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מבוא.א
העסקייםההגבליםחוקשלהאכיפהמערך.ב
העסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפהחשיבות.ג
הברית-בארצותפרטיתאכיפה.ד

הברית-בארצותהפרטיתהאכיפהשלהיקפהעל.1
?הברית-בארצותAntitrust~-הבתחוםפרטיתהאכיפהלהצלחתהגורמים.2

האירופיבאיחודפרטיתאכיפה.ה
?ממומשאינובישראלהפרטיתהאכיפהפוטנציאלמדוע.ו

בישראלהעסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפהמערךשרררג.ז

מבוא.א

בגדרהיאהישראליתהמשפטבשיטתהעסקייםההגבליםדינישלפרטיתאכיפה
אזרחית-פרטיתאכיפהמאפשרהעסקייםההגבליםחוק.ממומשלאפוטנציאל

הסטטוטורייםהסממניםאחד.1אותהמעודדאפילו"השורותבין"ו,הוראותיושל
,העסקייםההגבליםלחוק50בסעיףמעוגןהפרטיתהאכיפהשלהמובהקים

נזיקיתתביעהלבסםהמאפשר("העסקייםההגבליםחוק":להלן)1988-ח"התשמ

למינהלבמכללה"עסקייםהגבלים"בכנסהמחברשנשאדבריםהרצאתמתוךלקוחזהחיבור* 2007ינואר,לציון-כראשון
ההגבליםבמחלקתמתמחה,שילוןאסףלמרהעמוקהתודתי.

,קנדה,טורונטובאוניברסיטתלמשפטיםהספרמבית,לייזראדםולמר,במשרדיהעסקיים
.החומרבאיסוףהסיועעל

-'ושותיגורנובציןגלאוןאון-כרבשביטעסקייםהגבליםמחלקתוראשבכירשותף**
ובמכללהאילן-ברבאוניברסיטתורכישותומיזוגיםעסקייםלהגבליםמרצה;דין-עורכי

הגבליםדיני"הספרמחבר;העסקייםההגבליםדינישלבפרקטיקהעוסק;נתניההאקדמית
.2002-ב"תשס,משפטיתספרותנירהוצאת,"שלישיתמהדורה-עסקיים

.1988-ח"התשמ,העסקייםההגבליםלחוק(ה)43'ס:למשלראו1
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חוקשלהפרהבגיןייצוגיתתובענהלבססאפשר,כןכמו.2החוקהפרתשלבמקרה
פרטיתאכיפהקיימת,עצמוהעסקייםההגבליםבחוק,כלומר.3העסקייםההגבלים
האזרחייםההליכיםמספרבפרקטיקהאולם,4העסקייםההגבליםדינישלהגבלית

,קטןהוא,העסקייםההגבליםחוקהוראותשלפרטיתאכיפהבמסגרתהננקטים

העובדה,יוצאכפועל.כולוהישראליהמשקשלהתחרותיתהמבטמנקודת,יחסית

להשפעהלמעשההלכהמתורגמתאינה,פרטיתאכיפהמאפשרהחוקתאורטיתכי
,פוטנציאלשלקיומואףעל,כלומר.הישראליבמשקהתחרותיותשיעורעלממשית

.ממומשאיננוהוא
חוקשלאפקטיביתפרטיתאכיפהאיןהישראליתהמשפטבשיטתמדוע

האכיפהומערךהצרכנים,החופשיתהתחרותשוחרימדוע?העסקייםההגבלים

והצרכןהכלללטובת,לשדרגכדילעשותצריךומה?מכךנפסדיםיוצאיםההגבלי
ואחרותאלהבשאלות?בישראלהעסקייםההגבליםחוקשלהפרטיתהאכיפהאת

.זהבחיבוראעסוק
אכיפה"המונחאתאבהיר,ראשית:הבאיםבנושאיםאעסוק,פירוטביתר
ההגבליםבתחוםמנהליתאופליליתבאכיפהדיאיןמדועאבהירוכן,"פרטית

הפליליתהאכיפהשלהמקבילקיומןחרף,הפרטיתהאכיפהומדוע,העסקיים
:פרטיתאכיפהשלשוניםסוגיםאסקורמכןלאחר.חשובהכההיא,והמנהלית

ייצוגיותתובענותאופרטיותותביעות;ייצוגיותתובענות;פרטיותתביעות
אסקור.Follow(5-()ם-Actions(מנהלייםאופלילייםהליכיםבעקבותשמוגשות

הברית-בארצותהעסקייםההגבליםדינישלהפרטיתהאכיפהשלמעמדהאת
)Antitrust(רפורמהזהבענייןהייתהשם)האירופיבאיחודהתחרותדיניושל

האכיפהולעידודלשדרוגהצעותכמהאציע,ולסיום;(2003בשנתמשמעותית
.בישראלהעסקייםההגבליםחוקהוראותשלהפרטית

הפרטיתהאכיפהאתלהקיץהיא,זהחיבורשלהמרכזיתמטרתו,כאמור
הייןיבשכבר.שרויההיאשבההעמוקהמהתרדמההעסקייםההגבליםבתחום

עונשיהוטלוכבר;בישראלהעסקייםההגבליםרשותשל"העשורחגיגות"מ

וכן;(1967)78כגהפרקליט"בנזיקיןעוולה-עסקיהגבל"מורדניאל:זהלענייןראו2
משפטעיוני"העסקייםההגבליםדינישלוהפרטיתהעונשיתהאכיפהעל"בורונובסקימשה
שלהפוטנציאלניצול-אילתופעתחריגבבחינתשהיאכוולתביעהלדוגמה.(1990)537טו

