשפטיהליך"המיליםאתבמפורשמזכירההיאשכן,האמריקאית

:יסוד-חוק-בהצעת.הטבע14הצדקכלליאתבוהמעגןמפורשסעיףקייםהקנדי

הנוסחאולם,!האמריקאיתיההגבלהלפסקתבדומהשנוסחהפסקההיתההאדם-זכויות
זכויות:יסוד-חוק-הצעתלאור.שונההאדם-כבוד:יסוד-בחוקההגבלהפסקתשל

:dueפסקתאתהמעגנת,!במשפט8

process

'
sn"המסקנהמתחייבת,שבה(ב)7בסעיף,

שכלליאף-על,מקוםמכל.האדם-כבוד:יסוד-בהוקמעוגניםלאהטבעיהצדקשכללי
מוגנותזכויותלידיהשתכללולאהםולפיכך,היסוד-בחוקמעוגניםלאהטבעיהצדק

המסדיריםחקיקהבדבריהמשפט-ביתהתערבותלמנועכדי,לדעהנו,בכךאין,כשלעצמן
פגםבשלההגבלהפסקתבדרישותעומדיםאינםאשר,האזרחלביןהשלטוןביןיחסים

השתקפותמעיןיש,לומרניתן,בכך.אלהיחסיםהמסדיריםהדיונייםבהליכיםמהותי
בחקיקהשגםחתכן,לכךמעבר.האמריקאיתההגבלהפסקתשלהמהותיהאספקטשל

משוםלא-נימוקמאותולהתערבניתןאזרחיםביןמסוימתפרוצדורההמסדירה
פגמיםקיימיםלהשגתוהדיונישבהסדרמשוםאלא,פגומההמוסדרהסעדשמהות

,להגנהזכותלאדםהמקנה,4וסעיףאדםשלבכבודו,היתרבין,לפגועאיסורהמהווה2סעיף12
.כבודועלגם,היתרבין

.253(ג"תשנ)בוממשלמשפט"וההגבלותההיקף:מוגנותאדםזכויות"ברק'א13
.בחוקבמפורשמחכרתלאזובסחבתבסיסיתזכותאולם,מפתיע14

,ילקיהודה'נדיןיוסף93/2481צ"כבגהדין-פסקניהלזהכרךפרסוםלפניביותרקצרזמן14א
"נקלט"בו,ל"הנבגישהמשמעי-חדבאופןהתומך,(פורסםלא)'ואח,ירושליםמחוזמפקד
הוא-אהבמעשיםבמלים-להתבטאהחופש":כיבפוסקו;היסוד-לחוקהביטויחופש
חופש:יסוד-חוקהצעתעצםידי-עלשהמחוקקלמרות)"וחירותוהאדםלכבודמובהקביטוי
קבע,("האדם-כבוד":במונחכלוללאהביטויחופשכי,דעתואתהביע,וההתאגדותהביטוי
מדינתשלהחוקההשלמתלשםלמחוקקיותרנזקקהואאיןכי,העליוןהמשפט-ביתלמעשה
.ישראל

fairהאמריקאיבמשפט15 trialהטבעיהצדקכללימאשריותרנרחבמונחהוא.
167.500,1Chapter,1982,Constitution act(רטר'הצ":מכונההפרק").
ביןהיחס"שטרית'שגםראה.135ו"תשלח"ה,האדם-זכויות:יסוד-חוק-להצעת19סעיף17

.82-42'בע(ז"תשל)לאהפרקליט"החקיקהמןדיוניותוהוראותהטבעיהצדקכללי
.99,ד"תשנ,2219ח"ה,במשפטזכויות:יסוד-חוק-הצעת18
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;מתוקןדיוניהליךהעדרבשלצודקותבלתילתוצאותלגרוםיכוליםאשר,מהותיים

.!הנדרש9עלהעולהבמידה,בזכויותפוגעשהחוק,לומרניתןכזהבמקרה

החוקשלהנורמטיבימעמדו.ג

,החוקחקיקתעקבהעמוקהנורמטיביבשינויטמוןהמהפכהשלועיצומהראשיתה
מחוקנחותותהיוהאדם20-ובויות,החוקלחקיקתעובר.ההגבלהפסקתעקבובמיוחד

אתהסותרתפרשנותלחוקתינתןשלאכךהתבצעההחקיקהפרשנותאומנם.רגיל
אחורנסוגיםהיוהאדם-וזכויותהיסודשעקרונות,חולקאיןאולם,2!היסודעקרונות

ישאלא,מפורשתבחקיקהדילא;לחלוטץשונההמצבכיום.מפורשתםחקיקהמפני
,ראויהלתכליתשגורד,ישראל-מדינתשלערכיהאתההולםחוק"זהשיהיהצורך

כלל;היסוד-זכויותשלערכןעלהזהבמובןרקלא."הנדרשעלעולהשאינהובמידה
ולבטללהתערביוכללאהמשפט-ובית,חוקיהעלריבוניתשהכנסת,הואבשיטתנויסוד

,כיום.2'משורייןלחוקבסתירהעומדהואכןאםאלא,היסודתעקרונותאתהנוגדחוק
תוכלשיפוטית25ערכאהשכל,מניעהאין,ההגבלהפסקתשלהנרחבתלשונהלאור

אתנוגדהיותועקבבטלותועלולהצהירחוקשלבתוקפו,"עקיפהתקיפה"ב,לדון
-שבואהעקיפההצהרהשלהמשפטיתמשמעותהכיאם,ל26"הנההגבלהפסקת
הללוהזכויותשלהחוקתיתרמתןהעלאתעקבכי,לצפותיש,כןעליתר.מוגבל27כוחה

צוהוצאתהיאבארצנומקובלתפרוצדורה:אמוריםדבריםכמה.ההגבלהפסקתשלהסיפא19
שביסודהעובדותמתמיכתהמבקשאתיפטורהמחוקקאם,אולם.אחדצדכמעמדזמניעיקול

ההסתברות,שכנגדמהצדהנגדיתהחקירהזכותאתהואישלולאםאו,בתצהירהבקשה
,מוצדקתשאינהבמידהגוברתאותוליחןצריךהיהשלאבסיטואציהעיקוליתןהמשפט-שבית
שהיאמשוםאלא,הטבעיהצדקבכלליפוגעותשהיאמשוםלא,ווהוראהתבוטלולפיכך
'נאון-רב63/217א"ע:גםראה.הנדרשעלהעולהבמידהקניינועלהאדםבזכותפוגעת
.2717יזד"פ,הולצמן

.בחוקכלולותשלאהוכויותלגבי,הדברנכון,כמובן,ביוםמס20
,החזקה.871זד"פ,הפניםשר'נהעםקול53/73צ"בג,כמובן,הינוביותרהמפורסםהמקרה21

-מפורשבחוקורקאךלסתירהניתנתהיסודלעקרונותבניגודחוקיםמחוקקלאהמחוקקכי
מיסרני81/337צ"בג:גםראה.598(1)יחד"פ,לישראלהראשיהרח'נשטאפט63/301צ"בג
337י(3)לזד"פ,התחבורהשר'נ

(3)מדד"פ,הבנסתר"יו'נר"לאותנועת89/142צ"בבגבנושאהפסיקהכלעלסקירהראה22

.("ר"לאוצ"בג"-להלן)553'בע,529
.554'בעשם,ר"לאוצ"בגראה(ברקהשופט)קימעאשונהלדעה23
.הכנסת:יסוד-בחוקהמצויהשוויוןלעיקרוןבניגודהעומדחוק,כמובן,היאבארצנוהדוגמא24

.22הערהלעיל,ר"לאוצ"בגגםראה;693(1)בגד"פהאוצרישר'נברגמן69/98צ"בגראה
.צ"לבגרקנתונההמחוקקפעולותעלהביקורתסמכותשהרי25
,הכנסתשלחוקישירהכתקיפהלדוןאזרחימשפט-לביתסמכותתהיהלא,כמוכן,כעתגם26

לחוק6דסעיףמכוחעקיפהבתקיפהבטלותועללהצהיראלא,מובהקחוקתיענייןזהושכן

לההיתהלאאולם,בעברגם,תאורטיבאופן,קיימתהיתהזוסמכותאומנם.המשפט-בתי
.אזרחימשפט-לביתמגיעהיהלאממילא,למשל,לכנסתבבחירותהשוויוןעקרוןשכן,נפקות

,חולקאין,כן-פי-על-אף.בלבדהצדדיםכלפייפהוכוחהאינצידנטליתכסמכותמדוברשהרי27
כוחה,עקיפהבצורהאפילו,היסוד-חוקאתהנוגדחוקיפסולהעליוןהמשפט-ביתשאם

.ישירהכבתקיפה,למעשה,יהיהכזאתפסילהשלהמשפטי
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.יעלה28המהותימעמדןגם

הפרטיבמשפט,בפרט,ההגבלהופסקת,בכלל,החוקתחולת.ד
ברקהשופטגישת1.ד

היקףמהו,היאהשאלה;השלטון29רשויותכלפיבמישריןמכווןהיסוד-שחוק,ספקאין
ארבעההעלתהאשרמקיפה30ירשימהכברנכתבהזהלעניין.הפרטיבמשפטתחולתו
צלותחולהתחולההעדר,עקיפהתחולה,ישירהתחולה:תחולהשלאפשרייםמודלים
התחולהמודלהואברקהשופטידי-עלשנבחרהמודל.בלבדיהשופטתהרשות
ורקאךליישמוניתןאולם,הפרטיבמשפטחלאומנםהיסוד-חוקפיו-על-העקיפה

ברקהשופט;'וכוהציבורתקנת,לב-תוםכגון-הפרטיהמשפטשלהמסננותדרך

בהתנגשותהדן,עצמוהפרטישהמשפט,הואהאחד:נימוקיםבשנימסקנתואתמנמק
-,ומכאן-האחרשלוכותושלילתתוךאחדלאדםזכותמעניק,פרטיםביןוכויות

,הואהשניהנימוק;הפרטיהמשפטכללידרך"סינון"לעבורמחוייבותהיסוד-שזכויות
.בותחולנהאלהשזכויות,הואנכוןואךהאדם-בזכויותהתחשבתמידהפרטישהמשפט

והמשפטהאמריקאיהמשפטכיצדנראה,התחולהסוגייתלגבידעתנואתשנביעלפני
.גישתםאתמנמקים,תחולההעדרשלבמודלבחרואשר,הקנדי

ההחולההעדרדוקטרינת-הקנדיוהמשפטהאמריקאיהמשפט2.ד

הכוחותשכל,צייןב"ארהשלהפדרליהעליוןהמשפט-בית:האמריקאיהמשפט2.1.ד

התיקון.ב32"ארהאזרחישלולחסינויותלזכויותכפופיםהמדינהירי-עלהמוחזקים
,האזרחיםשלבחסינויותאובזכויותפוגעתאשרהמדינהשלפעולהכלעלאוסר14-ה

אחרתרשותאוהשופטת,המחוקקתהרשותידי-עלנעשתההפעולהאםמשנהזהואין

ספר"הפרטיוהמשפטמוגנותאדםזכויות":במאמרודוגמאותשתימביאברקהשופט28
163,177(1993)הציבוריהמשפטעלקליגגהופר

ובמשתמע)המחוקקתהרשותכלפיהמכוון,כמובן,8וסעיף,כלליבאופן,לחוק11סעיףראה29
לפגועניתןאם-לאושומעאתההןמכללשכן-והשופטתהמבצעתכלפיגם-

.(אחרתבדרךזאתלעשותניתןלא,בחוקורקאךהיסוד-בזכויות
.28הערהלעיל,ברקראה30
האדם-כבודיסוד-חוקביןקשרכלאיןפיו-על-תחולההעדרמודל:ואילך168'בע,שם31

-ישירהתחולהמודל;השלטתכלפיורקאךמכווןהחוקבאשר,הפרטיהמשפטלבין
כזכויותשפוגעמיכלפינוספותתביעהועילותזכויותשלתוספת,אחרותבמילים,המהווה

לתהלוכהאחדאדםשלהפרעתועקבעילההינהל"הנבמאמרהדוגמא)החוקפי-על
היסוד-זכויותכי,גורסהשופטתהרשותעלהתחולהמודל;(שם-אחראדםבהשמשתתף

סעדמתן-אישלדרךעלתהיההמשפט-ביתשלהתערבותו,יוגישהפי-על-חרבולאמגןהן
התובעאתיזכהלאהעיסוקחופשאתהמגבילהווה:לדוגמא,היסוד-זכויותאתשמפרלמי

.הפרתועקבפיצויםלמתןאולאכיפתו
26Amראה32 Jur42,דעת-שיקולמאפשריםאינםבחוקהשהתיקונים,לבשים.187סעיף

,נוספתאינדיקציהמהווההמניעהצוויסוגחת,למעשה.מוחלטתכצורהסנוסתיםאלא,שכזה
ההגבלהשבפסקתהדעת-לשיקולמקבול14-ההתיקוןפי-עלבהגנההדעת-ששיקוללכך

.וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-בחוקהמצויה
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ההכללהלעומת.3'המדינהשלשלוחאופקירכללרבותהמדינהשלכוחהמפעילה
,דין-פסקישלרבבמספרהפדרליהעליוןהמשפט-ביתקבעל"הנוהגורפתהרחבה

הפוגעותפרטיםשלפעולותבפנימגןולא,פרטיםביןביחסיםדןלא14-השהתיקון
חמורהכמהעדלשאלהחשיבותואין,זה34תיקוןפי-עלאחריםפרטיםשלבזכויותיהם

הבאיםחוקיםלחוקקהקונגרסאתמסמיךאינו14-ההתיקוןכי,נקבעלפיכך.הפגיעה35

אורחיםשלובחסינויותבזכויותפוגעותהןאפילו,הפרטיבמשפטפעילויויותלהסדיר
המסדירהלחקיקה,פרטיםביןיחסיםהמסדירהחקיקהבין,ההבחנהלאור.אחרים36

עסקיתחקיקהכמו-הבינייםבמקריקורהמה,השאלהעלתההמדינהיעםיחסים
.הציבורי37במשפטחקיקהאוהפרטיבמשפטחקיקהכאןשישנאמראם-מפורטת
ככל,ציבוריתכחקיקהמסוימתחקיקהלראותניטהעקרונישבאופן,היאהתשובה

לגבירקלאכי,לצייןיש.יותר38משמעותיתהיאהפרטעםביחסיההמדינהשמעורבות
לגביגםנקבעדבראותואלא,פרטיםביןביחסיםמטפללאהואכינקבע14-ההתיקון

.40יחידים39ביןלעסקאותקשרכללואיןכי,במפורשנקבעלגביו.הראשוןהתיקון
-ביתזהבמקרה.פנימיתהתערבותקיימת,החיצוניתההתערבות-איאף-על,אולם

למניעתצולהוצאתהאפשרויותאתומצמצםפרשניתבמסגרתפועלהאמריקניהמשפט

דין-פסקיבמספר.התנוצהחופשהואלעיללאמורחריג.למינימוםעדהרעלשקפרסום
במסגרתזכויותהפרתעללהגנהנועדולאלחוקהשהתיקונים,הכללאףשעל,נקבע

התערבותכלפיגםמוגנת'!למדינהמדינהביןלמעברהחוקתיתהנכות,הפרטיהמשפט

519,239.5.0172Bh~k.ם!.165(1897),למשל,ראה33 " MeCduag

.u.537,317.ם(836(1916),למשל,ראה34 s244Shaw"*58יעשחח
35TnitedStates

~

, Nawis(;(1920)133.254ז1.541,281.5.0ש

ו8'שש4*

~

t/nkedStades

.(1935)186F1d76.LaehmaaBroslneןDaviahPw;(1881)601.

