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הישראליתהמשפטבשיטתהעטקייםההגבליםדינישלפרטיתאכיפה

אכיפהמאפשרהעטקייםההגבליםחוק .ממומשלאפוטנציאלבגדרהיא

אחד . lאותהמעודדאפילו "השורותבין"ו ,הוראותיושלפרטית-אזרחית

בטעיףמעוגןהפרטיתהאכיפהשלהמובהקיםהטטטוטורייםהטממנים

ההגבליםחוקיי(להלן:-1988ח"התשמ ,קייםהעטההגבליםלחוק 50

כמו . zהחוקהפרתשלבמקרהנזיקיתתביעהלבטטהמאפשר )"קייםהעט

 .(העטקייםההגבליםחוקשלהפרהבגיןייצוגיתתובענהלבטטאפשר ,כן

שלהגבליתפרטיתאכיפהקיימת ,עצמוהעטקייםההגבליםבחוק ,כלומר

יםיהאזרחההליכיםמטפרבפרקטיקהאולם , 4העטקייםההגבליםדיני

 ,העטקייםההגבליםחוקהוראותשלפרטיתאכיפהבמטגרתהננקטים

כולו.הישראליהמשקשלהתחרותיתהמבטמנקודתיחטית, ,קטןהוא

אינה ,פרטיתאכיפהמאפשרהחוקתאורטיתכיהעובדה ,יוצאכפועל

במשקהתחרותיותשיעורעלממשיתלהשפעהלמעשההלכהמתורגמת

ממומש.איננוהוא ,פוטנציאלשלקיומואףעלכלומר, .הישראלי

שלאפקטיביתפרטיתאכיפהאיןהישראליתהמשפטבשיטתמדוע

ומערךהצרכנים ,החופשיתהתחרותשוחרימדועהעטקיים?ההגבליםחוק

 ,לשדרגכדילעשותצריךומה ?מכךנפטדיםםייוצאההגבליהאכיפה

העטקייםההגבליםחוקשלהפרטיתהאכיפהאתוהצרכןהכלללטובת

זה.בחיבוראעטוקואחרותאלהבשאלותבישראל?

המונחאתאבהיר ,ראשית :הבאיםבנושאיםאעטוק ,פירוטביתר

מנהליתאופליליתבאכיפהדיןיאמדועאבהירוכן ,"פרטיתאכיפהיי

המקבילקיומןחרף ,הפרטיתהאכיפהומדוע ,העטקייםההגבליםבתחום

טוגיםאטקורמכןלאחרחשובה.כההיא ,והמנהליתהפליליתהאכיפהשל

ותביעות ;ייצוגיותתובענות ;פרטיותתביעותפרטית:אכיפהשלשונים

אופלילייםהליכיםבעקבותשמוגשותייצוגיותתובענותאופרטיות

האכיפהשלמעמדהאתאטקור . Follow-On-Actions)5 (מנהליים

ושל ) Antitfust (בארצות-הבריתהעטקייםההגבליםדינישלהפרטית

משמעותיתרפורמהזהבענייןהייתה(שםהאירופיבאיחודהתחרותדיני

יגורנובציןגלאוןבר-אוןבשביטעסקייםהגבליםמחלקתוראשבכירשותף

באוניברסיטתורכישותומיזוגיםעסקייםלהגבליםמרצהעורכי-זין,-ושותי

העסקיים,ההגבליםדינישלבפרקטיקהעוסקנתניה,האקזמיתובמכללהבר-אילן

משפטית,ספרותנירהוצישלישית",מהזורה-עסקייםהגבליםזיניייהספרמחבר

 . 2002-תשס"ב

ולמרבמשרזי,העסקייםההגבליםבמחלקתמתמחהשילון,אסףלמרהעמוקהתוזתי

באיסוףהסיועעלקנזה,טורונטו,באוניברסיטתלמשפטיםהספרמביתלייזר,אזם

החומר.

הפרטיתהאכיפהולעידודלשדרוגהצעותכמהאציע ,ולטיום ;) 2003בשנת

בישראל.העטקייםההגבליםחוקהוראותשל

האכיפהאתלהקיץהיא ,זהחיבורשלהמרכזיתמטרתו ,כאמור

 .שרויההיאשבההעמוקהמהתרדמההעטקייםההגבליםבתחוםהפרטית

 ;בישראלהעטקייםההגבליםרשותשל "העשורחגיגות"מהייןיבשכרב

עברותבגיןשירות)בעבודותהומרו(שלאבפועלמאטרעונשיהוטלוכבר

כברטפקללאהעטקייםההגבליםלתחוםהמודעות ; 6עטקייםהגבליםשל

רק(ולאהעטקיתהקהילהבקרבגם ,וזאת ,"בגרותשלרמהיילהגיעה

מומש.לאעדייןהפוטנציאלאולם .בישראלהמשפטית)