ושנפסקו,העסקייםההגבליםלחוק50סעיףעלהתכססהאשרההגבליתיהפרטיתהאכיפה
('חימחוזי)א"ת:ראו,העסקייםההגבליםחוקשלהפרותבגיןלתובעיםפיצוייםבמסגרתה

99/1114Tower Air(2007.5.6,פורסםטרם)מ"בעתעותהשירותי'נ.
,ייצוגיותתובענותחוקראו.הייצוגיותהתובענותבחוקלכךהנורמטיביהבסיסמצוי,כיוס3

ההגבליםבחוקנפרדפרקשלמכוחוזההיהבעבר.4ח"מ,שנייהתוספת,2006-ו"התשס
לתוקףכניסתוועם,ידיעלשבוטלהעסקייםההגבליםלחוק1'ופרק:ראו.עצמוהעסקיים

.2006-ו"תשס,הייצוגיותהתובענותחוק,של
(צחי)יצחק:היתרביןראוהעסקייםההגבליםחוקמכוחהאזרחייםהסעדיםלענייןלהרחבה4

.(2002)673-688ומורחבתמעורכנתשלישיתמהדורה-העסקייםההגבליםדינייגור
.העסקייםההגבליםלחוק43'סמכוחקביעה:למשל5
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;6עסקייםהגבליםשלעברותבגין(שירותבעבודותהומרושלא)בפועלמאסר

,=בגרותשלרמה"להגיעהכברספקללאהעסקייםההגבליםלתחוםהמודעות

הפוטנציאלאולם.בישראל(המשפטיתרקולא)העסקיתהקהילהבקרבגם,וזאת
.מומשלאעדיין

עלההגנה,העסקייםההגבליםחוקהוראותשלפרטיתאכיפהללאכיאטען

יפורטשעודכפי,האמורלאור.נגרעההרתעהואפקט,חסרהבישראלהתחרות
הגבליותתביעותלהגישתובעיםשיתמרץבאופןהחוקאתלתקן,לדעתי,יש,להלן

למתןהדעתאתלתתגםיש.הברית-בארצותהקיימתלוודומהבמתכונתאזרחיות
דעתהולחוותלהתערבהעסקייםההגבליםרשותאתלחייבהמשפטלבתיאפשרות
,המשפטביתלדעת,יששבהםבמקרים,פרטיתאכיפהבמסגרתהגבליםבתביעות

ההגבליםלתחוםהמודעותאתלהגביריש,בנוסף.הרשותבהתערבותלציבורעניין
competition(העסקיים Advocacy(העמוקההציבוריתהחשיבותאתולהדגיש
.ובעידודהבשימורה,התחרותשבהגנת

ההגבליםבתחוםהבקיאותרמת,ישראלמשופטיחלקאצל,הלבלדאבון
,מזאתיתרה.אחריםמשפטבתחומיהבקיאותלרמתדומהאינה,העסקיים

בזירתמצויאינושברגיל,העסקייםההגבליםמתחוםנרתעיםרביםמשפטבתי
כלכלייםמניתוחיםהמשפטבתי,לעתים,נרתעים,בפרט.שלהםהמומחיות

,זהבהקשרהמוצעיםהפתרונותעל,ברם.העסקייםההגבליםבתחוםהנדרשים
.להלןאפרט

העסקייםההגבליםחוקשלהאכיפהמערך.ב

:רגלייםשלושעלזהבתחוםהאכיפהמערךעומדהעסקייםההגבליםחוקפיעל

ההגבליםרשותמופקדיםשעליה-העסקייםההגבליםחוקשלפליליתאכיפה
מחוזימשפטוביתההגבליהפליליבתחוםוהתובעתהחוקרתכרשות,העסקיים
;7בירושלים

הממונהמופקדיםשעליה-8העסקייםההגבליםחוקשלמנהליתאכיפה
המסחרהתעשייהושר;עסקייםלהגבליםהדיןבית;העסקייםההגבליםעל

;9והתעסוקה

5071(4)00מח-חק,סבירסקי'נישראלמדינת99/366פ"ת-המרצפותקרטל:למשלראו6

(2002).
עלמסורההעסקייםההגבליםבתחוםפלילייםכאישומיםלדוןוהבלעדיתהייחודיתהסמכות7

המחוזיהמשפטביתשלהחלטותיועלערעורים.בירושליםהמחוזיהמשפט-לביתהחוקפי
.העליוןהמשפטלבית,בזכות,להגישניתן,כאמורבירושלים

,4ש"הלעיל,יגורראו,העסקייםההגבליםבתחוםומנהליפליליבין"התפרקו"לעניין8
.645-659'בעמ

מזהנמוךרףבצולקבועהעסקייםההגבליםבתחוםמנהליתסמכותבחוקנותרהלממונה9
ההגבליםלחוק(ג)26סעיף:ראו.ספציפיבשוקמונופוליןשלקיומולקביעת,בחוקהקבוע
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:כולוהציבורבידיהמופקדת-העסקייםההגבליםחוקשלפרטיתאכיפה

אכיפה.עסקימהגבלשנפגעמיכלבידיהיינו,ומתחריםספקים,מפיצים,לקוחות
משפטביתבכלשתיעשהיכולהעסקייםההגבליםחוקהוראותשל,כאמור,פרטית
.ענייןבאותולדוןוהמקומיתהענייניתלסמכותובהתאםבישראל
תחרותעללהגנה,כולל,"גנרישם"אפואהוא"פרטיתאכיפה"המונה
שרשותהואזואכיפהשיטתביסודהעומדהרעיון.10אזרחייםהליכיםבאמצעות
גםמסורזהתפקידוכי,התחרותשלהיחיד"השמירהכלב"אינההעסקייםההגבלים