S

.Ct1,629.u. s106

u.s417Chy.59414,556.((2416(1974);,למשל,ראה36 ofMoadgoeunyושGibnore

t?eakalNardware;(1973)602.593,418.(ן.u. s409,~ ofCoaambial " d?arYer61)יןפ

u.592,539.ש(2238(1972) . s7ש-co. " NLRB

.u.345,,לעיללאסמכתאותבנוסף,ראה37 s419.Jaekson ". MNropo

~

tan Ed

~

on co
595.ם(449(1974)

בדרךהיאהפרטיבמשפטחקיקהואילו,ועניפהמסועפתהיאציבוריתשחקיקהמקובלשכן38
שלנכסיםעלביתלבעלעיכבוןזכותהעניקסקסניחוק,אחדבמקרה.מינימליסטיתכלל

ידי-עלנעשתהלשועלהעיכלתכעלשלזכותוהיצאתהטקסניתהמסורתפי-ועלהיות.שוכרים
Hall":עליוחלשהתיקוןמדינתיכחוקהמשפט-ביתידי-עלהוכרזהחוק,מדינהפקידי

(1970)430

~

F1d430,Gar~oaאתשוכרתהיתהשהנתבעת,העובדה,אחרבמקרה,זאתלעומת
בצללחסותמנת-עלהספיקהלא,העיריהשלמקרןכספיםומקבלתמהעיריההעבודהמקום

~"Lorai.1~4אק641N2dE34504(1974):התיקת

Commundy

Gohhן

39re ]tenwFs1572,451.ש(813(1952);ח.u . s343i'ollaek.ץ.ihabai: tldilkies tJom

*
Pש8(195

~

d

75S9

nodgrPB,א:Un"ed,rStatevNa
~
. .Baa~k:(1938)123N2dE16שץ".

.להלןראההביטויחופשאתהמגבילצולגבי40
~(:התנועהחופש41

travel

הראשוןהסוג:סוגיםלשנימחולקהברית-ארצותאזרחישל(ע818!!0
Interstate(;הברית-ארצותכתוךלמדינהממדינהלמעברהזכותהינו

I

~ commerce(השניוהסוג רחבהעומדינתי-הביןההנועהחופש,הפדרליסטיתהגישהכשל.ל"לחוהיצועהחופשהינו

.יותרסורבלב"לארהמחוץהתנועהחופש.אליומתייחסיםלהלןשיובאוהדין-ופסקיביותר
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,איומיםידי-עלשחוריםשלהתנועהחופשאתלשלולניתןולא,'פרטים2ידי-עלוהפרה
עיכובצומפנייחידיםעללהגנהאסמכתאמצאתילא,מקוםמכל.וכדומהתקיפות
.רגילאזרחיענייןעלשנסבהיציאה
קנדהממשלתעל,הפרלמנטעלאותומחילרטר'לצ32סעיף:הקנדיהמשפט.2.2.ד
המלומדיםביןמחלוקתהיתהבעבר.שלהןוהממשלותפרובינציהכלמחוקקיועל

מודלכי,סכרמהמלומדיםהלק."הפרטיכמשפטרטר'הצתחולתבדברבקנדה
הואהשופטתהרשות.עלהתחולהמודלכי,סבראחרחלק;הראויהואהישירההתחולה
תחולתאתהמוציאהפוזיטיביתהוראההיתהשלאמכךנבעהמחלוקתעיקר;הראומה

בי,ופסקבמחלוקתהכריעבקנדההמשפט-בית,מקוםמכל.הפרטימהמשפטהחוק
.הראויתהמודלהואהתחולההעדרמודל

התחולההעדרמודלהעדפת.3.ד

הינההעקיפההגישהשכן,התחולההעדרגישתאתאנומעדיפים,הראויהכבודבכל
של"סינת"האתתעבורנההחוקפי-עלהזכויותממילאאם,מחד:ליישוםבעייתית
ההפשטהרמת,מאידך.עקיפהלתחולהמעשיתנפקותתהיהשלאהרי,הפרטיהמשפט

הפותחאפורתחוםויוצרתגבוהההיא"סינף"דרך"מלמעלה"יסוד-זכויותהחלתשל
נדגיש,מקוםמכל.'ההיקף6מבחינתוהןהעוצמהמבחינתהן,ודאות-לאינרחבפתח

42t/nifed

Statesv.

Gu

est

ע..591,88.5.ש(11790(%1971

30v4

.

rR

eekenridge"2

~

Gra
.7383ז.586,745.5.ש(1170(1966)

כלאץ;"ןתטהו"פרטותלפעחעתהכותה43
מחלמי

כדממת--חוקמכוחהפרטיתפעוכי,
,[חדשנוסח](וחיפושמעצר)הפליליהדץסדרלפקורת6בסעיףהמוסדר,צוללאחשודמעצר
כמשפטפעולותאינן-284ט"תשכ12'מסחדשנוסח,ישראל-מדינתדיני,1969-ט"תשכ

.עליהןיחולכןרטר'והצ,הפרטי
P(6תed2.,1985)ראההדעותקשתלפרישת44 . W. Hogg Constitutional Law of Canada

ק.675ש126.
45IDe~veryLtd461~04(נ"R580eeaU Wholeiale

~

!

andDeparhnentt

iStore uaion~

.

Local

573S. C . R2[1986];185-ו174'בע,28הערהלעיל,ברקגםראה.
השלוםמשפט-בביתנפסקבוכתיקהיתה,היסוד-חוקשל,לדעתנו,מוטעיתלהחלהדוגמא46

אתהמעגן,וחירותוהאדם-כבוד:יסוד-חוקלאורכי,(פורסםלא,92/1245'המ)סבא-בכפר
החקלאיבמגזרההסדריםחוק)"גלחוק"אתלפרשיש,יסוד-חוקשלברמההקנייןזכות

בתביעההליכיםלעכבישאם,ספקשלשבמקרהכך,בצמצום(1992-כ"התשנ,המשפחתי
מכוח,המשפט-ביתייטה,המשפט-בביתלהשאירהאולמשקםלהעבירהמנת-עלכספית
להשאיר,הנושיםבזכויותפוגעזהשחוקהעוכרהולאורהגושהשלהקנייןזכויותעלההגנה

"מסננות"אושסתוםמהסגיכוללאינו"גלחוק",לכאורה.המשפט-בכיתבתיקהדיוןאת
לפרשישהאםלאהיאהנקודה:ונדגיש.ראויההינההיסוד-חוקשלההרכבהולפיכך,למיניהן

,לשלטוןהמכוונות,נורמותלהחילמקוםישהאם,היאהנקודה;לאאובצמצום"גלחוק"את
אולם,כצמצום"גלחוק"אתלפרשישואכןייתכן;עצמםלביןאזרחיםביןהדןחוקעל

מנת-על.השלטףשלראויותהתנהגותנורמותכהעתקתולא,מתוכולנבועצריכהזופרשנות
,מהתוצאותלראותניתןפרטיםעלציבוריותנורמותהחלתשלהבעייתיותאתלהמחיש
מבחינהכיאף,(פורסםטרם)המשפטיםשר'נח"פרעמותת92/5304ץ"בגשל,בדיעבד
מאסרעל,לפועלההוצאהמעורבותשלבמקרה,ציבוריותנורמותלהחיליותרקלמשפטית
.לעיל,38הערהעםוהשווה,חייבים
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תהיהלאהיסוד-לזכויותשבולמצב,התחולההעדרמודלבבחירת,הכוונהשאין,מיד
ההיבט:היבטיםשניישהאזרחלזכויות,לדעתנו.הפרטיבמשפטרגלדריסתכל

האזרחביןמסךשלתפקידהיסוד-זכויותממלאותבו,"הגנתי"היבטהינוהראשון
,דהיינו,הפרטבזכויותהשלטוןשלחוקיתלאהתערבותלמנועשלעדמסך,לשלטון

הינוזהמסך,חוקהאיןבהןבמדינות;זריםמשיקוליםהנובעתסבירהשאינההתצרבות

היבטהינוהשניההיבט.ויציבמעובהזהמסך,חוקהיששבהןובמדינותופגיעדק
שיטתנושלליבהלבהןהיסוד-שזכויות,הנחהמנקודתנצאאם:דהיינו,פרשני

אובמפורש,להסדירבאחוקשכלהרי,"אחתרגלעלהתורהכל"מעין,המשפטית
אחראוזהביטויחוקבכללמצואישולפיכך,היסוד-זכויותשלאחראוזהפן,במשתמע

היאהראשוןההיבטמןחקיקהבדברהתערבות.א'יותר6אואחתיסוד-זכותשל
התערבות,מאידך;לשלטוןהאזרחשביןביחסים,חיצוניממקור,ישירההתערבות

הטקסטמתוךהנובעת,פרשנותדרךעלהתערבותהינההשניההיבטמכוחחקיקהבדבר
,החוקלרוחבהתאםורקאךלהיעשותיכולהמלכתחילהכזאתהתערבות,ככזאת;עצמו

אםגם,לפיכך.יותרנמוכהחיצונימקורדרךעלחקיקהדברבפרשנותלטעותוהסיכוי
ודאי.הפרטיתבחקיקההיסוד-לזכויותנסקותישעדיין,התחולההעדרמודלאתנאמץ
,היסוד-בחוקשעוגנוהזכויותשלהנורמטיביתלהתחזקותנסקותגםשתהיהוודאי

לאיזוןניזקקכאשרהזכויותשלמשקלןבשינויביטויהאתאולישתמצאהתחזקות

לסוגייתהעליוןהמשפט-ביתנדרשהיסודחוקלחקיקתעוברבי,יצויין.'אינטרסימי
עלתחולתוהעדראתוהעדיףהפרטיבמשפטמיכרזבהליכיהשוויוןעיקרוןשלתחולתו

חובתמהטלתהמשפט-ביתנוהר,מובהקמסחריבקשרשהמדוברככל,אכן;א'תחולתר

.גורפת47בשוויון

היסוד-בחוקזכויותעםהמתנגשים,בתקנותהדיוניםההליכים.3

זומצומצמתגרסהלצורך.שלנובקונטקסטבעייתיותיוצריםאשרההליכיםהםרבים
סוגפי-עלהנתבעבזכויותהפוגעיםהזמנייםהסעדיםאתבקצרהנסקור,המאמרשל

נמצאתהיא.הנתבעשלהקנייןזכותהינהביותרהמותקפתהזכות.הנפגעתהזכות
צווי,%5זמנעיקול,'נכסים9כינוס:כגון,'זמניים8מעדים:הבאים.בהליכיםבסכנה

.553'בע,(1993,נבו)'בכרךכמשפטפרשנותברק'א:השווה46א
שביןבסוגייתהחוקתחולתאת,זהלשלבעדלפחות,אמצהשהפסיקה,לזכוריש,בפועלגם47

ולא,'וכולפועלבהוצאהמדוברובין,הפליליבמשפטהמדובראםבין:לשלטוןהאזרח
.הפרטיבמשפט

א"בעהדין-פסקאתהפךאשר,41(1)מגד"פ,'ושותמשהרביב'נמ"בעיולדבית82/22נ"ד47א
.533(1)לוד"פ,מ"בעיולסכות'נ'ושותמגוהרביב79/207

.131,147(ג"תשנ)'אהמשפטהחחיםחופשמול"שוויון"הכהן'נ47ב
.471תקנה-הערעורבשלבלרבות48
392-386תקנות49

.387תקנהפי-עלעיקולגםראה;375-360תקנות50
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במתןהחל,זמנייםסעדיםלגביחומרהשלשונותדרגותשיש,לזכוריש.רעשה51מניעה
.התביעה53הגשתטרםאחד52צדבמעמדבנתינתווכלה,הצדדיםשניבמעמדהסעד
להבריחעומדשהואחששלגביוישאשרנתבעידי-עלערובהמתןהינו,נוסףסעד

בזכותופוגעבערעורםלהחלטהעדדין-פסקביצועעיכובגם,כןכמו.מהארץ54נכסים

124בתקנהמצויה,עקיפהכיאם,נוספתפגיעה.הדין-פסקאתלממשהזוכהשל

קיצוניבאופןהפוגעסעד.בתובענהשאלהלגביושנתעוררהנכסבדיקתהמאפשרת

חובלגביוהן,התגבשתשכברחובלגביהן,מהארץיציאהעיכובהואהתנועהבחופש

חלקיבאופןפוגעלהמצאתם58ערובהאונכסיםהמצאתשלסעדגם;בעתיד57שפרעונו
בדיקת,מומחים,מסמכיםגילוי,כגוןשאלונים,אחריםדיונייםסעדים.התנועהבחופש

אף-על.הנתבעשלבכבודוגםולעיתיםבפרטיותופוגעים,ועוד124תקנהפי-עלנכס
לכלהםחיונייםהדיונייםההליכיםכי,חולקאיןהנתכםשלבזכויתיוהרבההפגיעה
,נראהלהלן;תוכןמכלהאזרחיתהפרוצדורהמרוקנת,למעשה,ובלעדיהםמשפטשיטת
אתלתוכההפנימהאשר,רצוןמשביעתפנימיתאיזוןלרמתהגיעואלההליכיםהכיצד
אתלמקדבחרנו,כאמור.המתאימיםבתנאיםסעדכלמתןהגבלתידי-עלהיסוד-זכויות

בזכויותפגיעהמבחינתבעתרהבעייתיתהנקודהשהיא,הזמנייםהסעדיםבסוגייתהדיון
.אחרתלרשימהנשאירהאחריםבהליכיםהדיוןאת.הפרט

התקנותלביןהיסוד-חוקשביןהיחס.4

כללי.א
שאלותשתילעוררעלינו,התקנותלביןהיסוד-חוקשביןביחסדניםאנוכאשר

חקיקהבדברהמשפט-ביתיתערבבהםהתנאיםמהם,היאהראשונההשאלה:עקרוניות

היקףומהוהפגיעהחמורהלהיותצריכהכמהעד;יסוד-בזכויותפוגעהיותועקב

שלבאינטרסיםאיזקקייםכמהעד,היאהשנייההשאלה.המשפט-ביתשלדעתו-שיקול
.לגופומקרהבכללהתערבמוצדקוהאם,וסוגייהסוגייהבכלהמשפטילדיוןהצדדים

הפרטבזכויותהפוגעתבחקיקההמשפט-ביתיתערבאימתי.ב
*כל1.כ אולם.באמריקההמשפט-בתישלדעתם-לשיקולפנינוזושאלהעלהמענהלצורךגם

,[משולבנוסח]המשפט-בתילחוק75מסעיףנגזרתהסמכותאולם,בתקנותהוראהאין51
.ועודהנזיקיןפקודתכגוןפרטיתומחקיקה,1984-ד"התשס

.362תקנה-זמניעיקולולגבי,244תקנה-המרצהבדרךבקשותלגבי52
.עשה-וצווימניעהכצוויוכן;360תקנה-זמניבעיקול53
.ערובהכזןלאמדועטעםומתןהתייצבותאוערובהמתן-386תקנה54
.470-466תקנות55
.(פורסםטרם)לאומיבנק'גפיבמן89/18א"רע;376תקנה56
;385תקנה57

.387-386תקנות58
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פי-על,ושוללתמוחלטתלשוןנוקטתהאמריקאיתההגבלהשפסקת,לזכורעלינו
,זאתלעומת,אצלנוההגבלהפסקת;המוגנותהאזרחבזכויותשהיאפגיעהכל,לשונה
.שלהבסיפאעצמהאתמסייגת

:סצחים58אאנקורים-14-ההתיקוןהגנתעםהממרגשתכחקיקההתערבות2.ב

פסקת"מלהבדיל,מוחלטתלשוןנוקטיםעשר-והארבעההחמישישהתיקוניםלמרות

שזכויותפעםבכלמתערבלאהאמריקאיהעליוןהמשפט-ביתגם,אצלנו"ההגבלה

ולאהמדינהמפניהאזרחעללהגןנועד14-ההתיקון,ובראשונהבראש.נפגעותהאזרח

בפןהמשפט-ביתיעסוקלא,פרטיםביןבסכסוךמדובראם,לפיכך;אחראזרחמפני

החוקהאם:דהיינו,עקיפהבתקיפההמהותיבפןאלאהפגיעהשלהפרוצדורלי
בזכויותפוגעאכןהחוקאם;14-הבתיקוןהמוגנותבזכויותפוגעהפרטפעלפיו-שעל

ביחסיםאנועוסקיםכאשר.האזרחפעולתתבוטלובעקבותיוכבטליוכרזהוא,האזרח

להתערבהאםדעתו-שיקולאתהמשפט-ביתיפעילאזגם,המדינהמולהפרטשל
לאחתנכנסתהנפגעתהזכותהאםיבדוקהוא,ראשית.הנדונההפעולהאתולבטל

המשפט-שביתמנת-על,שנית;להגנההראויות,רכושאוחירות,חייםשלהקטגוריות

לבססעליו;זכויותיועללהגנהאבסטרקטימצורךיותרלהראותצריךהאזרח,יתערב
מדוברהאם,המשפט-ביתיבדוקאלהכללאחרגם;זכותועללהגנהלגיטימיתתביעה