והשמירהוקניינוהציבוררכושהיאשהתחרותהיאהתפיסה.מהציבוראחדכלבידי
,פרטיתאכיפהבאמצעותגם,עליהההגנהממילא.הציבורשלאינטרסמהווהעליה
שלהישירהאינטרסעלההגנהבצדזאת,וקניינוהציבוררכושעלהגנהמהווה
.העסקימההגבלשניזוקהפרט

העסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפהחשיבות.ג

,ואפקטיביתיעילהשהיאמקום,העסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפה
העסקייםההגבליםרשות.כולוההגבליהאכיפהמערךאתמשמעותיתמשפרת

נאלצתהיאהדבריםמטבע.ההגבליתהאכיפהמרבאתלבצעמסוגלתאינה
כוחשליחסיתגבוההתחלופה,אדםכוחמגבלות,תקציבמגבלותעםלהתמודד

והצורך,האדםוכוחהתקציבמגבלותובעיקר,אלהמגבלות.'וכומקצועיאדם
,התחרותעלבהגנההקשוריםבנושאיםלטיפולבאשרעדיפויותסדרילקבוע

,העסקייםההגבליםרשותידיעלמטופליםאינםרביםתחרותשכשלילכךגורמים
הרשותלטובתכי,יודגש,ההמחשהלשם.המנהליבפןלאואףהפליליבפןלא

זהובכלל,שקליםמיליון20-לקרובשלשנתיתקציבעומדעסקייםלהגבלים
שהםוכלכלניםחוקריםכולל)דיןעורכי30-40-כשכוללתמשפטיתמחלקה

וכשליהבעיותבכליטפלכזהשמערךלצפותניתןלא.(בהשכלתםדיןעורכי
בכללטפלמשאביםאיפואאיןהעסקייםההגבליםלרשות.בישראלהתחרות
.התחרותוכשליהבעיות
,כך.לכךהדרושיםוסעדיםכלים,דהיוםהחוקללשוןנכון,לרשותאין,לכךנוסף
לחייבהעסקייםההגבליםלרשותסמכותמעניקאינוהעסקייםההגבליםחוק,למשל
כלומר.בתחרותהפגיעהשלהפרטיים"קרבנות"לפיצוייםלשלםעסקילהגבלצדדים

.11כספיותסנקציותלהטילחוקפיעלסמכותבישראלהעסקייםההגבליםלרשותאין

.1339ת"ק,1982-ב"תשמ,(מונופוליןקביעת)עסקייםהגבליםצו:למשלראו.העסקיים
.545-546'בעמ,4ש"הלעיל,יגור:ראוזהבענייןלהרחבה

10Damages Actions For Breach of the EC",05/12/19ommission Staff Working Paper2(

/http ://eur-lex .europa .euILexUriServ/site/en/com672(2005)Antitrust Rules", COM

i

.

pdf67200501-0012005/2005ת.
למשלראו,כספייםעיצומיםלהטילבחוקשהוסמכומנהלרשויותישנןכי,יצויןזהבהקשר11
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סנקציותלהטילסמכותלרשותישכאשר,'אחרות2משפטבשיטותגםכייצוין
ולא,המדינהלאוצרכללבדרךמשולמיםאלההרי,קנסותבדמותמנהליותכספיות
כספייםעיצומיםאוקנסותכןכמו.הגבליותהפרותמאותןשנפגעמישללכיסו

שעלמאלההשונות,עונשיותמידהאמותפיעלמחושביםהמפרעלהמוטלים
העלותשליעילה"הפנמה"ליצורכריבהםישתמידלאכןעל.פיצוימחושבבסיסן

במסגרת.העסקיההגבלעקב(הנגרעתהחברתיתהרווחהאו)הנוצרתהחברתית
הפגיעהשלהישירהקרבןקרי-ההגבליהנפגעיכול,במסגרתהורק,פרטיתאכיפה

חשובה.בתחרותםהפגיעהבגיןלושנגרמוהנוקימעלפיצוילקבל-בתחרות
Follow),-(תכ-Actions(ציבוריתאכיפהלאחרפרטיתאכיפהזהבהקשרבמיוחד

אכיפה.הפליליתהאכיפהאתהמשלימהפרטיקולריתפרטיתאכיפהקטגורייתשהיא
עלמסתמךשהואתוךמהמפרפיצוייםלתבוע,שנפגעהעסקילגורםמאפשרתזו

הפרטיתהאכיפהגורמתזהבאופן.קודמיםפלילייםהליכיםעלאומנהלייםהליכים
הנפגעיםלכיסיתושב,העסקיההגבלעקבשנגרעה"החברתיתהרווחה"שלכך

.העסקימההגבל
אפקטלשדרוגרבותתורמתהפרטיתהאכיפהכי,להדגישחשוב,לבסוף
כחשיפתלסייעהפרטיתהאכיפהעשויה,כך.ההגבליהאכיפהמערךשלההרתעה
החשש,כןכמו.העסקייםההגבליםחוקעלאחרותהפרותבחשיפתאוקרטלים
הגבלעקבשנגרמוהנזקיםבגיןלפיצוינזיקיתמתובענהאוייצוגיתמתובענה

העסקיםההגבליםדיניאתמלהפרנוספתהרתעהמשום,כשלעצמה,בהיש,עסקי
.זומעיןלהפרהצדמלהיותאו

הברית-בארצותפרטיתאכיפה.ד

הברית-בארצותהפרטיתהאכיפהשלהיקפהעל.1
סטטיסטיקהלמצואקשההברית-בארצותגם,אחרותמשפטלשיטותבדומה
,זאתעם.העסקיים4ןההגבליםבתחוםפרטיתאכיפהשללהיקפהבאשרמסודרת

כספייםעיצומיםהטלת.1999-ט"תשנ,החברותלחוקואילך354'ס-החברותרשמבעניין
.האירופיכאיחודיחסיתשכיחהתופעההיאהתחרותחוקיאתשהפרותאגידיםעל

.בהולנדאובקנדההתחרותבדיני:למשלכמו12
13Kovacic, Private Participation

"! the Enforcement of Public Competition.עWilliam

biicl . shtm030514/http : //www.ftc .gov/speeches/other,200315Id~WS. May.
במסגרתהתובעלטובתכמיוחדגבוהיםפיצוייםנפסקו,בנושאבולטיםתקדימיםבכמה14

BerkeyחEastman1.)1בענייןלמשלכך,antitrust~-הדינישלהפרטיתהאכיפה Photo

(1979.cir24ת)26324,1603,.Kodak Compבגיןדולרמיליון87כסךפיצויהתובעקבל
שללסךהפיצויסכוםהופחתהערעורבמסגרתבהחלטהאולם)Kodakשלמונופוליןעברות

AT&T1.tMCI,1462,קקט1072.5בעניין.(בלבדדולר000,990 Communication Coנפסק
More:גםזהלענייןראו.דולרמיליארד8.1שלבסךפיצויהתובעלטובת Firms are Fffing

Alltitrust~.1976,29,וו Lawsuits against Competitors, Wall Street Journal, Dec

111ט"תשסןג"יהמשפט
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Prof.1.א.Landeשלמשותפתמחקר15בעבודתסטטסטייםנתוניםלמצואניתן

מעבודתללמודניתן,למשל,כך.עסקייםבהגבליםהמתמחיםProf~.7.תDavis'-ו
,הניבוהברית-בארצותההגבליםדיניבתחוםפרטיתאכיפההליכיכיזומחקר

,בתחרותהפגיעהשלהפרטייםלקרבנותפיצויים,האחרונותהשניםבעשרות
,המכריערובםלאאבל,מהפיצוייםניכרחלק.דולרמיליארד35-כשלבסכום
בעקבותשבאוהגבליותאזרחיותבתביעותדהיינו;Follow-()ת-110(5ח10-בנפסקו
חלק.הרשות16שניהלההעסקייםההגבליםבתחוםמנהלייםאופלילייםהליכים

Ruleשלבתביעותגםנפסקהפיצוייםמסךמבוטללא of Reason.במקריםדהיינו
במקריםולא,הענייןנסיבותיסודעלבתחרותפגיעהלהוכיחהתובעעלשבהם
t(Hard(מובהקיםקרטליםשל Core Cartels

ניתןהברית-בארצותהעסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפהחשיבותעל
קוקינס'פרופ.72006ןמשנתקוקינססטפןפרופסורשלממחקרגםללמוד

העסקייםההגבליםבתחוםהחשובותההלכותשלהמכריעשהרוב,היתרבין,מצא

.העסקייםההגבליםדינישלפרטיתאכיפהשלבמקריםדווקאניתנוהברית-בארצות
בהםשהבולטת-הלכותשלזניחמספרלמעט.הדבריםמצבזהאיןבישראל

"שף'נטבעול98/4465א"בדנהיא
t1sQהפרטיתהאכיפהבתחוםהלכותאין

הןהעסקייםההגבליםבתחוםהחשובותההלכותשלורובןבישראלההגבלית
דיןפסקי)הפליליאו(העסקייםההגבליםעלהממונהשלהחלטות)המנהליבפן

.(המשפטביתשלפליליים

?הברית-בארצותAntitrust'-הבתחוםפרטיתהאכיפהלהצלחתהגורמים.2

:הברית-בארצותהפרטיתהאכיפהשללהצלחתהגורמיםכמהעללהצביעניתן

.הדמוקרטיהמשטרשלהתיכוןכבריחנתפסתהתחרותהברית-בארצות,ראשית
פרשנותשלסוגיותזולת.דמוקרטיהאין,חופשיתתחרותשללאהיאהתפיסה
לביתלהגיעשזוכיםהיחידיםהענייניםהםהעסקייםההגבליםענייני,החוקה
זועובדה."טריבונלעלטריבונל"מגיעיםאלהרק.הפדרליהעליוןהמשפט

האמריקניתהמשפטשיטתשמייחסתהרבההחשיבותעל,היתרבין,מלמדת
,הפרטיתלאכיפהשניתןהדגשגםמובןממילא.עליהולשמירההחופשיתלתחרות

.המשפטשלהמבטמנקודתוביןהציבורשלהמבטמנקודתבין
International(לאומיים-ביןקרטליםעלהחוקאכיפתשלבעניין,שנית

~

Cartels(

1529:Evaluation of ~' Private Antitrust Enforcementאג,Davis]ש,05נ""נLande.אRobert

/http : //www.antitrustinsti%te .org/archives/files2006,801א,case Studies, Interim Report

(פרנסיסקו-מן'אונ)דיויס'ופרופ(בלטימור'אונ)לנדי'פרופוזלמחקרבודת?.41.5505ק

.2006בנוכמכר8-מה
Federal~-ה16 Trade Commissionהשלהאנטיטרסטמחלקתאו-~Department of

Justice

.
17Prof. Stephen Calkins, Coming ,"

~
raise Oriminal Anritrusr Enforcement, ," EUROPEAN

ENFORCEMENI

~

OF

.