המשפט-בית,הדברהואכךאם.בסבירותההחלטהנתקבלהבו,)fair(והוגןתקיןבהליך

הגנה.שלנוההגבלהלפסקתדומההמעשיתשהתוצאה,אנורואים,למעשה.יתערבלא
בהעדיפו,המחוקקדעת-ושיקולההליךיעילותבדיקתפירושהאין14-ההתיקוןפי-על

התנאיםבשלושתפוגעאינוההליךעודכל,אחרתפרוצדורהפניעלאחתפרוצדורה
מכיווןרק,מסוימתמדינהשלבפרוצדורהיתערבלאהמשפט-בית.לעיל59המוזכרים
הוגנתאפילואוחכמה,יותרטובהבצורההפרוצדורהאתהסדירואחרותשמרינות

המשפט-בית.צדקלעשייתתביאאשרהפרוצדורהלקביעתסוברניהינומחוקקכל.יותר
הבדיקה.לנסיבותיומקרהכלולבדוקביותרגמישלהיותצריךדעתו-שיקולכי,הדגיש

זכותלוניתנההאם,האזרחעםצדקנעשההאםלשאלהמצטמצמתהמשפט-ביתשל
הסיכוןמידתאתהמשפט-ביתיבדוקשנימצד;סבירההיתהההחלטהוהאםלהישמע

כאשר,לכךבנוסף.המשפטיתבקביעהלטעותההסתברותרמתואתבהליךהטמון
,היסוד-בזכויותהפוגעחוקאכיפתכנגדמניעהצוומבקשהמשפט-לביתפונההאזרח

אינהחוקתיותבזכויותפגיעה.מוצדקתטענתואםגם,לולהעתרהמשפט-ביתימהרלא
המצדיקותנסיבותלהראותהעותרעל.מניעה-בצולזכותמנת-עלמספיקתנאימהווה

כספילפיצויניתןשלאנזק,הפיךבלתילנזקסכנהשלנסיבות,המשפט-ביתהתערבות
,לנפגעהפיצויאתבתוכומסדירהמניעהצומבוקששכנגדוהחוקאם.אחרתלתרופהאו
אתלמצואניתןההתערבות-אידוקטרינתלהחלתהבולטותהדוגמאותכין.צויינתןלא

26Am,ק.987-967,כללי,ראה58א Jur1614.
.ענייןשללגופושניתנהשרירותיתולאסבירההחלטה,טיעוןזכותניתנה59
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Federalחוקיותוסוגייתואת,oitepossession6'-הסוגיית Rule Of civil Procedure
סעיף)פדרלימשפט-בביתלתביעהצדדיםשלונפשיתפיזיתבדיקההמאפשר35אא

בסעיףכי,פסקהמשפט-בית.נתבעימן6ביןתובעיםבין,(שלנו132לתקנההמקביל

.בפרטיותפגיעהשלחוקתיתבעיהכלאיןל"הנ

פרטיתבחקיקהישירהבהקיפההמשסט-ביתהתערבותסוגיתלגבימסקסת3.ב

אותהמילאההאמריקאיתההגבלהלפסקתשניתנהשהפרשנות,עולהלעילמהאמור
הגנהלא:משמע,הישראליבמשפטההגבלהפסקתשללתוכנההדומהנורמטיביבתוכן

הפסיקהפי-על.המקרהלנסיבותבהתאם,יחסיתהגנהאלא,פגיעהכלבגיןמוחלטת
תהיהפרטיםביןהתנגשותהמסדירחקיקהבדברהמשפט-ביתהתערבות,האמריקאית

מעברנפקותלהןשישזכויותעלולהגןלהחלץצורךישבהםמקרים,נדיריםבמקריםרק
הכובדמרכז,לפיכך.עיקול62מפניעובדשלמשכורתועלהגנהכגון,הפרטילמשפט
ההגנותביןהאיזוןלסוגיית,מעיקרוהחקיקהדברפסילתמסוגייתעוברשלנובדיון

מנת-שעל,הואהראשוןהנימוק:נימוקיםמשניוזאתהמתדייניםהצדדיםלשנישניתנות
הנימוק;בוהמוסדרהאיזוןמהותאתלבדוקיש,לאאוסבירהחקיקהדברהאםלבדוק

החקיקהשדברהרי,האיזוןאתאנובודקיםבולמצבהגענואם,שממילא,הואהשני
האיזוןשינויידי-עלתיעשההכשרתו-לפוסלוצורךאיןולפיכך,כשלעצמורעאינו

.הצדדים63זכויותעלבהגנה

האינטרסיםאיזוןסוגית:הקימיםההליכים.ג
הצרבמובןוחובותזכויותעלשמירההפרטיבמשפטכי,לזכורעלינוובראשונהבראש
,התובעשלבזכותופגיעההיא,למשל,נתבעשלזכותוהגנת:צדדי-דוענייןהיא

בזכויותיושפוגעאחדצדשלמבטמנקודתהתקנותאתלבחוןלנואל,לפיכך.ולהיפך
ועל,"מתעמתותשניהםשלהיסוד-שזכויות,צדדיםשניעלאלא,אחרצדשל
מנקודתיוצאהמשפט-בית,משמע.המתאימההאיזוןנקודתאתלמצואהמשפט-בית

מסוימתבזכותלהתחשבישאםהצורךעלנסבלאוהדיון,הזכויותכלשלקיומןהנחת

זכותומולאלהמאזנייםכףעלעומדתהיאכאשר,אחדצדשלהזכותהאםאלא,לאאו

.להלןראה60
.28ע.4.5.ש.561(1992)60א

u.585,104.ם(234(1964)61 . s379JSchd~getdbalffv. Eotdkr

.152,151להערותבסמוךטקסט,Garnishment,להלןראה62
אפילו-"כשלעצמםרע"נחשביםהםאשר,האמריקאיבמשפטגם,ההסדריםהםמעטים63

מכל.במרמהכרוךהחובתשלום-איכאשר,חוקיהינוהאמריקאיבמשפטחובבשלמאסר
בשיטהמקובללהיותיכול,אחתמשפטיתכשיטה"כשלעצמורע"שהינוסעדגם,מקום

מעצראיפשרואשרתקנותבוטלוהאנגליובמשפטהישראליבמשפט-אחרתמשפטית
.כךהדבראין,זאתלעומת,הגרמניתהמשפטבקסטת;דין-פסקמתןלפניזמניכסעדנתבע

:שונהולפעמים,עיקולבבקשתבדיוןהצדדיםשנישלהקנייןזכות:זהההיאהזכותלפעמים64

בבקשתבדיון,השניהצדשלהשימועוזכותהקנייןוכותמולאחדצדשלהקנייןזכותכגון
.אחדצדבמעמדעיקול
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-לגמרישונהשאלהכברוזו-מכריעהלאאוהכףאתמכריעה-השניהצדשל
העלאתשגם,הסיבהזו.הספציפיבדיוןקיומההצדקתשאלתולאהזכותמשקלשאלת

שלעצמתןהעלאתשכן,לצדדיםמוסיפהאופוגעתלא"המהותית"הנורמטיביות
לאהןהדיןסדרתקנותכי,ולצייןלחזורישלכךבנוסף.הכיוונים65לשניפועלתהזכויות

כלפימוצדקתעילהלוישאשר,דין-לבעללסייעהואתפקידן-"איך"האלא,"מה"ה
תוךביותרהצודקתבדרך,כנגדודין-פסקקבלתידי-עלעילתואתלממש,דינו-בעל
דרךאתרבותשניםלפניכברזנההמשפט-בית.ענייןשללגופווהכרעתההשאלהבירור

כי,עולהלעילהאמורמכל.בעקבותיף6הלךהתקנותמתקיןואףהנוקשההפורמאליות

;והרססיכוןשלפוטנציאלבויש,מכשירככל,ומכשיר-מכשירורקאךהןהתקנות

מספיקנימוקאינוממנוהנובעהסיכוןעצם,תיוניהינוהמכשירשלקיומואםאולם
הסעדיםבסוגייתהמשווהבמשפטהאיזוניםמערכתלכהינתכעתנעבור.לפסילתו
.הזמניים

המשווההמשפט-זמנייםמעדים.5

:כללי.א

הכיצדלראותהצורךהינוהראשוןהנימוק.נימוקיםמשניהמשווהלמשפטנזקקיםאנו
פסקתלביןהדיוניותההוראותביןההתנגשותלסוגייתמתייחסהמשווההמשפט
הווהאשר,הקנדילמשפטוכןהאמריקאילמשפטפנינוזוסוגייהליבוןלצורך;ההגבלה

שכלהאןזוניםמערכתבדיקתהינוהשניהנימוק.האדם-כבודיסוד-לחוקהמודלאת
המעשילניתוחשנפנהלפני.מכךהמתחייבותוהמסקנותלעצמהיצרהמשפטיתמערכת
אוטומטיותמהשלכותלהיוהרישהשוואתימשפטעורכיםכאשרכי,לצייןברצוננו
עלמקוםבכלנעמודלהלן.אחרדיןלעומתאחדבדיןהדעת-שיקולהפעלתלגבי

באותןרקנדתכי,נצייןאחדבמעמדהחלטותלגבי.שיטהבכללציוןהראוייםההבדלים
מטרתסיכוללמניעתאוהענייןדחיפותבשלאחדצדבמעמדהמוגשותהחלטות
:קטגוריותלשלושמחלקיםאנוהזמנייםהסעדיםאת.השניהצדידי-עלהבקשה

כמעט,ולמעשה,המקביליםהזמנייםהסעדיםאתבחובהכוללתהראשונההקטגוריה
העיקריתבתביעהכאשר,זמנימניעה-לצובקשההיאלכךדוגמא.הסופילסעדוהים

גםכוללתהשנייההקטגוריה.(למשל,מטרדעלנזיקיתתביעה)סופימניעה-צומתבקש
.הסופילסעדהזמניהסעדביןממשזהותאיןאולם,הסופילסעדהקשוריםסעדיםהיא

אותםעלבעלותתביעתבמסגרתמקרקעיןשלומנילעיקולבקשההיאלכךדוגמא
הומניהסעדביןקשרשוםאיןבהםהמקריםכלוליםהשלישיתבקטגוריה.מקרקעין

או,הדיוןניהולעלהכבדהשלמצביםלמנועמבקששהסעדלכךפרט,הסופילסעד

המשקלשווי"שונהלא,למעשה,ולפיכך,הקנייןזכותשלמחיזוקהנהניםהצדדיםשני65
זכותביןהתנגשותיה,הראם,שונהתהיההתוצאהכי,לצייןישמקוםמכל.שביניהם"המשפטי

.העיסוקחופשכמוהוסדרהשכןזכותלבץ,הביטויחופשכגת,בחוקהוסדרהלאאשר
.הצדקעלשמירהלשםכהליךפגםכלתיקון-524תקנה66
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העיקולאתלמצואניתןזובקטגוריה.הדין-פסקאתלבצעניתןיהיהלאשבהםמצבים

.'וכומהארץהיציאהעיכובצואתאו(הדין-פסקלביצוענכסיםלייחדמנת-על)הזמני

האנגליהדין-זמנייםסעדים.ב
כללי.1.ב

להבדליםלבולשיםלהיזהרישורדיןעםהשוואהשעורכיםמקוםבכל,כאמור

השוואהעריכתשלזולסוגייהבקשרבמיוחדהדברנכון;המאטריותביןהנורמטיביים
ההבחנהעללעמודעלינו,לפיכך.זמנייםסעדיםבנושאהישראלילדיןהאנגליהדיןבין
.העיקריותהנקודותשתיעלנעמודלהלן.בניתוחשנתחיללפניהדיניםמערכותבין

המשפט-בתי,אומנם;באנגליההסעדיםשלהנורמטיביהאופיהיאהראשונההנקודה
היואלהצוויםאולם,דנא67מקדמתצוויםלהעניקמוסמכיםעצמםאתראובאנגליה

באנגליהאין.)mandatory(עשהצוויאומניעהצווי-(תןpersonam(אישייםצווים
לכך,לבלשיםיש,כןעל.הישראליתבדיןעיקוללמשל,כמו(תוrem(חפצייםצווים

צווישלאחראוזהפיתוחהם,לדיוננוהרלךונטים,באנגליההזמנייםהסעדיםשכל
בהוצאתהדעת-שיקולשלהבחינהבעתבהלהתחשבשישנקודה,עשהצוויאומניעה

.באנגליההזמנייםהסעדיםשלההיסטוריתלהתפתחותנוגעתהשנייההנקודה.הצו
הראשונההתקופהכאשר,שונות69תקופותשלושביןלהבחיןעלינוזוסקירהלצורך
70-השנותאמצעעדנמשכתהשנייההתקופה,19-ההמאהשלהי-אמצעעדנמשכת

נהוגהיההראשונהבתקופה.היוםעדנמשכתהשלישיתוהתקופההנוכחיתהמאהשל
הליכיםאומנם.לתובעתבטחונותאוטובהערובהימציאשהואעדהנתבעאתלאסור

לפניהרבהכברמתהאותהיוהם,באמור,למעשהאולם,1947-ברשמיתבוטלואלה
לסעדנזקקיםהיוהתובעיםבהםבמצבים,שנה150-כשנמשכה,השנייהבתקופה.כן

,במשפטםזכוהםהתדיינותשלשניםלאחרכאשררבנזקלהםנגרם,השלישי71מהסוג
כלאתלהבריחדואגהיההנתבעשכן,הדין-פסקלמימושדרךשוםלהםהיתהלאאולם
כלפיאוניםחסריהמשפט-בתיעמרוארוכהתקופה.מועדמבעודלאנגליהמחוץנכסיו

מנת-עלDenningהלורדשלבדמותואמיתיתלאוטוריטהזקוקיםהיווהםזותופעה
htaבענייןהדרךפריצתאתשינהיג

~
eava72.התפתחותחלהשנים10תוך,מאז
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לעיקולהדומיםהליכיםקיימים,זאתלעומת.MareavY-הבצוכשנדוןנתעכבזונקודהעל68

.15.4-ו.15.3סעיפיםלהלן;Attachment~-וGarnishment-הדין-פסקביצועבשלב
.ש.ש,שליהחלוקה69
The,1993([608ת1992,0)ק.520-בראההיסטוריתסקירה70 Supreme Court Prictiee

white:להלן) book(.
.2.ב.5סעיף,לעיל71
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דין-פסק,מטאורית

'

Mweavaבחקיקה74אומץ,המקורית3ילתחולתומעברהרבההורחב

,מקוםמכל.באנגליההמלומדיםבקרברבהדאגהמעלהבוהשימושכיעד,כךכלונפוץ
שניתנודין-פסקישניעודאלא,באנגליההחדשהעידןתחילתאתמסמלזהצורקלא

דןאשרPiller75248108-בענייןהדין-פסקהינוהראשוןהדין-פסק.תקופהבאותה

אחרותעדויותוראומסמכיםותפישתהנתבעבחצריחיפושלצוהדומהצובמתן
הגשתעללנתבעשיוודעברגעשיושמדוחששישאשר,התביעהלהוכחתהחיוניים

הדין-פסק;התביעההגשתלפניאחדצדבמעמדמוענקהואולפיכך,כנגדותביעה
,אולם,יוצריםוזכויותרוחני1w1Pשלהמצומצמתבמאסריההואגםניתןבמקור
.המקוריהדין-פסקניתןבהפרופורציהלכלומעברמעלהורחבהתחולתוגם,כקודמו

בואשר,פפ0אששCyamid7624ז.Ethiconבענייןהדין-פסקהינוהשניהדין-פסק
דיומניסעדקבלתשלצורך,Diplockהלורד,האנגליבמשפטאחרגדולמאורקבע

שאלהשישאלא,לכאורהזכותלושישבכךלא,המשפט-ביתאתישכנעשהתובע

,הואל"הנהדין-פסקשלהיוצאהפועל.(קנטרניתאינהוהתביעה=)לדיוןרצינית
עםזהדין-פסקנשלבואם,זמני77סעדשמבקשמילגביניכרבאופןהמשוכהשהורדה
שלתחילתהאתהםמסמניםכיצדרואים,אליובסמוךניתנואשר,הקודמיםהשניים
פסיקהאוזמניסעדלאמץבאם,דעת-שיקולמפעיליםכאשר,כאמור.הדשהתקופה
.אלהנקודותלשתיליבנואתשנשיםהראוימןאנגלית