PROHIBITION 'OF

~

CARTELS:6002COMPETITION LAW ANNUAL

I

.
.(2001)56(1)נוד"פ,מ"בע(1994)היםשף'נמ"בע(1993)טבעול98/4465א"דנ18
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!ממומשלאפוטנציאל-העסקייםההגבליםדינישלפרטיתאכיפה

-בארצותהתחרותרשותממשאבינכבדנתחהאחרוניםבעשוריםשתופסתחום-
כאמצעיאלא,הדמוקרטיהעללהגנהכאמצעירקלאהאכיפהמשמשת-הברית
Social(חברתיעושרהברחתלמניעת Welfare(,ולצרכןהאמריקניתלאומההשייך

,דומהבאופן.לאומיים-רבלתאגידים,הברית-ארצותלגבולותמחרןאל,האמריקני
נגדהמכוונת,הברית-בארצותהמשפטבשיטתהגבליתפרטיתאכיפהנתפסת

.החברתיהעושרעלגםאלאהתחרותעלרקלאלהגןשמיועדתכמי,זריםתאגידים
Per~-החזקות,שלישית Se(ב)2בסעיףגםמצוישלהןששרשור,האמריקניות

במסגרתבעיקרומיושמותנאכפות,הישראליםבדיןהעסקייםההגבליםלחוק
סיבה,לבסוף.הברית20-בארצותהעסקייםההגבליםדינישלהפרטיתהאכיפה
אכיפהשלהגבוהההשכיחותולרמתלהצלחה,מכולהחשובהולדעתנו,מרכזית
בפיצויהטמוןבתמריץנעוצה,הברית-בארצותהעסקייםההגבליםדינישלפרטית

Clayton~-ל15סעיף.העסקיההגבללקרבנות Act21,תמריץזהבהקשרמעניק
ההגבליתתביעתושאםבקובעו,פרטיתאכיפהבמסגרתהגבלילתובעמיוחד
בגיןלושנגרםמהנזקשלושהפישלבשיעורפיצוילקבלזכאייהיההוא,תתקבל
לצורךשהוציאמשפטיותהוצאותלרבות,העסקייםההגבליםדינישלהפרהאותה
.התביעהניהול
:קלייטוןלחוק15סעיףזהבהקשרקובעוכך

business or property by reasonת51אshall be injuredו,0א"Any person

]

!

the antitrust laws may sue therefor [sicתןof anything forbidden

the0))" any district court of the United States ] . . . [ without respect

controversy, and shall recover threefold the damages by himתוamount

י
ג"

ע

:

reasonab[e attorneyםsustained, and the cosr of

suirt

including

.(.י.צ.י-שליההדגשות)

אתרקלאנלחםהגבליתבתביעההפרטישהתובעבכךמכירהאמריקניהמשפט

זושאיןאף,הכללטובתשל,"ייצוגיותשלממד"ישלתביעתווכי,שלומלחמתו

שהיאהתחרותעל,(בעקיפיןולו)למעשה,מגןהפרטיהתובע.ייצוגיתתובענה

מתגמליםהעסקייםההגבליםדיני,תביעתומתקבלתואם,בכללו"הציבורקניין"
הדיןפסקיבמרבית,בפועל.לושנגרסהישירהנזקעלרקולאכךעלאותו

,וניהלשיזםהעסקייםההגבליםתביעתאתפרטיתובעהוכיחשבהםהאמריקניים

משפטהוצאותלרבות,לושנגרםמהנזקשלושהפישגובהםפיצוייםלונפסקו

.22התביעהניהוללצורךשהוציא

שללחלוקהקרטלים,מחיריםלתיאוםקרטלים:למנותנהוגהמובהקותז0ע50-התיקותכין19
.ייצורכמויותאוההיצעלוויסותמכסותוהסדריציבורייםבמכרזיםתיאומים,השוק

tBerkeyסת1.:זהלענייןראו20 Photo0.;14ש"הלעיל)

~

tMCI Communication14ש"הלעיל.
21(1914)15u. s .c . i15,The Clayton Act(קלייטוןחוק":להלן").
.14ש"הלעילדיןפסקיראו22
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להזכירכדאיהברית-בארצותהפרטיתהאכיפהלהצלחתבגורמיםהדיוןלסיום
הברית-בארצותהפרטיהתובעבפניעומדות,תביעותלהגשתזהתמריץכנגדכי

,למשל,כך.(5(עת8861)"מעמדו"לנוגעתשבהןהעיקריותאחת.מכשלותכמה
"רחוק"הואהתובעידיעלהנטעןהנזקכאשרלפיצויתביעהמשפטביתידחה
,פרטיתאכיפהשלבתביעותההגבלי"המעמד"נושאאולם.23דיוישירלאאו

.זהדיוןשלממסגרתוהורג,כשלעצמוהמעניין

האירופיבאיחודפרטיתאכיפה.ה

האכיפהבנושארפורמההאירופיהאיחודשלהתחרותבדיניהתחוללה2003בשנת
אמנתשלהתחרותחוקייישוםבדבר2003/1לתקנות6ותקנה3תקנה.הפרטית
Member'-ה)החברותהמדינותשלהמשפטבתיאתהסמיכו,רומא States(באיחוד

התחרותדיניהפרתשלבעילהפרטייםגופיםשלהגבליםבתביעותלדוןהאירופי
.האיחודשל

3Puiicle-*2003/1.Reg24:קובע:

0)"National coufts shall apply Community competition law

anUcompetitive behavior which may affect trade between Member

"...States

6Article-*2003/1.Reg25:קובע:

."82and81apply ArticlesשNational coufts shall have the power"

,בליסבוןהמשפטלבית,למשל,סעדלקבלתלפנותלתובעמאפשרותאלההוראות
"החברההמדינה"שלהמשפטבבית,שםתביעהולהגיש,בלונדוןאובמדריד
,אחרותבמילים.רומאלאמנת82או81סעיףהפרתשלבטענה,האירופיבאיחוד
שלמשפטבביתפיצוייםלתבועיכול,אחרתהגבליתהפרהשלאוקרטלשלקרבן

לצייןחשוב.האירופיהאיחודשלהתחרותדיניהפרתשלבטענה"חברהמדינה"
European(האירופיתהנציבותכי Commission(מנהלייםקנסותלהטילמוסמכת
פיצוייםלפסוקמוסמכתאינהאכל,האיחודשלהתחרותדיניאתשהפרמיעל
פיצוייםלפסוק"החברותהמדינות"שלהמשפטבתימוסמכים,כך.הנפגעלצד

.בתחרותהפגיעהקורבנותלטובת

183R1d431Coca(6תcir2.1970):זהלענייןואו23 Cola co. f1"ס.ןBaxter?881;ראוכן:

YALE86,Analytical[.ג.809 Framework: for Antitrust Standing"ג,Belnstein!נBerger

(1977).
2418competition lay down08the

implementation

or

I

rules2003/1חסCouncil Regulation

3Article.1/1נ20030ן.of

;

the EC

~

ieaty82and81Articles.
.6Article,שמ25
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אפשר,התחרותדיניבתחוםהפרטיתלאכיפההאירופיםשמייחסיםהחשיבותעל
:26האירופיבאיחודהתחרותחוקייישוםבדברלתקנותההסברלדברי7מסעיףללמוד

applying theתןplay0)essential part8תcoufts have86081%ח;

Community competition rules . When deciding disputes between)

private

,individuals, they protect the swbjective rights under Community law

.victims of infhngements0100)For exatnple, by awarding damages

ofl' the competition4א)coufts here complements81ח860חThe role ofl: the

."authorities of

the

Member States

דינישלהפרטיתבאכיפהשונותעםמתמודדיםהאירופאיםכילצייןעודחשוב

שונותתפיסות,פרוצדורלייםהבדליםעקב"החברותמדינות"בהשוניםהתחרות

.27'וכוהפיצוישיעורלגבי
שלהרגיליםהמשפטבבתיהתחרותדינישלהפרטיתהאכיפה,לסיכום

ההגנהאתשמשלימהככזואיפואנתפסת,האירופיבאיחוד"החברותהמדינות"
.28המנהליבפןלתחרותמעניקההאירופיתשהנציבות

?ממומשאינובישראלהפרטיתהאכיפהפוטנציאלמדוע.ו

ההגבליםבתחוםמדוע,לתחרותחשובהכההיאפרטיתאכיפה,שראינוכפי,אם

משתמעתהעסקייםההגבליםמחוק?בישראלשכיחהאינהיחסיתהיאהעסקיים
2בסעיף,למשל,כך.הוראותיושלפרטיתלאכיפה,יחסיבאופן,אוהדתגישה

פרטיתאכיפהלהקל,למעשה,שמטרתןחזקות,הכבילותחזקותעוגנולחוק(ב)
העסקייםההגבליםעללממונהכןכמו.29העסקייםההגבליםחוקשלאזרחית
להקלכדירבהבמידה,30מונופוליןכבעלמסויםגוףעללהכריזהסמכותניתנה
אתניצלהמונופוליןבעלשבובמקרה,מונופוליןבעלנגדאזרחיתפרטיתאכיפה
פרטיתאכיפהאוהדעצמוהעסקייםההגבליםשחוקמאחר.לרעההמונופולימעמדו

שכמהנראה.נפוצהזואכיפהשיטתאיןמדועהשאלהממילאעולה,הוראותיושל

:לכךאחראייםגורמים

.7Anicle,שם26
27the GREEN PAPER . Da~nages Actions forשCommisson staff Working Paper, Annex

the EC Antitrust Rules1ס~ Breach05.12.19-מההאירופיתהנציבותח"דו:זהלענייןראו.
Europe:!4wils?:גםראו28 ~ Should

,

' PrivateAntitNst,:

EnfolvementI

be

.

:

Encouragedi

ן).

~

Wouter

(2003)488-473WoaLD

I

' CoMPETmoN26.
הנדון(ב)2סעיףאתפירשטבעולבפרשתהעליוןהמשפטביתכי,זהבעניץ,להזכירראוי29

נורדנברגפרנס95/1990פ"ה:לדוגמהראוכן.לסתירהניתנותשאינןחלוטותחזקותכמקים
דיןפסקי,העסקייםההגבליםעלהממונההחלטות-עסקייםההגבלים)אריבן'נמ"כע

.(1996,303דיןעורכילשכת,גהעסקייםההגבליםבענייןהמשפטבית-
.העסקייםההגבליםלחוק26'ס30
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בבתי(שבוהציבוריולממד)הנושאלחשיבותמספקתמוסעותהיעדר.1
לחלוקהותנאי,בדמוקרטיהיסודאבןהתחרותלהיותמודעותדיאין:המשפט
.המשקמשאבישלוראויההוגנת

מתחוםנרתעיםהמשפטשבתיכברציינתי:כלכלייםמניתוחיםרתיעה.2
הוכחתלשםחיונייםשהנםכלכלייםמניתוחיםובמיוחד,העסקייםההגבלים
השוקהגדרת:כגוןשכיחותהגבליותסוגיות.העסקיההגבלעקבבתחרותפגיעה

שלהכרזהעללהישעןניתןלאכאשר)מונופולשלקיומוהוכחת;הרלוונטי
הוכחת;כובלהסדרשלקיומוהוכחת;(בנדוןהעסקייםההגבליםעלהממונה
לשםכלכליתדעתחוותעללהיסמךצריךכאשר)בתחרותאחרתפגיעהשלקיומה

המשפטשבתיכלכליתרעתחוות,מזומנותלעתים,שמחייביםנושאיםהם(כך
ובתחומיהנזיקיןדיניבתחוםגם.מוצדקתאינהזורתיעה.ברובםהימנהנרתעים
בתימשתמשיםמומחהדעתחוותהכרעהלשםנדרשתשבהםאחריםמשפט
.פסולשום,כמובן,בכךאין.מומחיםשלדעתםבחוותהמשפט