הדעתזיא-עיקולבהפעלתשלכים-צומתן.2.ב

עללהקלמנת-עלהקתם78המצבעלשמירההינההצומטרתב"באנגליהגם:כללי.א

.נפרדפרק,להלןראה73
74(3)37.sec,(54.0)1981Supreme court Act(5.[.24.:להלן).
7555.Ch(1976)4שן.PFoee~es'61(-מ6ע.ם80ןף3188=ןו.Sakr

-

ע
"

0ש248

Ameviian(1975)1נ(טע.1(.76504 Cyltmniii '" Ethicon

Dennis:ראהזהדץ-פסקבעקבותהשינוילניתוח77 Moenarn Developmenii*08880ת

'Civai([1982,08608)קק.42-39
roeedbFe',4

Law

-?1418.
,"השלביםשיטת"היאמניעהצובעניןהדעת-שיקוללהפעלתכיוםהמקובלתהשיטה77א

AmericanבעניןDiplockהלורדשלדינו-בפסקמאומצתזושיטה.להלןהמתוארת

Cynamid

עדיפהאלאהשלביםלשיטתמקוםאיןפיה-על,אחרתלדעה.76הערה,לעיל,
,הלכות)כלליחלק,מניעהצוויוינוגרד'א:ראה,לגופומקרהבכלהנסיבותמכלולשלבחינה

מ"בעלישראלאיגודכנק'נמ"בע.פ.שגולן92/5507א"רעעםוהשווה,100-99'בע,(1993
המשפט-ביתעלששומהמהשיקוליםאחדרקהואהנוחיותמאזןכי,צוייןבו(פורסםלא)

.זמנימניצהצולמתןכבקשהבדונובחשבנןלהביאו
והואיל,במלואוכמעט,האנגליהדיןאתינקהישראליהדיןמניעהצווישלוכמאטריההואיל77ב

-אותםמאזכרותשהןלמרות-מניעהלצווינפרדפרקמייחדותאינןהדיןסדרותקנות
אלא,זוכרשימההישראליבדיןמניעהלצווינפרדפרקייוחדלא-(6)500תקנהראה

.בלבדזהבפרקמספרהערותתוספנה
78457,455.K. B1[1911].aeaya Rubber and ]

~

roduce cont Ltd']ן
~

anesהדיןלגבי
עלזמניסעד"-768,765(1)כחר"פ,זהבי'נ'ואהפרידמן73/385א"ע:ראההישראלי

."...?מהשום
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מסרבתהראשונההערכאהאםגם.המשפט79שלמלאבירורלאחרהדין-פסקביצוע
שיישמעעדשלערעורמשפט-מביתאותולקבלהתובעיכול,הצואתלולהעניק
דעתה-בשיקולערעורערכאתתתערברחוקותלעיתיםשרק,לצייןישכיאם,'ערעורף

אפילו,זמניסעדיקבלשהתובע,האנגליבמשפט,מניעהאין.השמיעה80אערכאתשל
.הסופיםלסעדחופףהוא
בתצהירנתמכתהבקשהשבאנגליהלכךלבלשיםיש:הסוגייהחשיבות:1שלב.ב
התפתחההזאתהבעייתיותעללהתגברמנת-על."השנידהצדידי-עלנגדיתחקירהללא

,פניועל,מהתצהירעולהאםרק,המבוקשבסעדלזכותהתובעיוכלפיה-על,פסיקה
בנימוק,הדרישההתגמשההזמןעם.לתביעתו82סיכויישוכילסעדזכאישהוא

ולהתחשבהמשפט-לביתנרחבדעת-שיקוללהעניקויש,גמישיםהםהזמנייםשהסעדים

Americanץ.בענייןהדין-פסק.ישר83ושכלצדק,הגינותבשיקולי Cynamid

שישהמשפט-לביתיראהשהתובעדיפיו-עלאשר,החדשהקואתמסמן%84*1%(%0

,טהורהמשפטיתבשאלהמדוברכאשרכי,לצייןישזאתלמרות.בהלדוןרציניתשאלה

פנים84כלשנימשתמעאינואשר,חוזהשלסעיףפרשנותאוחוק84אסעיףפרשנותכגון

למרות,הזמניהמניעהצושלוהראשוניהמקדמיבדיוןכברהמשפט-ביתבהידון-
להידוןשאמורותבשאלותהביניםבשלבכברלהכריעהמשפט-ביתשלדרכושאין

.L.920ע.511א79513 R(1875)Smah , i'eters

80261.Ch[1974].t?heshire c.c.ץErbtford ,
~
i'
roperties. Ltdתקנות:ראההישראליבדין

הקומטיהמוסראן-כסיליוסאנבאר"דנ88/24א"בש:גםראה;לתקנות471-ו(4)(ב)445
,לעיל,וינוגרד;208(3)מבד"פ,'ואחעדילה'נהקרובוהמזרחירושליםשלהקדושהכסאשל

.244-241'בע,77אהערה
ע"בר,פורת-בן'מהשופטת,(אזכתוארה)לנשיאהמשנהשלהקצרההחלטתה,למשל,ראה80א

:הבאהמשפטהיהעיקרהאשר,728(4)לטד"פ,מורל'נמורל86/10

במתןקמאהמשפט-כיחשלדעתו-בשיקוללהתערבשאין,בידינוהואנקוטכלל"
."בלבדנדירותלעיתיםאלאבינייםסעדי

.חופפיםאינםהסעדמתבקשלגביהםשהזמניםמהעובדהנתעלםאם81
'נקאשי92/3509א"רע;19הערהלעיל,ל"הנ63/217א"ע:ראה,זאתלעומת,הישראליבדין81א

.(פורסםלא)סבירסקי
82723.W. L. R1[1967]Osborne.ן,.וועHarman

.

i'ietwes

HubbardוVower[1972]2(נ.8384.8

'נגלוזמן83/342א"ע:הישראליבמשפטגםאומץזהדין-פסקכי,לצייןיש.76הערה,לעיל84
א"רע;729(4)לטד"פ,מ"בעמערכותדגם'נ'ואחלב85/483א"ע;105(4)לחד"פ,גלוזמן

.405(4)מהד"פ,'ואחסערחופיתי'נמ"בעגזלהפצתישראליתחברהסופרגז90/1225
.84הערהלעיל,ל"הנ90/2512א"רע:למשל,ראה84א
למתןהנימוקיםאחדבואשר-2310,2312סוד"פ,יצהרי'נסיאני61/497א"ע,למשל,ראה84ב

שלושהתחייבויותיו,פניםלשנימשתמעאינוההסכםשלשתוכנו,היההזמניהמניעהצו
סנטרםפודאוברסיסאמריקן'נפרנקל60/256א"ע:גםראה.במחלוקתשנויותאינןהנתבע

לייצורהמועצה'נמ"בעאוירשירותי"מרום"58/218א"ע-וכן87טוד"פ,אינקורפודייטד
זמנימניעהצוינתןלאכי,כמפורשנקבעשם-1380,1383יבד"פ,מ"בעכותנהושיווק
הנסיבותכי,לצייןישבנוסף.כמחלוקתשנוישנוסחוהסכםמכחנובעתהתביעהכאשר

אנרגיהדור'נמ"בע.ב.אהקריותגז93/1256א"רע:ברורותלהיותצריכותמהתצהירהעולות
.(פורסםלא)'ואחמ"בע(988%)
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לנקודהעוברהכובדמרכז,הונמכהזוומשוכההיות,מקוםמכל.ג"גופוהעיקריבתיק
.הנוחיותמאזן-השנייה
:שלביםלשלחפהמחולקתהבדיקה-הטחיות85מאזן:11שלב.ג

:היאעצמואתלשאולהמשפט-ביתשעלהראשונההשאלה:לפיצויניתןהנזקהאם.א

נמצאהנתבעהאם,כןואם,לפיצויניתןנזקוהאם-במשפטיזכהשהתובעבהנחה
יינתןלא,חיוביתהיאאלהשאלותשתיעלהתשובהאם.התובעאתלפצותשיוכלבמצב
.cases6-החזקכמהעדחשובולא,זמניסעד

היאכאןהשאלה:בכסףלפיצוימהן,יפסידהתובעבאם,לנתבעשיגרםהנזקהאם.ב
.אותםלשלםיוכלהתובעוהאם,נזקיועלהנתבעאתבכסףלפצותניתןהאם-כפולה
אינםבתביעתולזכותהנתבעסיכויי,חיוביתאלהשאלותשתיעלשהתשובהבהנחה
.הצו87מתן-לאישיקולמהווים

-בית,במשפטשיזכהבהנחה,לנתבעהמתאימההתרופהאופילגביספקישאם.ג
והשיקוליםהנוחיותאתלאזןמנת-עלגורמיםשלרחבהבקשתלהתחשבחייבהמשפט

.יושר87בושיקוליועוצמתהחאהזכותמהותובעיקר,הענייןלנסיבותבהתאםהמשתנים
אשר,עשהצולבין,הקייםהמצבלשימורנועדאשר,מניעהצוביןלהבחיןיש,בנוסף.ד

.נדירים7עבמקויםינתןגםולפיכך,הקייםהמצבאתמשנה
מיוחדיםשיקולים-מעמימתהמאזניםכפותכאשר:111שלב.ד

תהיההמשפט-ביתנטיית,מעויינותהמאזנייםכפותכאשר:הקחםהמצבעלשמירה.1
שלאנזקלצדדיםצפויכאשר,הדברנכוןבמיוחד.8'בעינוהקייםהמצבאתלהשאיר

93/1256א"ברעלוין'שהשופטשלדבריוגםראה;84הערהלעיל,ל"הנ90/2512א"רעראה84ג

שבוודאיהתצהירשללתוכנושאתייחסצורךאיןמובניםמטעמים":84כהערהלעיל,ל"הנ
,'ואחמרבר'נהלפרין91/1489,4406א"ע;"המחוזיהמשפט-ביתלפתלדיוןמשאישמש

אתבוחןהמשפט-ביתכי,לזכורישאולם.84הערהלעיל,ל"הנ83/342א"ע;155(5)מוד"פ
ע"ר-בתביעהלהצליחסיכויבהעדרזמניסעדלמתןלבקשהיצחרולא,התביעהסיכויי

אעםבתביעהלהצלחהקלושיםסיכושםגם;553(2)מאד"פ,'ואחשופאניה'נדיר'ג87/10
.665(2)לחד"פ,נפתלי'נאשתה84/236ע"ר-זמנימניעהצומתןמצדיקים

"ed.,1990),קק.662-660:ראה85
)29)Snefi's Equity.

86130.A . C[1984]M

~

k ,: Mwketing,~ Boardl"4שן,Garda ,: CoUagefoodNינתןלאבמיוחד
.444(2)לזד"פ,'ואחעופר'נ'ואחאליאס81/93א"ע:פעוטהואהצפויהנוקכאשר,צו

87298-297,283.Cr . Ph(1841)Emfofl' GranviSkושJyieon

יותרנוטההמשפט-בית,קנייניתהינההתביעהבכתבהנטענתהזכותבומקום,למשל,כך87א
85/555ע"ר;498(3)לוד"פ,'ואחכורש'נ(אברהמי)דרחי80/538א"ע:מניעהצולהוציא

בעיסקאותהמשפט-ביתלשיקולי.559(1)מד"פ,'ואחשמה'נמ"כעהארגזיםמרכז
.103(1)מד"פ,'ואחקד'נ'ואחנחשון85/1222ש"ב:ראהבמקרקעין

-בפרטושיהוי,בכלל,יחסרשיקולילבין,להגןמבקשיםעליה,הזכותעוצמתשביןהיחסעל87ב
'ניפו-א"בתהדיורלשיקוםעירערתממשלחותחברהם"חלם92/5240א"רע:לאחרונה,ראה
.45(1)מזד"פ,'ואחמ"בעשצניםעיבודאשרז

ראה;225(4)מהד"פ,'ואחהקניוןדליקטיב'נצביטירתטיב91/2430א"רע:למשל,ראה87ג
,אביב-חלמחוזועדהדין-עורכילשכת)שניהמהדורהאזרחידיןבסדרסוגיותגורן'א:גם
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Ameriean~ושEthiconדין-פסק88 Cynmnid408'בעמ,76הערהלעיל.



69הדין-סדרלתקנותויחסוהאדם-כבודיסוד-חוק

סיכוןלעומתלתובעודאינזקכגוןמכריעותנסיבותתהיינהכןאםאלא,להערכהניתן
.לנתבעתבלבד

עלורקאךמשפטמנהללאהמשפט-ביתאומנם:הצדדיםטיעונישלהיחסיהמשקל.2
,במחלוקתשנויותשאינןעובדותישכאשר,לעתיםאולם,נוגדיםתצהיריםבסיס

.העיקריחבתיקלהצליחהצדדיםסיכוייבחשבוןנלקחים
במקריםכגון,ציבוריענייןהמשפט-ביתישקוללעיתים:נוספיםמיוחדיםשיקולים.3

בשימושונמצאותרופאיםידי-עלמוכרותוהןבשוקנקלטושכברתרופותשיווקשל
לעיתים.חיים92להצלתשנועדהבתרופהכשמדובראו,בהן91שתלוייםחוליםידי-על

הסעדלמבקשלהעניקלאהואנוסףחשובשיקול.בטחוניים93שיקוליםגםנשקלים
.לתיתו93אהתכווןלאאותוהמקנההחקיקהשדבריתרון

ספציפייםבמקריםצווים.3.כ

להוציאמוסמכותהיוHighאחסם-השלהחטיבותכל1875משנת:הרעלשון.1

הברוריםבמקריםרקיינתןנזהצו,מקוםמכל;הרעלשוןפירסוםלמניעתצווים
להוכיחישאלא,בזהוכיוצאהגינותצדקשיקולייישקלולאזהמסוגבצווים.ביותרת
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(3)מגד"פ,'ואחשפירא'נ'ואהארמץ89/214א"ע:ראההרעלשוןפרסוםלמניעתצובעניין

91/3418א"רע;20(4)מבד"פ,'ואחשפירט'נ'ואחאבנרי88/531א"רע:גםראה.840
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אתהרחיבהמשפט-ובית,זהבצוהשימושרבקצרזמןתוך,מקוםמכל.לאנגליה

לא;אנגליה98לאזרחגםאלא,זרלתושברקלאיתנוהמשפט-ביתכיוםכאשר,תחולתו
מספרבמקרים;אנגליה99בתוךגםאלא,לאנגליהמחונןנכסיםהברחתלמניעתרק

לפניגםלהינתןיכולזהצו;ן"מאנגליההנתבעיציאתלעכבמנת-עלזהבצוהשתמשו
כלעללהינתןויכול,0י!העילההיווצרותעםלתוקףשייכנס,תביעהעילתלתובעשיש

.שהוא02ינכס
נראההאם:והןשאלותשלושהמשפט-ביתישאל,למעשה:הצולמתןשיקולים.ב

ישוהאם,הדין-פסקלמימושנכסיםישלנתבעהאם,דין-בפסקיזכהשהתובעלכאורה
בריהיהלאהדין-שפסקלכךלגרוםמנת-עלצעדיםנוקטשהנתבע,לסברהמקום

כאשרהתובעשלמצבושיפורלרבות,אחרשיקולמשוםיינתןלאזהצו.ביצוע03ן

.'וכו!לב05-בתוםמסהרמטעמי,רגל04יפשיטתבפניעומדהנתבע
אחדצרבמעמדניתןשהואוהעובדההצוחומרתבשל:מהמבקש06ןהדרישות.ג

ראיה,העובדותשלמלאפירוט,הבקשהבהגשתלב-תוםמהמבקשהמשפט-ביתידרוש

שכנוע-לסעדהבקשהעילתלענייןוהןהתביעהעילתלענייןהן,לכאורהטובה
המבקשמחויב,בנוסף.חיוביתהינהלעילהשאלותשלושתעלשהתשובההמשפט-בית

רבהבזהירותזהצולתתשישעצמםאתהזהירוהמשפט-בתיאומנם.ערובה107להפקיד
.מדאיגהבצורהנרחבהינוזהבצוהשימוש,מקוםמכלאולם,קיצונייםובמקרים

,ובראשונהבראש:הדיןסדרבתקנותהעיקוללצוMareava.-הצוביןהיחס.ד
לאחרשגם,היסודיההבדלנובעומכאןאישיצוהואMareava~-וחפציצוהואהעיקול

לא'גשצרכיוון,שבורהשוקתמולעצמואתימצאשהתובעסיכוןקייםזהצוהוצאת

,התובעשלזכותועלגוברתזכותולב-בתוםהנכסאתרכשהואואם,הזה08ןלצוכפוף
קיימתבמיוחד.הנתבעשאינו'גצדידי-עלהוברחהנכסבהםמקריםעללדברשלא
,שותפותנכסי-בהםמלאהבעלותאיןשלנתבענכסיםהםהאמוריםכשהנכסים,בעיה
כדברכמעטשניתןצוהואועיקולהיות.'וכוממושכניםנכסים,משותפתבעלות

,משפטיעיוותנוצר,עיקולשלכזההואMareava~-הצושלהעיקריופועלושבשיגרה

שלשיקוליםלשקולצריךהואלעיקולהדומהסעדלהעניקבאהמשפט-כשביתשכן
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י"ח4נ*Piller08צו.3
שלהתנועהובחופשהקנייןבזכותפוגעאשר,Mareava~-המצולהבדיל:כללי.א

שלתחולתוגם.שלוהקנייןבזכותוהן,בפרטיותומהותיבאופןהןפוגעזהצו,הנתבע

הזמןועםיוצריםוזכויותרוחניקנייןשלבמקריםהוצאהואבמקור;הורחבהל"הנהצו
ישאשרראיותאומסמכיםבחצריומחזיקהנתבעשבהםמקריםאותםלכלהורחב
הואגם,כןכמו.כנגדוהליכיםפתיחתעלהידיעהעםבבדבדישמידםשהנתבע,חשש

זהלצוהבקשהגם,Mareava~-הצוכמו.ל"בחוהנמצאיםנתבעחצרילגבילהינתןיכול
הואולמעשה,בניסוחוהמשפט-ביתנזהר,הצוקיצוניותבשל.אחדצדבמעמדנעשית
לנתבעהוראהמהווההצואלא,הנתבעחצריאלבכוחלהיכנסהתובעאתמסמיךאינו

להיכנסלתובערשותאין,מסכיםאינוהנתבעאם.לחצריולהיכנסלתובעלהתיר
ברגע.בכךמעונייןהואאם,דין-עורךעםלהתייעץזמןלנתבעלתתמהויכהוא;ןככוח10

.אותןולתפוסראיותלחפשרשאיהוא,הנתבעלחצריהתובעשנכנס
עילהלהראותהתובעיידרש,הצושלקיצוניותובשל:יי!הצובמתןדעת-שיקול.ב

extremely(היטבמבוססתלכאורה strong prima facie case

(

חייבלנתבעהנזק;:
,לכךברורהעדותלהביאויש,הצויינתןלאבאםהתובעעבורמאודחמורלהיות

ישמידםשהלהגבוהההסתברותישוכי,חפציםאו/ומסמכיםישנםהנתבעשברשות

הגנהשלמגמהניכרתהדין-בפסקי.הצדדיםשניבמעמדלהישמעתוכלשהבקשהלפני
מבחינת)האפשרככלמיניליסטיתבצורההצואתינסחהמשפט-בית:הנתבעעל

שלהדין-לעורךורקאךהכניסהסמכותאתמעניקהההוראה;(בוהמוקנותהסמכויות
אתלהפקידויש,בוהנקוביםהתנאיםלפיבדיוקהצוביצועעללהקפידיש;התובע
תוך,הנתבעשלהדין-עורכיבידיאוהמשפט-ביתפקידבידיהתפוסיםהחפצים

זהסעדלמתןהבקשותלתוךקראהמשפט-בית.עליהםלשמורשלהםהתחייבות

התפוסיםבטוביןאובמסמכיםשימושאףלעשותשלאהמבקששלמכללאהתחייבות

שללביתוכניסהסמכותמקנהואינו[!חיפושיצואינוזהצואומנם.!!הצו2למטרתשלא
להוהמסרב,!!המשפטי-ביתבהוראתמדוברשעדייןלזכורישאולם,בכוחהנתבע
כגון,סבירהיההנתבעשלוסרובובמידה,כיאם,י!דין5-ביתבזיוןבהליכימסתכן
.הסנקציהכנגדותופעללא,דינו-עורכיעםלהתחעץשהותשביקש

הטובעלטובתזמניםצווים.4
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1י"זמננכסיםכונסמינוי.5

צודק"הינן,כונסמינויבשאלתהמשפט-ביתשלדעתו-לשיקול,כידוע,הקסםמילות
ידי-עלהן,נכסיםכונסלמנותניתן,מישראללהבדיל.8ח(י5טנש!Convenient("ונוח
הואהמשפט-ביתידי-עלממונההכונסכאשר.המשפט-לביתמחוץוהןהמשפט-בית

הצדדיםכלפינכסיםכונסמינוישלהיוצאהפועל.הצדדיםכנציגולאכנציגומתמנה

ומי,תפקידואתלמלאהנכסיםלכונסלהפריעאסורלצדדים.מניעה-צושלכפועלוהינו
לאעודכללתוקפונכנסהמינויאין,לפיכך.משפט-ביתבזיוןלהליכיצפויזהצושמפר
הנכסיםלכונסשאיןלבדוקיקפידהמשפט-בית.טובהערובההנכסיםכונסהפקיד

.האובייקטיביתיחפעילותואתלוודאמנת-עלהצדדיםעםעכשוויאוקודםקשראיזשהו
עוד.שלנובשיטהמאשריותרהרבהרחבנכסיםכונסממונהבהםהמקריםמגוון

מיעלאקוויטביליתהגנהבמסגרתורקאךכצברשניתן,שיוריסעדהיהזהסעדבמקורו
Common~-השלהמשפט-בבתירגילהשתרופה Lawמאוחררק.מתאימה120היתהלא

High-השלהחטיבותכלוכיוםבחקיקהזהענףהוסדר12!יותר courtמוסמכות

שלזהענףפרח,שיוריכסעדזהסעדשימשומלכתחילההיות.זהסעדלהעניק
למנותניתןולכן,הומניהעיקולכגון,רכושבענייניזמנייםסעדיםבהעדרEquity~-ה

נכסיםכונסימונהבהםהמקריםשלהראשוןהסוג.מקריםשלרחבבמגווןנכסיםכונס
סעדשאיןבמקרים,ההליכיםלתוםעדמסוימתזכותישלתובעשבהםנכסיםשימורהוא

במקרהנכסיםעלהגנהניתנהוהסוגבמסגרתהביניים12יבתקופתנכסיועלשיגן
לשימורולדאוגלפקחיכולתלהםשאיןתובעיםשלבמקריםאו,סכנהלהםשצפויה
גםמתבקשהיהנכסיםכונסמינוי.בהםוכיוצאנאמנותשלמקריםכן-כמו,הנכסים
,משכנתהבעלבגון,המשפט-ביתידי-עלהוכרהשקיומןלאחרזכויותאכיפתלצורך

מצייןמקריםשלזהסוגלגבי;'וכושותפויותפירוק,היושרמןלפועלהוצאהמקרי
,נכסיםכונסוימנההמשפט-ביתייעתר,אלטרנטיביסעדישבהםבמקריםשגם,31ג1:זז0
ימונהבהםמקריםשלארוכהרשימהקיימת,בנוסף.לנכסיםסכנההוכחתבהעדרגם

עילההוכחתדורשהמשפט-בית.בעייתיהואהמקריםשלהראשוןהסוג.2ן'נכסיםכונס

סכנההוכחהשלאבמקרה.הבקשהנשואלרכושסכנהשקיימתוהוכחה,פניהעל
מילטובתהרכושעללהגןהואהמשפט-ביתשלתפקידו.נכסיםכונסימונהלא,לרכוש

צריךהמשפט-ביתשכזהזמניבהליך.לכאורהעילהקיימתשלוסבורהמשפט-שבית
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למשרתימונהלא.הראשית25ןהתביעהסיכרהעלנחרצותדעתואתמלהביעלהימנע
פרט,כאמור.בוהזכויותמערךעללהשפיעשיכולמיאו,ברכושענייןלושישמיהכונס

פחות,מקבילהדעת-שיקוללרכושסכנהלהוכחתופרטלכאורהעילההוכחתלסוגיית
.צוויםבהוצאתהדעת-לשיקול,יותראו

שלהעיקרוןפי-עלנעשיתדוקומנטריאשראיועיסקתהואיל:דוקומנטריאשראי.6

לכךגורמתהמוכרשלהמירמהדרגתבהן,נדירותלעיתיםאך,"מסמכיםכנגדמזומנים"
מטרהשוםעודישרתלאהמכרמחוזההאשראימכתבניתוקשלהחשובשהעיקרון
אתלעקוףניתןלא.א!זמני25מניעהצולמתןלבקשההמשפט-ביתיעתר,לגיטימית
זמניעיקוללקבלתעתירהלדי-עלהמשפט-ביתשלדעתו-שיקולעלהללוהמגבלות

.ב!זמני25מניעהצולקבלתעתירהבמקום

אחדצדבמעמדצוים.4.ב

Exצולקבלאפשרותש"שאף-על parte,נעשתההבקשהכןאםאלאזהצויינתןלא
.אחדצדבמעמדהצומתןהמצדיקיםמשכנעיםנימוקיםלהראותויש,!2"מיידבאופן
אתלפרושיש.!לתיקון27ניתןשלאעוולאוחמורעווללתובעייגרםהאם:הואהמבחן

שיישקלומבליהבקשהתידחהאחרת,המשפט28נ-ביתבפניהעובדתיתהמערכתכל
כתבהגשתלפניגםזמניסצדלהעניקסמכותישהמשפט-לבית.!'התביעה9סיכויי

צושלתוקפו.האפשריתבמהירותתביעהכתבלהגישהתחייבותתוך!התביעה30

במעמדצויתןהמשפט-בית.!הבאהדההמרצהשמיעתליוםעדיהיהאחדצדבמעמד
בבקשההחלטהלפניאםאחדצדבמעמדצויינתןלא.דופןיוצאיבמקריםרקאחדצד
.במיוחד33ןדחוףהמקרהכןאםאלא,!התביעה32כתבהמצאתעלהנתבעאישורחזר
,הבקשהאתהתומךבתצהירלנתבעהתביעהכתבהמצאתציוןעלמקפידהמשפט-בית
paצו.!ההמצאה34לאחרמוגשתהיאאם
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אחדצדבמעמדצובדברההלכותעדכניותאתלשקולוישייתכן.ןמיידית35בהתערבות
Anton'-וMareavaבצוויהרבהשימושלאור Piller,צדבמעמדורקאךמוענקיםאשר
.אחד

הצחיםהגירמבחן.5.ב

,צדקשיקולינשקליםשם,Chancery~-השלהמשפט-בביתהתפתחוזמנייםסעדים
דעת-שיקולאתהמנחההקולמעשההםאלהשיקולים.הצדדיםשלכפייםונקיוןיושר

Globalדין-בפסקלאחרונהניתןזהלעיקרוןדוגמא.המשפט-בית Natural.ץCayne

itesaurcesr6s,אתוהפךהסופיולסעדלחלוטיןזהההיהשנתבקשהבינייםסעדבו
עםרקלא,להתמודדצריךהיההמשפט-בית.מקוצרדיןסדרלמעיןהבינייםהליך

לדחייתמספיקנימוק,כשלעצמה,מהווהלאהסופילסעדהבינייםסעדשזהותההלכה
סעדלקבליותרקלפיו-שעל,י'אזינז*א(פפCynamidדין-פסקעםגםאלא,הבקשה

דין-מפסקל"הנהמקרהאתאבחןהמשפט-בית.("לדיוןרציניתשאלה")זמני

'

American

Cyamid;כלפיהוגןלאיהיהזמניסעדשלבהליךסופיסעדשמתן,פסקבןכמו
mostהנתבע unfair'n"(.אתהחופףזמניסעד,רחוקותלעיתים,לקבלניתןאומנם

מבטיחהינוהתובעשל0880-כשהורקדופןיוצאותבנסיבותרקאולם,הסופיהסעד
ביקורתהועלתהאולם,התוצאהעםהסכמההיתה[ל38"הנהדין-פסקשלבניתוח.ביותר
Americanדין-פסקאתלאבחןהמשפט-ביתשלהצורךעל Cynamid.זודעהפי-על,
לשמוריש,אדרבה.חקוקחוקהיהכאילוLord[)ן100ע1-השלדינו-פסקאתלנתחאין
ביןלצדקלהביאנועדואשר,הצוויםשלגמישותםועלהדעת-שיקולגמישותעל

אין,המשפט-ביתשלנרחבדעת-לשיקולהנתונים,כאלהצוויםדווקאולכןהצדדים
נשקלובונוסףמקרה.חקיקהשלונוקשותצביוןלהםליחןאובחקיקהלהסדירם

Glynnץ.Keeleהינו"המבקשעםעוולנגרםהאם"מסוגשיקוליםאולם,צדקשיקולי

and another?מרביקשזהבמקרה.י5מע139*88ז

Glynn

ביוםשהושעהסטודנט,

שלבנימוקהשעייתוכנגדמניעה-צו,שמיעהזכותלושניתנהבלאללימודיםהאחרון
סמכותהיאההשעיהסמכותכי,פסקאומנםהמשפט-בית.הטבעיהצדקכלליהפרת

המבקשהודאתלאוראולם,הטבעיהצדקלכלליכפופההיאוככזאת,שיפוטיתמעין
להתערבמקוםאין,מוצדקתהיתהשההשעיההעובדהולאורן'השעייתףבעילת

-הכנגדצוולהוציא
~vice-

chancellor.

[1977]2חג135638.1.8

~

Aasah ". Ansah"מדוברכאשר,הדעת-שיקולהפעלתכי,לצייןיש
(4)לור"פ,סדן'נסדן82/192א"ע:הישראליבמשפטגםמצומצמת,משפחהבדיני

(4)לזד"פ,נחום'נ'ואחנחוםא"ע;151(1)לחד"פ,רונקין'נרונקין83/53א"ע;169,176

.317(2)להד"פ,ברזני'נברזני80/410א"ע;294(2)לוד"פ,כסיף'נ'ואחכסיףא"ע;667
136225.E . R11)[1984]1נ.
.76הערה,לעיל137
1984ER,ק.138218 Annual Review4ח
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crosP-undertaking-צ"הנתלהוצאותעחשה.6.ב

מתןהואהסעדלמתןמהותיתנאי,הנתבעשלזכויותיווהבטחתהצדקשיקוליבמסגרת
שניתןדין-בפסק.בתביעתויצליחהלהבאם,הנתבענזקיעללפיצויהתובעשלערובה

לפיצויהזכותאתממנומונעתלאהצולמתןהנתבעהסכמתשגם,נפסק4ן'לאחרונה
להםוהקימומעבודתםפרשואשרהתובעעובדיכנגדזמניצוניתןזהבמקרה.נזקיובגין
.הנתבעיםשלעסקםהתמוטטותהיתההומניהמניעהצושלתוצאתו.מתחרהעסק
עללהגןהואתפקידם;עונשיתאינהזמנייםצוויםשלמטרתםכי,פסקהמשפט-בית

שניתנהההגנה,המשפט-ביתפסק,הזהבמקרה.בזכויותיועתידיתפגיעהמפניהתובע

התובעים.נזקיהםעלהנתבעיםאתלפצותהתובעיםועלמדירחבההיתההצוויםידי-על
המשפט-בית.המניעהצולמתןהסכימוהםשכן,הנתבעיםאתלפצותמקוםשאין,טענו
עלבכךויתרולאהםאולם,הצולמחןהנתבעיםהסכימושאומנםבנימוק,זוטענהדחה

במקרהלפיצוישהבסיס,שםצייןהמשפט-בית.התובעיםידי-עללהםשניתנההערובה

,דופןיוצא,אחדבמקרהרק.מסיכוןנקיאינוזמנישסעד,כןעל,יוצא.חוזיהיהל"הנ
עותרשהכתרבמקרהוזאת,הערובהעלוויתרדעתו-בשיקולהמשפט-ביתישתמש

היאהמבקשתכאשרהמשפט-ביתכןיעשהלפעמים;החוקתןאכיפתלשםזמנילסעד
ידרושבמיוחד.!ההגיעתאמבחןאתמדגישהמשפט-בית,מקוםמכל.!'מקומית3רשות
המשפט-ביתשלוהתרשמותואחדצדבמעמדמתבקשהצוכאשר,ערובההמשפט-בית