מתעוררותכאשר,בנוסף:חלופיסעדשל,כביכול,קיומובדברשגויהתפיסה.3
,לעתים,שבוייםהמשפטבתי,אזרחיותבתביעותעסקייםהגבליםשלסוגיות

תפיסה.העסקייםההגבליםרשותהיאלנפגעיםמזורלתתשצריךשמיבקונספציה
,המוגבליםמשאביהבהינתן,העסקייםההגבליםשרשותמשום,בבסיסהשגויהזו

אינההרשות,מכךיתרה.במשקהתחרותבעיותכלעםלהתמודדמסוגלתאינה
להגישהתובעשהפניית,מכאן.ההגבליהתובעשללזכותופיצוייםלפסוקמוסמכת
רבותפעמים,המשפטבביתתביעתובירורחלףהעסקייםההגבליםברשותתלונה
עלוהשמירההקידוםלאינטרסחוטאתהיא-מכךוחשוב,לתובעעוולעושה

בממשק.העסקייםההגבליםחוקשלשביסודוהבסיסהאינטרסשהוא,התחרות
,אחדמצדהעסקייםההגבליםרשותשלוהפליליתהמנהליתהאכיפהבין,הזה

,לדעתי,קיים,האחרהצדמן,המשפטבבתיהגבליותבתביעותהפרטיתוהאכיפה
לביןהאזרחיהמשפטבביתההגבליהדיוןביןבהתאמה,לאקונה,ממשיחסר
.עקרונייםתחרותבנושאימדוברשבהןבנסיבותלרבות,העסקייםההגבליםרשות
,למשל,הנושאאתמבהירההעסקייםההגבליםרשותהייתהלולדעתי,היהטוב

,הכבודבכל,המשפטבתי,מכאן.מתאיםדעתגילויבפרסוםאופנימיותבהנחיות
.העסקייםההגבליםרשותאצלואכסניהמזורלתובעכיכהנחה,לעתים,שוגים
לגרוםעלולה,תחרותבנושאישהעלהלסוגיותמזורלקבלתהגבליתובעהפניית

שכברכפי,כןכיהנה."שבורהשוקת"בפניולהיוותר"הכיסאותביןליפול"לו
שעניינןהנחיותויפורסמוייקבעוהעסקייםההגבליםשברשותהיהראוי,לעילצוין

,שנעשהכפי)העסקייםההגבליםבתחוםפרטיתאכיפהבהליכיהרשותהתערבות
'נטבעולבפרשתהעליוןהמשפטבביתהנוסףהדיוןשל,החריגבמקרה,למשל

אכיפהבהליכיהרשותמעורבותלעצםהןתתרוםכאמורהנושאהסדרת.(היםשף
,מקוםישאםייקבעפיהםשעללקריטריוניםבאשרודאותליצירתוהןפרטית
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הפרטיתהתביעהשנושאמקום:למשל)הרשותלהתערבות,פלוניענייןבנסיבות
.(ומשמעותיתקשהתחרותיתבפגיעהכרוך
חברישהאמריקניבמשפט:לתובעיםתמריץהיעררוכךבפיצוישמרנות.4

מאשריותרשכיחהעסקיהגבללנפגעיגבוהפיצוילפסוקשנטייתו,מושבעים
שלובהקשר,31מתמרץפיצויהישראליבחוקאין,כןעליתר.הישראליבמשפט
של"הכליםארגו"בביותרמשמעותימכשירלהיותשאמורות,ייצוגיותתובענות
גנריתבעיההתובעיםבפניעומדת,העסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפה
'זבפרקיפורטשעודכפי.העסקיים32ההגבליםלתחוםייחודיתשאינה,כללית
.לתובעיםבפיצויתמריץבחוקלעגן,התחרותלמעןוכדאיחשוב,להלן

בישראלהעסקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפהמערךשדרוג.ז

?בישראלהעסקייםההגבליםחוקשלהפרטיתהאכיפהאתלשדרגאפואניתןכיצד

("ראשונהעזרה"בבחינת)מידייםפתרונות:פתרונותסוגישניאציעהזהבהקשר
הקצרבטווח:מידיםפתרונות.הרחוקלטווחאסטרטגייםופתרונות;הקצרלטווח
בתיבקיאותאתלהגבירזהובכללהתחרותיתהמודעותאתלהגבירוראויחשוב

מוסמךכלשהושלוםמשפטביתאם.העסקייםההגבליםבתחוםהאזרחייםהמשפט

הואשבהרמהבאותהבנושאבקילהיותעליו,עסקייםהגבליםבתביעתלדון
אוהעסקייםלהגבליםשהרשותרצוי,למשל,כןעל.אחריםמשפטבתחומיבקיא

לשופטיםוהדרכותסמינריוניםיעביר,(שופטיםלהשתלמותהמכוןכגון)אחרגוף
סוגלייחדכלומר.ערכאותלייחדהוא,לבעיהאחרפתרון.זהמשפטבתחום
.עסקייםהגבליםשלאזרחיותבתביעותלדיוןערכאותשלמסוים

אתלהגביריש,בתחוםהמשפטבתישלבקיאותםרמתאתלהעלותכדי,בנוסף
הפרטיתהאכיפהאתלהקלנועדואשר,שבחוקהחזקותשלהאפקטיביהיישום
אתלמנועהבא,העסקייםההגבליםלחוק(ב)2סעיף.העסקייםההגבליםבתחום
בתחרותהפגיעהשכהםבסעיףהמפורטיםבמקריםבתחרותפגיעהלהוכיחהצורך
Per~-המקרישלתולדההוא,מאליהמובנת Seהפגיעהשבהם,הברית-בארצות