בפניהצדדיםשוויוןשלהעיקרוןאתהמשפט-ביתמיישםבכך.ביותרמוגבלתהינה

.הערובהידי-עלהשניהצדועל,הצומתןידי-עלאחדצדעלמגןהואכאשר-החוק
דין-מפסקללמודניתןהערובהלמתןבאנגליההמשפט-ביתשמקנההחשיבותעל

לאשהתובעיםמשוםקבועמניעה-לצותביעהנמחקהבואשר,!'לאחרונה5שניתן
.ערובהממתןלהימנעהרצוןהיהלכךהנימוקיםכשאחד,זמנימניעה-צוביקשו
,פסקהמשפט-ובית,הראשוןהדין-פסקעלביקורתנמתחה!יותר46מאוחרדין-בפסק
נתמךהאהרוןהדין-פסק;כנהתביעהלושישממיהמשפט-ביתשערילנעולניתןשלא
והשני,מחיקהעילתאינהזמניסעדמבקשתשהימנעות,היההראשון:נימוקיםבשני
,לנתבעכספינזקלגרוםשעלולהתביעהשלמקרהבכל,תובעעללכפותניתןשלא,היה

לראותומענייןדרכןבראשיתנמצאותאלהגישות.מניעה47ן-צוהמשפט-מביתלבקש
.יתפתחוכיצד
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אתלחייבניתןכזהבמקרההאם.התביעהלבירורעדבבנקשיפקידואו,בכסףשישתמשאו
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הצדדיםשלהחוקתיותזכויותיהםמבטמנקודתבאפליההזממיםהמעדים.7.ב

,ראינו.שוניםלצוויםבקשרהאנגליהמשפטשלהנרחבתהשיקוליםמערכתעלעברנו
בקנאותשמירהשלברורכיווןישהדעת-שיקוללהפעלתההנחיותשבחינתלפחותכי
Mareava~-הצווישהתפתחותגםראינו,זאתלעומת.הצדדיםזכויותביןאיזוןעל

Anton~-וה Pillerמערכתאתבמעטעוותההמניעהצושלהמאטריהדרךהשעהכצו
Mareavaצוויכיוםהרי,בעברEx-parteצולקבלהיהנדיר,למשל,אם.השיקולים

Anton'-ו Pillerאלהצוויםשלהמהירההתפתחותם.אחדצדבמעמדורקאךמתקבלים
האחרונותבשנים.להםשקדמהבתקופהקיימתשהיתההשיקוליםמערכתאתערערה

הנזקוצמצוםהסחףעצירתהיאשמטרתה,מסוימתהתפכחותלמגמתעדיםאנו
עולותהצדדיםזכויותשביןהאיזוניםמערכתאתבוחניםאנוכאשר.שלהםהפוטנציאלי

,לכן;בכסףמפוצהלהיותיכולשלאנזקכמעטאין,עקרוניבאופן-הבאותהנקודות
מיסודהקנטרניתאינהשהתביעהבהנחה-הנזקיםמאזןלבדיקתעוברתהכובדנקודת
שלהנזקאםהמשפט-ביתיבדוק-פיצויברשאינונזקלוייגרםכיהוכיחוהתובע
אם.קיומהעלמאודמקפידהמשפט-ביתאשר,ערובהתינתן,כןאם.לפיצויניתןהנתבע

בזכויותהפגיעהשבהםבמקרים.זמניסעדיינתןלאלפיצויניתןאינוהנתבעשלהנזק
הרכהנוקשיםבסטנדרטיםעמידההמשפט-ביתידרוש,קיצוניבאופןקשההיאהתונע

בחופשהפוגע,הרעלשוןפירסוםלמניעתצושלבמקרההןראינולכךדוגמאות.יותר

Antonמסוגבצוהן,הביטוי Piller,בצוויםוהןלפרטיותובזכותבקנייןבחופשהפוגע
לאורך,עיקריכשיקול.הטבעיהצדקובכלליהשמיעהבזכותהפוגעים,אחדצדבמעמד

לתתמנת-עלהמשפט-ביתדעת-בשיקולגמישותעללשמורהגישהניכרת,הררךכל
איןפיה-על,הדעהאתראינוזוגמישותעללשמורמנת-על.ונכונהצודקתהחלטה
בצורהזובסוגייהתקדימיםלפרשאיןוכיבחקיקהזמנייםסעדיםלגבימסמרותלקבוע
.כאמורהמשפט-ביתבגמישותשתפגע

!'"האמריקאהדין-זמניםסעדים.ג
א!*עשה8-הנודממעהצוף.1.ג

temporaryהואהאמריקאיהמינוח injunction, interlocutory injunctionאו
preliminary injunction.דומההאמריקאיבמשפטהעשהוצוויהמניעהצווימגוון

בטרםעודארעימניעה-צולתתניתןהאמריקאיבמשפטגם.האנגלישבמשפטלצווים
Temporary)הצדדיםשניבמעמדזמנימניעה-לצוהבקשהתתברר restrainig

)orderl49,סעדיםבמתןליבראליותהיתהבעבר.ממשחירוםבמקרירקיינתןהואאולם

להעניקלאהיאהנטיהכיוםאולם,קצרלזמןמוגבלתוקפםשכן,אחדצדבמעמדזמניים

James(ן4ש~,פ(44ש(([605ם4,0!066.,1992)ק.276;:ראה148 , Hazard, Leubsdorf
raceice'1'.Givens(4(066.)01ץ.11קק.483-442

.

Manuall' ofireditral.)עRichard.
4.12.5.1728,65ProcedureF1ederalנ.187(1992)א148 Rule Of

~

Civi

issued:ראה149 without notice60shall0%1אעע!חPreliminary0א.Notice":([)4)65.8

".the

;

adverse: partyהוצאתהמאפשר8י.65(6):לעומת,סיTemporary

~

'

RestrainingI

Orderl

.הסעיףבתנאי
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יהאשלאסבורהמשפם-שביתבמקריםאלא,טיעוןזכותהשנילצדלתתבלישכזהו?
מוגשתכאשרכי,פסקהפדרליהעליוןהמשפט-בית.הצדדיםשניאתלומןפרקטיזה

אלאצולתתאין,בחוקההמעוגנותהאדם-בזכויותהפוגעזמניסעדלמתןבקשה
להבטחתערובהמתןשלדרישהקיימתהאמריקאיבמשפטגם.הצדדיםשניבמעמד
,לעיתים,יפטור,מטרדיםכמו,ציבוריבענייןשמדוברבמקריםאולם,המשיבהוצאות

נמונהלמבקשהתועלתכללבדרךשכן,ערובהמהפקדתהמבקשאתהמשפט-בית
שוקלהמשפט-בית.כדאיתלבלתיהבקשהאתותהפוךלהפקידצריךשהואמהערובה

להצלחהסביריםסיכוייםלהראותיש,האנגלימהמשפטלהבדיל;התביעהסיכוייאת
כןוכמו,נזקיםמאזןגםעורךהמשפט-בית.לתיקון50ןניתןבלתילנזקוסיכוייםבמשפט
מודעיםהאמריקאיםהמלומדים.הציבורטובתעלהסעדהשפעתאתלעיתיםהואשוקל
המשקלמהודהיינו,הדעת-לשיקולבקשרהאמריקאיתבפסיקהאחידותשאיןלכך

,כללבדרךכי,מצייניםהםאולם,הכלליתהשיקוליםבמערכתשיקולכלשלהפנימי
מדינהשלאמריקאימשפט-שבית,לצייןמעניין.דומותהתוצאות,לעילהאמוראף-על

מהמשךהאחרוןיימנעפיו-על,מדינהאותהשלאזרחנגדצולהוציאמוסמךמסוימת
.אחרת150אבמדינהמשפטהליכיניהול

:Garnishment.2.ג

שתתבררעדאותומלשלםלהימנע,לנתבעכסףחייבאשר,'גלצדהוראההינו,זהצו
מקובלתשהיתהדוגמא.('גמצדהכסףלקבלתהזכאי)הנתבעלביןהתובעביןהתביעה
בעקבות.לעובדמסוימיםסכומיםלשלםמהמעבידהמונעצוהיאהאמריקאיבמשפט
,אחדצדבמעמדניתןאשרעובדכנגדGarnishmentשצו,נפסקבהםדין-פסקימספר
הגביל,15!הוגןלמשפטבוכותפגיעהמהווה,לוהמגיעהשכרניצולממנוהמונע

.!ל52"הנהצומתןאתהקונגרס

1!538*שד16ק.3.ג

עדייןוהואבתשלומיםלנתבעסחורהמכראשר,סוחרידי-עלכללבדרךשמתבקשצו
לידיהסחורהאתלהשיבלנתבעלהורותהמשפט-מביתהמבקש.,עבורהשילםלא

מקריםבאותםבמיוחד,לכתמרחיקסעדהינוזהסעדגם.המשפטלבירורעדהתובע
הסופילסעדזוכההואואז-בכךומסתפקשלוהסחורהאתמקבלהתובעבהםרבים

due'-בפגיעהישאחדמצדאומנם.המשפטבירורלפני processמקבלהתובעכאשר
סוברהמשפט-שבית,הנחהמנקודתנצאאםאולם,אחדצדבמעמדreplevinשלסעד

50!377N2dW131t?ongdonיShearer

I12qiutNve:ראהזה150אלעוץ

refiefagainstoppressiiesuitsinforeignjurisdictions

502.F . R . D.
,1"ס,שןו%'ס895,337.5.395.ןם1820(1969)151

""
*,ע*עש%צ(ע"מ

.ח5*%*בא"שאלו
Consumerת[600%01)מדינתיתבחקיקהוהןפדרליתבחקיקההןמוסדרזהסעדכיום152

I

'

CreditJ

Act(.
153(3

"
71-2.u.c.c;(8%2)711-2u.c.c
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המשפט-בית.אחרשלבקנייןפגיעהכאןאיןאז,לתובעהשייכתבסחורהשהמדובר

וכאשרבתביעהלזכותסיכוייואתהראההתובעכאשררקreplevinשלסעדמתיר
,הראשון:תנאיםבשלושהצורךישנזקיועלהנתבעאתלפצותיהיהשניתן,שוכנע

;בקשתואתיבססשהתובע,השני;קצרזמןתוךהצולאחרלשימועזכאישהנתבע

סבירמאמץלאחררקתעשההמשפט-לביתפניה,כן-כמו.ערובהמתןהואוהשלישי
.התשלומיםיתרתלקבלתנמוךסיכויישוכאשר,שנכשלהתמורהלקבלת

:משמ1אס54418י*.4.ג

לייחדמנת-על(המשפט-בית-כיום)השריףאצלוהפקדתוהנתבעמידירכושהוצאת
בולהשתמשיובלהנתבעאין,בנקבחשבוןמדובראם.הדין-פסקביצועלצורךרכוש
כאשר.התפוסיםהנכסיםשוויכדיהעוליםאחריםנכסיםאוערובהיפקידכןאםאלא

הקרקעאתלמכורניתן,הרישוםללשכתמתאימההודעהונשלחהבקרקעותמדובר
במסגרתהעולההחוקתיתהשאלה.לאחרנמכרההיאהבינייםבתקופתאםאפילו

מנת-עלהביטחוןואמצעיומהם,זהסעדלמתןהסייגיםמהםהינהAttachment'-ה
.הוגןמשפטילהליךהנתבעשלזכותועללהגן

שלכדרךנכסיםהשבת.5.ג

Seff

-

help:

.u-ל503-9סעיף c . cלהדומהצולתובעמעניק-~replevinסעדשלבצורהאולם
בשלזהסעיףלתקוףנסיונותמספרנעשו.'משפט55-לביתבפנייהצורךללא,עצמי
due'-בפגיעה processהדגישהמשפט-ביתנדחו156תמידאלהנסיונותאולם,המהותי,

האינטרסאתגםלשקולישכי,ענייןשללגופוגםוהדגיש,פרטיםביןבתביעהמדוברכי
מנת-עלבהליכיםולהרבותהמשפט-לביתלרונןיצטרךאםלושייגרםוהנזקהמוכרשל

יילקחוהרבותהמשפטשהוצאות,הודגשלכךמעבר;לושייךשממילאנכסלולהשיב
.המסחרעולםעלולהשפעהמחיריםלעלייתויגרמוהנמכריםהנכסיםמחיריבחשבון

חוקיותבדברספקאין,המכרבחוזהגםמעוגנתהמוכרשלזכותוכאשר,כן-עליתר
הנראותפעולותלעשייתלגיטימציהמתןבוישSelf-helpמסוגסעדכי,יצויין.הפעולה
בל,הדבריםמטבע,לפיכך.בהן56יאלהכירמוכןשהמשפטעד,וטבעיותצודקותבעליל
כדוגמתסעיף.וטבעיות156בצודקותהנחשבותהפעולותמהןעבורהקובעתשיטה

.הישראליבמשפטאומץלא503-9

2864Federalט.170.4.0.5(1992).154 Rule of

~

civil Procedure
155503-9.5(.0)U . L . A. - Master edition (West Publishing314.
.1475.[.ש(.156106136
,'ואח(כפירוק)מ"בעופיתוחלשיכוןחברהגולדשטייןאחים'נמ"בעבונהסולל89/79א"עא156

.58(מת3ר"פ
11בסעיףהמוגדרת,העיכבוןזכות-הינםהבולטיםהעצמייםהסעדיםהישראליבמשפטכ156

,הקיזוזזכות;אותההמקניםחקיקהבדבריוהמצויה1971-א"התשל,המיטלטליןלחוק
היאבהםחקיקהובדברי1973-ג"התשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק53בסעיףהמצויה
הזכות;1969-ט"התשכ,המקרקעיןלחוק18בסעיףהמצויהעצמילסעדהזכות;מוקנית
.הפרתועקבאוברצוןפגםעקבחתהלביטול
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-הסעיףבראיאחדצדבמעמדצוים.6.ג

due

procesf:

במסגרתהיתההיסוד-בזכויותהפגיעהכאשר:עצמועלהקבועהתסריטחוורכאןוגם
במעמדשניתןהצואתוביטלהמשפט-ביתמיהר(מדינהמולאזרחיחסי)14-ההתיקון

ולאהמשפט-ביתהתערבלאהפרטיהמשפטבמסגרתניתןהצוכאשראולם;אחדצד
דוגמאותלהלןנביאהמקריםביןההבחנהאתלהמחישמנת-על.ההחלטהאתפסל

Carrollדין-פסקהינהובוטלאחדצדבמעמדשניתןלצודוגמא.המתרסעברימשני

Ptesedent and Commrs . of

Princess

Anne.התבקשבו,57ייcircuit court-n
למשךמניעה-צוונתןלבקשהנעתרהמשפט-בית.פוליטיתמפלגהשלכינוסהלמנוע

לעשרההצושלתוקפואתהמשפט-ביתהאריךהימיםעשרתבתום.ימיםעשרה
עשרתבדברההחלטהאתגםהפכוהפדרליהעליוןהמשפט-בבית.נוספיםחודשים

שגם,להניחישאולם,פרטיםביןבמשפטמדוברלאכי,לזכורעלינו.הראשוניםהימים
,דיבהבתביעתכמו,פרטיםביןתביעהבמסגרתהביטויבחופשבפגיעהמדוברכאשר

המשפט-ביתכי,לצייןיש.אחד58ןצדבמעמדצוהמשפט-ביתיתןנדיריםבמקריםרק
בכלאלא,הראשוןבתיקוןרקלא,Ex-parteלפגועניתןלאכי,צייןCarrolבעניין

,הפדרליהעליוןהמשפט-ביתשלהדין-פסקלאור,לכאורה.בחוקהוהחרויותהזכויות

Circuit'-השלההחלטהאתאייןאשר

,

court,צושהפרמיעםההמרה-לאימצפיםהיינו

cityבעניין.הראשוןבתיקוןהפוגע,כזה of Birmingham.דWalkerl9sעלתה

;בערעורהיאשכזהצוכנגדושהוצאמישלהיחידההתרופהכי,ונפסקל"הנהשאלה

,מקוםמכל.הביטויבחופשכשמדוברגם,משפט-ביתבזיוןהליכיתגרורהצוהפרת
,המדינהלטובתאחדצדבמעמדצוהוצאבהםמקריםישנם,הללוהדין-פסקיאף-על

מטרדיםלמנועהבאיםחוקים)מטרדיםלמניעתחקיקהמכוח,ערובהמתןבליואפילו
שאיןהמשפט-ביתפסקבהם,(ובדומהזנות,חריפיםמשקאותמכירתכגון,מסוימים
liberty~-בכללפגיעה or property,114להוציאוניתן14-ההתיקוןידי-עלהמוגנות
צדבמעמדצוויםשמתן,נטעןהפרטיהמשפטבמסגרתגם.!אחד60צדבמעמדצווים
אף-על,אלהבמקרים.משפט-ביתשללסמכותומעברולפיכך14-הלתיקוןמנוגדאחד
שללפועלהוצאההמהווה,קיצוניבסעדמדוברכיוהדגישהמשפט-ביתשחזר

אחדצדבמעמדניתןשהצוהעוברהכי,המשפט-ביתפסק,6ן!שניתןלפניהדין-פסק
עדהקייםהמצבעלבשמירההתדירהצורך.14-ההתיקוןבצלחוסהאינהכשלעצמה

הגשתעלהנתבעידעבאםתקנהלושאיןלנזקהחששמול,מחדהענייןשלמלאלבירור
מהענקתכתוצאההנתבעשלחמורלנזקהנמוכהההסתברותומול,נגדושכזאתבקשה
להעניקאםבשאלההמנחיםהשיקוליםאתכלל-בדרךמהווים,מאידךהזמניהסעד

157.(1968)347.!].5,89,175.u. s393.
פרסוםמניעתלצובקשהבמסגרתהביטויחופשעלהחוקתיתההגנהבענייןאסמכתאותלריכוז158

.1447.[.1(.72626:ראה,הרעלשון
159(1967)1824.!].587,307.u . s388.
.A.168ראהבנושאאסמכתאותלמקבץ160 L.R152.

!16(1909)174.4/73co. ". Ameriian Natsaral ,Gas*
Kieta~tnblg.1שזשנ"9ש



שגב'ש80

טובהמשפטשיטתכי,!המקרים62באחדהדגישהמשפט-בית.לאואםאלהצווים
מבוטלהיהאפילוכי,המשפט-ביתהבהיראחרבמקרה.ויעילהפרקטיתלהיותחייבת

לויהיהעדיין,אחדצדבמעמדצולהוציאהמשפט-ביתהמסמיךהחוקיםבספרהסעיף
-לביתשישכמובדיוק,אחדצדבמעמדצולהעניקלאאולהעניקאםדעת-שיקול

עצםכי,[המשפטת-ביתקבעאחרבמקרה.באנגליה63ןChancery'-השלהמשפט
דרישתאתמספקותלגופוהמקרהנסיבותובדיקתהשיפוטיהדעת-שיקולהפעלת

צדבמעמדעשה-צווילגבי."לידייםהחוקנטילת"משוםכזהבצוואין,00085dueזק-ה

המונחהרעיוןאתנוגדיםהםשכן,נדיריםבמקריםיינתנוהםכי,המשפט-ביתפסקאחד

במקריםאולם;!התביעה65לבירורעדהקייםהמצבשימורשהוא,הזמניהצוביסוד
גםלקבלויהיהניתן,הקייםהמצבשימורמהווההעשה-צושלנתינתועצםשבהם

מסוימיםבמקריםאשר,אחדצדבמעמדארעייםצוויםלגביגם.67ןאחד166צדבמעמד
בהםשאין,המשפט-ביתקבע,בלבדתצהיריםסמךועלערובהמתןללאגםלקבלםניתן

.הצף6ןניתןשכנגדומישלחירותאורכוש,בחייםלפגועכדי

:מגחיםמבחנים-0dueזק(שש-הדרישתלאורהדעתשיקולהפעלת.7.ג

בשניוזאת,צדקלעשייתכמכשיר14-הכתיקוןמשתמשהמשפט-בית,לעילכאמור
;הספציפיבדיוןצדקנעשההאם,המשפט-ביתבודקהפרוצדורליבמובן:מובנים

אתממנומונעתלמבחןהעומדתהפרוצדורההאם,המשפט-ביתבודקהמהותיבמובן

נגזריםממנואשר,"ההגינותמבחן"הינווהמנחההעיקריהמבחן.לאורהצדקהוצאת

לטיעוןזכותמתן,נגדוההליכיםפתיחתעלהשנילצדההודעהחובתכגון,משנהמבחני
זריםומשיקוליםלבמשרירותונקיהסבירהתהיהשההחלטההחובה,נגדיתולחקירה

עיקרון,האזרחיםכלעלהחוקשלשווהבהגנההצורךהינונוסףמנחהעיקרון.'וכו
המשפט-לביתלפנותזכותישאזרחלכל,מחד:מבטנקודותמשתילהפעילושצריך
עלגםשמירהמחייבזהעיקרון,מאידך;המתאיםבמקרהזמניסעדלקבלתולעתור

איזוןבעריכתביטוילידיבאהזהעיקרוןשלהגשמתו.המשיבשלהאינטרסים

שקאות%Mass179irreneh.60,131א.ע.414(1901)162

163(1938)50.50182,313.Ala236irharenee.עRochell;הואהזמנייםהצוויםמקור
המשפט-לביתשבאנגליהכמו-שווהגזירההאמריקאיהמשפט-ניחהקישולכן,Equity~-ה

גםכךבחוקהסמכהללאגםאחדצדבמעמדצולהעניקסמכותהיתהChancery~-השל
.באמריקהChancery~-השלהמשפט-לבית

164162.A . L . R152~.

O

'
DwyerרAdongogna

Bocad&1.ע.(ל.%88,147Cah156.21)Sweriorץ.715(1907)165

166(1932)1902d.S . W54

,BwtonDrillingCo

'Texasi.ע.,
~

)elbae

Co

אתשחייבצוהוצאבו,
.לתובענפטלספקהנתבע

tK#tanabtg,,2'(ז"?דין-בפסקיגם;מניעה-לצועשהצוביןמונחיםבלבולשקיים,לצייןיש167

ביןההבחנהלענין."הקייםהמצבלשימורעשהצו"ניתןבו,כזהבלבולהיה,161הערהלעיל
תעשחתנחושתן91/14977(א"ת)'בהמוינוגרדהשופטשלהערתוראהעשה-לצומניעה-צו

.314,317(ב)ב"תשנמ"ס,'ואחמ"בעלבניןחברהשרבטאחים'נמ"בעמעליות
tWilcoxהדין-פסק168 % Gahert170-מונוספים.A . L. R152.
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הינו,האמריקאיתהמשפטבשיטתהמקובל,נוסףמבחן.הצדדיםשניביןהאינטרסים
הנסיבותמכלולבחינתידי-על,ועוצמתומוטעיתלהחלטההסיכוןשלשיעורובדיקת
במתןהזמניהסעדשלתוקפוהתנייתידי-ועלהנוחיותמאוןעריכתידי-על,בתיק
הכרעה;בסכסוכיםהכרעההואהמשפט-ביתשלהעיקריתפקידוכי,לזכוריש.ערובה
ניתןשאינודין-פסק;פרקטיתהכרעהאלאתאורטיתהכרעהפירושהאיןבסכסוך
האמריקאיתהמשפטבשיטתרבמשקלבעלמבחלולכן,הצדקפניבמראיתפוגםלביצוע
מתןידי-על,כיאותהתובעשלזכויותיועללהגןיש,מחד-"הפרקטיותמבחן"הינו
עלגםלהגןיש,מאידך;הדין-פסקאתלממששיוכלמנת-על-המתאיםבמקרהצו

מבחנים.נזקיולהבטחתניתנתאשרהערובהשלטיבהעלולהקפידהנתבעשלזכויותיו
סביבכולםסובבים,זוברשימההנדונותהאחרותהמשפטבשיטותהמבחניםככל,אלה

.אינטרסיםאיזתשלדרךצלבסכסוכיםהכרעהשהינו,המשפט-ביתשלתפקידו

!בישראל69הדין-ומנחםמעדים.ד

-זמנינכסיםכונסמינוי.1.ד

בנקודההבדלקייםזאתבכלאולם,האנגלימהדיןבשלמותוכמעטנקלטזהסעדאומנם
המקריםשקשתאף-על,לפיכך.האנגליבדיןהזמניהעיקולסעדשלהעדרווהיא,אחת
.שיוריכסעדזהסעדשלאופיונשמרעדיין,יותררחבהבאנגליהנכסיםכונסמונהבהם

כי,ונקבעהפסיקהשונתהאומנם.באנגליהמאשרזהסערלקבליותרקשהבישראל
שנימצדאולם,סגורה0יןאינהזהסעדהמשפט-ביתיעניקפיהם-על,המקריםרשימת

בידייםלבקשוישאשר,ספציפ74ןלנכסהמוגבל,שיורין7ןסעדהואזהסעדעדיין
(391תקנה)המשיבפיצוילהבטחתערובהלהפקידהכונסעל,מקוםומכל,נקיות173

.(392תקנה)בנבםבטיפולוזדוןאומרשלנותכתוצאהנזקשנגרםבמקרה

-הארץמןמראהעיכוב.2.ד

שלהתנועהבחופשומהותיישירבאופןפוגעהואבאשר,קיצוניסעדהינוזהסעדגם
(האחריםהסעדיםבכלכמו)זהבסעדישתמשושלאיקפידהמשפט-ובית,אזרח

שליציאתוכיורציניכןחששקייםאםורקאךינתןזהצו.!"השניהצדעללחץכאמצעי
תביאאוהשיפוטיההליךאתתכשילאותסכלמהארץהצומתבקששכנגדוהדין-בעל

(1990,אמינון,לוין'שכעריכת,שישיתמהדורה)האזרחיהדיןסדריזוממן'י:כללי,ראה169

595-545.
עלגםדגש;281(2)כסר"פ,אילתעירית'נמ"בעלהשקעותחברהבשמת74/689א"ע170

.386בתקנה"ונוחצודק"המילים
.683(4)מבד"פ,לביטוחסוכמתנשר'נלביטוחחברהרותם89/7א"רע171
-בבקשההמוזכריםספציפייםנכסיםעלאלא,"הרכושכלעל"נכסיםכינוסלקבלניתןלא172

צוכמתןכמוהוהחיבנכסיעלכללינכסיםכינוסצושהרי,170הערהלעיל,בשמתדין-פסק
.177,לעיל,רוחםדין-פסק-רגלפשיטת

.170הערהלעיל,בגומתדין-בפסקניתןהיושרמדיניבסעדשמרוברהעובדהעלדגש173
.799(2)כדד"פ,וליט'ג'נסומך70/703א"ע174
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המשפט-ביתשלמחצבתומכוריצאלאחרונה.הדין74יא-פסקשלביצועולמניעת

הוכחהנדרשת.כזה75ןבצולזכותהאפשרותאתיותרעודצמצםאשר,דין-פסקהעליון
ישעדיין,מתקיימיםהםכאשרוגם,76ן(א)376בתקנההמנויםהתנאיםכלשלדווקנית

היציאהאתלהתנותאו,סעדאיזשהולהעניקבאםהמשפט-לביתנרחבדעת-שיקול
להפקידהמבקשועל,הבקשההגשתהמצדיקמינימליסכוםיש,לכךמעבר.בתנאים

לנתבעלאפשרהמשפט-ביתרשאיאלהכללאחרגם.(214-213תקנות)ועירבוןערובה

העיכובצויפקע,זמניעיקולמצולהבדיל.(381תקנה)ערובהיפקידאםהארץמןלצאת
עםאו(382תקנה)המוקדםלפי,בושנקבעהמועדבתוםאו,נתינתומיוםשנהבתום

,מעיקוללהבדיל,ושוב.התובענההפסקתאומחיקה,דחייהבשלההליכיםהפסקת

ניתןכאשר.וחמוריםקיצונייםבמקריםאלא,אחדצדבמעמדצו"לחטוף"אפשר-אי
,אזועד,(378תקנה)הבקשהלבירורימיםשבעהתוךהצדדיםאתלזמןיש,הצו

כי,לזכורישהארץמןהיציאהעיכובצושלההיסטוריהמבחינת.תנאיעלהיא,למעשה
משפט-ביתשהסמיכה-הקודמותח1לתקנות260לתקנהמעודןכתחליףהותקןהוא

ערובהמתןבהעדרשבועותשישהעדשללתקופהזמניכסעדנתבעמעצרעללהורות

בהםהמקרים,וכאמור,הזההצושלבמעמדוגםרבכרסוםחלכיום.הדין-פסקלמילוי
צוכי,לזכורישהמשווההמשפטמבחינת,זהבהקשר.ומצטמצמיםהולכיםיינתןהוא

ולהיכנסישראל-ממדינתלצאתהאזרחזכותעיגוןעם.נפצןאינוהארץמןיציאהעיכוב
.יותרעודיצטמצםשמעמדולהניחיש,היסוד-לחוק6בסעיףאליה

-זמניעיקול.3.ד

מצבשינויללאהקייםהמצבהקפאתהמהווה,מחבריוקיצוניפחותהואזהסעד

שלכספינזקהוא,כללבדרך,להיגרםשינולהנזקולפיכך,בנכסוהחובותהזכויות

כתנאי(ערבותולא)ערובהרקליחןהמבקששחייב,הסיבהזו-טובהעסקהאובדן
על,מקוםמכל.(207תקנהגםראהאולם,365תקנה)העיקולשללתוקפומוקדם
לתמוךיש;העיקול8י1בהטלתוברורמוכח,אובייקטיביצורךלוישכילהראותהמבקש

הכוללתזמנילסעדבקשהכלכמו)ובתצהיר(360תקנה)מהימנותבראיותהתביעהאת
אומספיקתנאיאינההחייבשלהכלכליתיכולתוכאשר,(אימותהדרושותעוברות

.(362תקנה)אחדצדפי-עלכללבדרךניתןעיקול.בבקשההשיקוליםבמערכתהכרחי
מתקיןהקפיד,אחדצדבמעמדעיקוללקבל,המשפטיתכשיטתנו,יחסית,וקלהיות

שבעהתוך,המשפט-לביתמגישלאהתובעבאםהעיקולפקיעתאתלהסדירהתקנות

(למחזיקאו)לנתבעהמצאתםלצורךהדרושיםהמסמכיםכלאת,הצומתןמיוםימים

.(פורסםטרם)אביב-כתלהאזוריהרבניהדיןבית'נ'ואחלבלאה92/3914צ"בג174א
92/3914צ"ולבג(פורסםטרם)לביטוחחברה,"רותם"'נמשרקיסוהיל89/26ע"לברהכוונה175

.174אהערהלעיל,ל"הנ
כיהוכח,(מעיקוללהבדיל,התביעההגשתלפניעיכובלבקשניתןלאולפיכך)תובענההוגשה761

עללהכבידעלולהעדרווכי,ממושכתלתקופהאולצמיתות,הארץמןלצאתעומדהנתבע
.הדין-פסקביצועאוהמשפטבירור

.372-371(1961,שנייהמהדורה)האזרחיהדיןסדריזוסמן'יראהזונקודהלגבי177
.429(4)כד"פ,מ"בעדיסקין'ש'נמ"בע(ישראל)קונקריספיוניר66/187א"ע178
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הוגשלאועדיןהעיקולשנתקבלמיוםימיםשבעהשעברובמקרהאו,((1)373תקנה)
ניתןפיה-על,כיוםשהפרקטיקהספקאין,מקוםמכל.((2)373תקנה)התביעהכתב
.היסוד-בחוקהמושתהקניןוכותעלמשהומעיבה,שבשגרהכדבראחדצדפי-עלעיקול
הידרוחבצמצוםאתבעתידיגרורהקנייןזכותשלבעוצמתההנורמטיביוהשינויייתכן

הבקשהנסיבותהאםחומרהביתריבדוקהמשפט-ובית,אחדצדפי-עלעיקולבהענקת
.השניהצדשלותגובתוידיעתוללאהטלתומצדיקותבאמת

-אחדצדבמעמדבקשות.4.ד

נזקיגרםהאםלבדוקישאחדצדבמעמדזמנילסעדהבקשהמוגשתשבומקרהבכל
יכולוהמשיב((א)244תקנה)הצואתיקבללאבאםלמבקשתקנהלושאיןנזקאוחמור
בבקשתהדיוןכעתכאשר-בא)244תקנה)לביטולובבקשההמשפט-לביתלפנות
.'הסעד79שלקיומוכךכללוחיונימדועהשניהצדלהוכיחשובצריךהביטול

הנתבעשלזכהוחווהבטחת.5.ד

כאשרכי,נפסקהעליוןהמשפט-ביתשלחדישותהלכותבמספר:וערבות80יערובה

עצמיתבהתחייבותביצועואתלהתנות,כרגיל,יש,המשפט-ביתידי-עלזמניסעדניתן
המוגבלתאחרתאושלישיצדשלובערבות,סכוםהגבלתללא,נזקלכלהצומבקששל

מפורשותהוראותלקבוע,המבקשידי-עלשתינתןהערבותטיבמהלצייןיש.8י!בסכום
.!טיבה82אתלבדוקגםעליוושומה,לגביה

עליהםהוטלשכברנכסיםלגביזמנייםמניעהצוויליחןמקוםאין:צוויםכפלמניעת
.!המבקשתשלזכויותיואתמבטיחהעיקולכאשר,עיקול

עיכובצוכגון,צורךבושאיןצויתןלאהמשפט-בית:צורךבהםשאיןצוויםמניעת

.1"ממנהלצאתמסוגלאינושממילאנתבעכנגדמהארץיציאה
שאיןצואו!אכיף85שאינוצויתןלאהמשפט-בית:הועלתבהםשאיןצוויםמניעת

צוכלשלהאפקטיביותלגביהמשפט-ביתבפנימידעלהמציאיש,לפיכך;תוצלחבו
.!שינתן86

התומכותהראיותתקיפתכגון,בקשתולצידוקנימוקמלהעלותהביטולמבקשפטורלאאולם179
א"ע:התביעהכצדקתספקהטלתאו(631,633(2)כוד"פ,'ואחלוי'ציןנ71/583א"ע:בה

א"רע;722(2)כחד"פ,מ"כעלממןקבלניתחברה,'ושותווקסלמן'נ'ואחקלש74/275
.115(4)טד"פ,מקמילן'ניוגה86/490

'נ'ואחארנסמיכאל80/732א"בעהמקיףהדין-פסקראה,וניסוחהמהותה-הערובהעל180
.645(2)לחד"פ,"יעקבזכרון-אלבית"

.111(2)מהד"פ,פלג'נפלג90/4078,4135א"רע;(פורסםלא)חדד"נדנית90/4033א"רע181
המשפט-ביתעלמקובלתהיתהשלאערובהלהצעתדוגמה;181הערהלעיל,90/4033א"רע182

מבד"פ,אינקורפודישןכילדינגאנדאנרסטריאל'קיטברידג'נ'ואחגססו87/86א"רע:ראה
(1)822.