במסגרתשבווהחזקות,הסעיףאתליישםיש.מאליהמובנת,כאמור,בתחרות
.פרטיתאכיפה

באימוץמדובר.לקודמוהדוקקשרקשורהאכיפהמערךלשדרוגנוסףאמצעי
בדרךאלהבתביעותהדיוןוקיוםהגבליותבתביעותזמנייםצוויםליתןהאפשרות

אכיפהשלמסעדלהבדיל,כלשהופיצוילקבלהיכולתשבהןמשפטשיטותישנןכייצוין31
רק,בקנדהלמשלכך.מוגבלתהיאהתחרותבתחוםפרטיתאכיפהבמסגרת,מניעהצואו
לעילותאזרחיתהגבליתתביעהיסודעלפיצוילקבלשבחוקהאפשרותהורחבה2002-ב

Michael:ראו,לרעהמונופולימעמדניצולשלמסוימות Trebilcock, Private,נKent Roach

OSGOODE.נ.508-461(1996)
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.זורשימהשלמגדרה,כמובן,חורגזובבעיההדיון32
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יגור(צחי)יצחק

Per~-הבחזקותראוישימוש,האמריקניבמשפט.מהיריםדיןסדרישל Seבמסגרת
Summery(מהירדיוניבהליךכרוך,העסקייםההגבליםדינישלפרטיתאכיפה

Judgment(,כדאי.הישראליבמשפטהמקובלמקוצרדיןסדרשללהליךהדומה
מאחר,אזרחיותהגבליותתביעותשלבהקשרזהדיוניכלישלאימוצולשקול
.מאליהמוסקתבתחרותהפגיעהכאשר,תחרותבכשלימהירדיוןמאפשרשהוא
האכיפהלשדרוגלסייעשיכוליםמידייםפתרונותכבחינתהנםשלעילהצעדיםכל

.קצרהזמןבטווחכבר,יחסיתבמהירות,העסקחםההגבליםבתחוםהפרטית
רשותידיעלהנחיותפרסוםלשקולהראוימן:הארוךלטווחאסטרטגיתראייה
סוגיותהמעלותפרטיותבתביעותהרשותלהתערבותבנוגעהעסקייםההגבלים
סבוראניזהבהקשר.33הרשותשלמיזמתהגםוזאת,התחרותבתחוםמהותיות

,שוטףבאופן,ידווחו,העסקייםההגבליםבתחוםפרטיותשתביעותהראוימןכי
ההגבליםבתחוםאזרחיותתביעותשלמרשםתנהלזו.העסקייםההגבליםלרשות

להתערבלרשותלאפשרמנתעלאלא,גרידאהמעקבלשםרקלאזאתאך,העסקיים
עקרוניתסוגיהעולהדעתהשיקולפיעלבהםבמקרים,מעשיבאופןבהליכים
.התחרותהגנתלצורךחשובהבהליךוהתערבותה,התחרותבתחום

לקורבנותאולנפגעימתמרץפיצויאימרץהואביותרוהחשובהאהרוןהשינוי
כשם.הברית34-בארצותכיעילהוכח,מתמרץפיצוישל,זהאמצעי.העסקיההגבל
שלמלאכתואתעושההואכאשרבתביעתושהצליחייצוגיתובעמתמרץשהדין
האפשרותאתלשקולראויכך,המשפטלביתהייצוגיתהתובענהאתבהביאוהציבור
.העסקייםההגבליםבתחוםפרטיתאכיפהשלבהקשרמתמרץבפיצוישימושלעשות
להגשתיתרלתמריץלגרוםעלולמתמרץשפיצוי,כמובן.קודםאחתשעהויפה

אמצעישלתרומתו"לציבורהתועלתשלהכוללמאזן"ב,לדעתנו,ואולם;35תביעות
החיסרוןעלעולה,הציבורקנייןכאמורשהיא,התחרותבתחוםהאכיפהלהגברתזה

.ממנווחשובהתובענותעידודשלבוהכרוך

ברורותמידהאמותלקבועהעסקייםההגבליםרשותעל,כאמורהנחיותבמסגרת,לדעתנו33
חוקשללאכיפה(פרטיתאוייצוגית)אזרחיתתובענהבמסגרתמעורמותהתישקלשלפיהן
ובין,הפרקשעלההגבליתלסוגיהבאשרדעתחוותמתןבאמצעותבין,העסקייםההגבלים

ידיד"כלהליךוהצטרפותהליךכאותועצמההרשותהתייצבותבאמצעות(מתאימיםבמקרים)
."המשפט-בית

רקבדיןקיים,התחרותדינישלפרטיתאכיפהבמסגרתהמתמרץהפיצוישמוסדלצייןחשוב34
,האירופיהאיחודשלהתחרותבדיני:למשלכמו)אחרותמשפטבשיטות.הברית-בארצות

דינילאכיפתהפרטיתשתביעתוהתובעזכאי,היותרלכל,('וכוקנדה,אוסטרליה,זילנד-ניו
.העסקיההגבלעקבלושנגרםהנזקבגיןבנזיקיןרגיללפיצוי,התקבלההתחרות

הנםהאמריקניבמשפטכאמור"היתרמוטיבציית"סוגייתעםלהתמודדותהשכיחיםהכלים35
סוגיית"שליחסיתוצרהנוקשהוהגדרההלבתוםמבחניבמסננתהתביעההעברת:היתרבין

שעשויה,כזונזיקיתהגבליתתביעהשללהגשההזכאותמבחנישלקרי,"ההגבליהמעמד
בגיןשנזקולהוכיחעליו,היתרבין.משולשבפיצוי,בתביעתויצליחאם,התובעאתלזכות
לביןהנטעןהנזקביןוברורישירסיבתיקשרושקיים,ישירנזקהואהנטעןהעסקיההגבל
.25ש"הלעילגםזהלענייןראו.התובענהנשואהעסקיההגבל
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