.181הערהלעיל,90/4078א"רע183
.505(1)כגד"פ,פילםשויליטד=יונ'נקנסי69/230א"ע184
.110'3ע,77אהערהלעיל,ד"ועוהראה185
.(פורסםלא)'ואחממץדודד"עו'נקורפוריהקאיעוסטמנטנל91/1755א"רע186
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.התקנותז18לפיהצוויםניסוחעליקפידהמשפט-שבית,הראוימן:הצוונסוח
סעדויתןהמשפט-ביתייעתרהמתאיםשבמקרה,מניעהאין:הנתבעלטובתסעדיה

.!נדירים88במקריםזובסמכותוישתמשהמשפט-ביתכיאם,לנתבעזמני
ומסקסתסיכום-זממיםסעפים.ה

סקירהלאחר.זמנייםבסעדיםהמשווההמשפטבדיקתהיתההמאמרשלזהחלקמטרת
:הבאותהנקודותאתלסכםניתןהקונטיננטליהדיןושלאמריקאי-האנגלוהדיןשל

שלקיומםגם,לכן.תקינהמשפטיתמערכתקיוםלשםנחוץזמנייםסעדיםשלקיומם
,הצדדיםביןצדקלעשותמנת-על.נחוץהוא,המתאיםבמקרה,אחדצדבמעמדסעדים

,תחולתם-הצוויםהוצאותלגבינרחבדעת-שיקולהמשפט-לביתלהשאיריש
משופעהאמריקאישהמשפט,גםראינו.!יפקעף8בהםוהתנאיםיוצאובהםהתנאים

בלאמניעה-צומהוצאתחוקפי-עלההימנעותכגת,הנתבעלהגנתביטחוןבשסתומי
.לתוקפוהצוייכנסלאבלעדיהאשר,ערובהלהפקידהחובהוכגון,הצדדיםשניזימון

,זאתלנמקאפשראולם,נפוצהררישהאינה,אומנם,ערובהמתןהקונטיננטליבמשפט
-לכאורהעילהראיותבעזרתלבססהמבקשעלחובההקונטיננטלישבמשפטבכך

אשרסעדיםשישנם,גםראינו.אמריקאי-האנגלובמשפטמאשריותרגבוההמשוכה
,זאתלעומת:זמניעיקולכגון,נחוציםשהםהמשפטשיטותבכלמחלוקתאיןלגביהם
,זמניכסעדאזרחימעצרלדוגמא,ל"הנהאחידותמןסטייהישלגביהםסעדיםקיימים
.האוץמןהיציאהעיכובצוהיאהישראליבמשפטהבעייתיתהנקודה.בגרמניההמקובל

כי,להניחישאולם,כליללבטלוהישראליבמשפטהעתהגיעהלאשעוד,לומרניתן
בישראלנוספתבעייתיתנקודה.קיצונייםויותריותרלמקריםתוקפויצומצםבהדרגה

גם.שבשגרהכדבראחדצדבמעמדעיקול-צומוצאפיה-עלהמקובלתהפרקטיקההינה
במקריםרקזהצויתןהמשפט-ובית,הנתבעלכיווןהמאזןייטהשבעתיד,נראהכאן

זמנייםסעדיםלגבישלפחות,המסקנהמתבקשתלעילהאמורכללאור.זאתהמצדיקים
ביטוללצורךתינקטלא,כזאתתהיהאם,האדם-כבוד:יסוד-חוקמכוחההתערבות

.האינטרסיםאיזוןלצורךאלא,מסוימיםסעדים

?ראשיתבחקיקהתוסדרהאזרחיתומהפרוצדורהראויהאם.6

הקונטיננטבארצות.הפרוצדורהשלהנורמטיביהתוקףהעלאתונגדבעדשיקוליםישנם
מוסדרמהפרוצדורהחלקהאמריקאיבמשפט;השוניםבקודיםהפרוצדורהמוסדרת

91/4265א"רעראה386תקנהלגבי;181הערהלעיל,90/4033א"רעראה365תקנהלגבי187

.554'בע,169הערהלעיל,זוממןגםראה.(פורסםלא)חורש'נליב
.13העדה,463סעיף,169העדהלעיל,זוסמןדאהאסמנתאותלריכוז188
ביטללאשם,(פורסםלא)'ואחפריזייןקומפמ'נאפלבוים91/2794א"רע:למשל,ראה189

הרביםהדיוניםהפגמיםלמרות-המשיכהלטובתשניתנוזמנייםסעדיםהמשפט-בית
.המבקשתעםדיןעיוותנגרםשלאבנימוק-ביטולםאתשהצדיקו,למעדיםהבקשותבהגשת
סעדיםאותםלמתןמסודרותבקשותולהגישלשובשהותלמשיבההמשפט-ביתנתן,מאידך
.הדיוניםהפגמיםאתלתקןמנת-על,זמניים
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civil'-ב Procedure01Federal Rulesהסדרתבעדנוסףשיקול.ע.ם.ם-באו
ככאלההתקנותאתנראהאם-ההגבלהפסקתבשלהואבחקיקההפרוצדורה
התקנותישונוכאשראחרת,בחוקאותןלהסדיריש,מהצדדיםמישלבזכויותשפוגעות

,ראשיתבחקיקהמוסדרותהתקנותכאשר.הדרךאורךלכלבהןלהתערביהיהניתן
נוספיםנימוקים.ההגבלהפסקתבתנאיעומדתהיאאםבחקיקהיתערבלאהמשפט-בית
ידי-עלהציבורבעינייוקרתההאדרת;לההמגיעהכבודאתלפרוצדורהלתת:הם

,זהיםהתקנותשלהנורמטיביותהעלאתכנגדשיקולים.!היצילותאושיפורבחוקעיגונה
משפטיענףהיאפרוצדורה-תקנותידי-עלהמוסדריםהנושאיםלכלל,עקרוניבאופן

היות,בנוסף.לשנותההמחוקקאפשרותמבחינתגמישהלהיותצריכההיא,ככזה;חי
יש,הצדריםביןצדקלמשפטלהביאהיאהפרוצדורהדינישלהראשיתוהמטרה
,למשל,הסיבהזו.ניצועןובאופןבדרךנרחבדעת-שיקולהמשפט-לביתלהשאיר
ואילו,המשפט-בתיבחוקקבועהזמנייםסעדיםלתתהמשפט-ביתשלשסמכותו
המשפט-לביתנוחיותר,נרחבדעת-בשיקולדניםכאשר.בתקנותמוסדרהספציפיההסדר

עללהצביעהראוימן.בחוקמעוגנתהיאהיתהאילומאשרתקנהשלמהוראותלסטות
.הכמותשאלהאלא,החשובההיאהנורמטיביהתוכןשאלתלאפיה-על,נוספתדעה
אתלהרחיבישכךלשם,לאורהצדקהוצאתהיאהתקנותומטרתהיות,זוגישהפי-על

פי-על.תקנותמאותידי-עלאותולכבולואין,המשפט-ביתשלהדעת-שיקולמרחב
לחושלהשאירישהשארואת,תקנותשליותרהרבהמצומצםבמספרדיזוגישה

.המשפט-ביתשלהמומחיות

סיכום.7

הםכיהסקנו,הטבעיהצדקלכלליבאשר:מסקנותינועלנצביעהמאמרשללסיכומו
במורלבחרנו,הפרטיבמשפטהיסוד-חוקלתחולתבאשר;היסוד-בחוקמעוגניםאינם
במישורתיעשההיאכי,הסקנופרוצדורליתבחקיקהלהתערבותבאשר;התחולההעדר

,התערבותעילתתהווהלאגרידאדיוניתפגיעה,דהיינו,הדיוניבמישורולאהמהותי
.דיונימפגםנגרמתאשר,ההגבלהפסקתבתנאיעומדתשאינה,מהותיתפגיעהאלא

,היותרלכל,תהיההיסוד-חוקשלהעיקריתשהשפעתו,לומרניתןהתחתונהבשורה
יבמשקלהמעניק,מחודשאינטרסיםאיזוןובעריכתהדעת-כשיקולהשימושבאופן
קיימיםשהיוהליכיםבביטולולא,היסוד-גחוקהמעוגנותהנתבעשללזכויותיויותר
:היא,פחותלאמעניינתהיאאך,זוברשימהבהדנושלאנוספתשאלה.לחקיקתועובר

.המשווההמשפטמןחדשיםסעדיםקליטתעלהאדם-כבור:יסוד-חוקישפיעהכיצד
החייםלקצבעצמהאתלהתאיםמנתעלדינאמיתלהיותחייבתטובהמשפטשיטת

שלאסעדמתןהצדדיםביןצדקלעשייתהצורךתובערביםבמקרים.החברהולדרישות
אזרחיבעניןהדןמשפט-ביתכלוהסמיךלכךמודעהיההמחוקק.לכןקודםמקובלהיה

.20זוסמןספר"במשפטפניםמאור"כהן'ה'חראה190
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על,הישראלילמשפטהסתננולאחרונה.!9!שלפניובנסיבותלנכוןשיראהסעדכללתת

hצוהן,לעילהמתואריםהסעדיםשני,שיפוטיתחקיקהשלדרך
~
areavaI91צווהן

Piller93245105!.סעדיםשלפלישתםעלדעתוחיווהטרםהעליוןהמשפט-בית,אמנם

ולתתלנסיבותיועניןכללבדוקהמשפט-בתיימשיכובעתידשגם,להניחישאולםאלה
לחוק75סעיףשביןהיחסעלהדיוןאת,מקוםמכל.המתאיםהסעדאתמקרהבכל

.אחרתלרשימהנשאיר!וחירותו94האדם-כבוד:יסוד-חוקלביןהמשפט-בתי

.1984-ד"התשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק75סעיף191
וינוגרדהנשיאכבודאמנם.184(א)ב"תשנמ"פ,זקס'נאוקון90/13698,13432(א"ת)'המ192

M~reavaהלכתאתלאמץכדיזמנימניעהצולמתןשםבהחלטתואיןכי,196'בעשם,ציין

נדרשהואשאיןמשום,הצולמבקשיותרהנוחים,הזמניהעיקולכלליאתיישםאףוהואבאוץ
אכןמקרהבאותובפועלאולם,(198'בעשם)נכסיואתלהכריחמתכווןשהמשיבלהוכיח
אףעלכי,צייןאףהנשיאכבוד.ממשנכסיםהברחתאלא-הברחהכוונתרקלא-הוכחה
לתתבבואוזודרישהגםיבחןהמשפט-שביתראוי,כאמור,נכסיםהברחתבהוכחתצורךשאין
Americ~nבעניןהדין-פסקשלאחר,בחשבוןניקחאם.(שם,שם)זמנימניעהצו Cynamid

הבדלשאיןהרי-קנטרניתואינהלדיוןרציניתשאלהמעלהתביעתוכישיוכיחלמבקשלודי
הדריקץתמבחינת-עיקוללבין,כפרט,Mareavaוצו,בכלל,זמנימניעהצוביןרב

ל"הנזקס'נאוקוןהדין-בפסקכיסבורני,הראויהככורבכל,לפיכך.מהמבקשהמקדמיות
.(מהותיתמבחינהדעהכךעללהביעמבלי,כמובן,זאת)בארץMareavaהילכתאומצה

סעיףעלהמשפט-ביתהסתמךזהבמקרה.(פורסםלא)ארביך'נארותך90/12295(א"ת)'המ193
אמצעיםלנקוטהמשפט-ביתאתהמסמיך,1973-ג"התשל,זוג-בניביןממוןיחסילחוק11

איזוןהסדרפי-עלאוממון-הסכםפי-עלזוג-בןשל(עתידהוביןקיימתבין)זכותועללשמירה
-אישימעמדשלכמטריהדווקאהאנגליותההלכותנקלטובעברגםכי,יצויין.המשאבים

Amerieanהלכתקליטת,למשל,ראה Cynamidלעיל,ל"הנ83/342א"בעלראשונהל"הנ,
Antonמסוגצוניתןבואשרנוסףדין-פסק.84הערה Pillerרותם91/798(א"ת)א"תהינו
לעילאזר'עראהל"הנהדין-פסקעללסקירה;(פורסםלא)ראודור'נמ"בעלביטוחחברה
שאינםבענייניםהסעדהענקתהיהאלהבהחלטותהחידושכי,יצויין.96-94'בע96הערה
.רוחניקנייןשלהמצומצםבתחוםמצויים

מכהחדשיםסעדיםלקבלתלעתוריהיהניולבעתידגםהאם-דהיינו,כלליחוקתיהן194
סעדכללהסדירצורךיהיהשמאאו,המשפט-בתילחוק75כסעיףהמציההכלליתהסמכות

מהותיוהן,(בחוקאלא...פוגעיםאין":היסודלחוק8סעיףלשוןראה)ראשיתבחקיקהחדש
הנורמטיביתרמתןוהעלאתהאדם-כבוד:יסוד-חוקשלחקיקתולאורהאם-דהיינו,ספציפי

סעדיםמתןיצדיקלאאשר,כלשהו"אדוםקו"לשרטטצורךיהיהבוהמוסדרותהזכויותשל
שמאאו,(היסוד-חוקעליוישפיעהכיצד,שכזה"אדוםקו"היהכברואם)ממנוקיצונים
מקרהבכללתתמוסמךשהואהמעדיםכסוגמוגבליהיהלאהמשפט-ביתשלדעתו-שיקול
"בטיחותהוראות"לבכפוף(שכזהסעדמתןמצדיקותשהנסיבות,כמובן,כהנחה)לגופו
נניח:קיצוניתדוגמהניקחהבעייתיותלהמחשת)וכדומההצושלתוקפומשך,הערובהכגובה
אמןהוא,ודאותכדיעדטוביםנגדוהתביעהוסיכויישקליםמיליוניהחייב,מסויםדין-שבעל

הניתן;לארץ-לחוץמלברוחבעדויעצורלאמהארץיציאהעיכובוצו,והתחמקויותתחפושות
.(?ההביעהסיכולאתלמנועמנתעלזמנימעצרשלסעדלקבליהיה