 ,העטקייםםיההגבלחוקהוראותשלפרטיתאכיפהללאכיאטען

 ,האמורלאורנגרע.ההרתעהואפקט ,חטרהבישראלהתחרותעלההגנה

שיתמרץבאופןהחוקאתלתקן ,לדעתי ,יש ,להלןיפורטשעודכפי

הקיימתלזודומהבמתכונתאזרחיותהגבליותתביעותלהגישתובעים

המשפטלבתיאפשרותלמתןהדעתאתלתתגםיש .בארצות-הברית

בתביעותדעתהולחוותלהתערבהעטקייםההגבליםרשותאתלחייב

 ,המשפטביתלדעת ,יששבהםבמקרים ,פרטיתאכיפהבמטגרתהגבלים

לתחוםהמודעותאתלהגביריש ,בנוטףהרשות.בהתערבותלציבורעניין

החשיבותאתולהדגיש ) Competition Advocacy (העטקייםההגבלים

 .דודהיובעבשימורה ,התחרותשבהגנתהעמוקההציבורית

בתחוםהבקיאותרמת ,ישראלמשופטיחלקאצל ,הלבלדאבון

 .אחריםמשפטבתחומיהבקיאותלרמתדומהאינה ,העטקייםההגבלים

 I} ,העטקייםההגבליםמתחוםנרתעיםרביםמשפטבתי ,מזאתיתרה

 .-1988התשמ"חהעסקיים,ההגבליםלחוק )ה( 43סילמשל,ראו

משהוכן ,) 1967 ( 78כגהפרקליטבנזיקין"עוולה-עסקיהגבליימורזניאלזה,לענייןראו

משפטעיוניהעסקיים"ההגבליםזינישלוהפרטיתהעונשיתהאכיפהעלייבורונובסקי

הפוטנציאלאי-ניצוללתופעתחריגבבחינתשהיאכזולתביעהלזוגמה .) 1990 ( 537טו

העסקיים,ההגבליםלחוק 50סעיףעלהתבססהאשרההגבלית,הפרטיתהאכיפהשל

ת"אראו,העסקיים,ההגבליםחוקשלהפרותבגיןלתובעיםפיצוייםבמסגרתהושנפסקו

 .) 6.5.2007פורסם,(טרםמ IIבעתעופהשירותינ' To\ver Air 1114/99חיי)(מחוזי

ייצוגיות,תובענותחוקראוהייצוגיות.התובענותבחוקלכךהנורמטיביהבסיסמצויכיום,

ההגבליםבחוקנפרזפרקשלמכוחוזההיהבערב . 4ס"חשנייה,תוספת ,-2006התשס"ו

לתוקףכניסתוועםיזי,עלשבוטלהעסקייםההגבליםלחוק lו'פרקראו,עצמו.העסקיים

 .-2006תשס"והייצוגיות,התובענותחוקשל,

יצחקהיתר,ביןראוהעסקייםההגבליםחוקמכוחהאזרחייםהסעזיםלענייןלהרחבה 4

 688-673ומורחבתמעוזכנתשלישיתמהזורה-העסקייםההגבליםזינייגור(צחי)

) 2002 ( 

העסקיים.ההגבליםלחוק 43סימכוחקביעהלמשל,

 ) 4 ( 00תק-מחסבירסקי,נ'ישראלמזינת 366/99ת"פ-המרצפותקרטללמשל,ראו

5071 ) 2002 (. 

41 



בתי ,לעתים ,נרתעיםבפרט,שלהם,המומחיותבזירתמצויאינושמגיל

 ,ברםקיים,העטההגבליםבתחוםהנדרשיםכלכלייםמניתוחיםהמשפט

להלן,אפרט ,זהבהקשרהמוצעיםהפתרונותעל

ההגבלום Pחושלהאכופהמערךב.
וום pOהע

שלושעלזהבתחוםהאכיפהמערןעומדהעטקייםההגבליםחוקפיעל

רגליים:

רשותמופקדיםשעליה-העטקייםההגבליםחוקשלפליליתאכיפה

ההגבליהפליליבתחוםוהתובעתהחוקרתכרשות ,קייםהעטההגבלים

ו;בירושליםמחוזימשפטובית

מופקדיםשעליה- 8העסקייםההגבליםחוקשלמנהליתאכיפה

התעשייהושר ;עטקייםלהגבליםהדיןבית ;העטקייםההגבליםעלהממונה

 ; 9והתעטוקההמטחר

הציבורבידיהמופקדת-העסקייםההגבליםחוקשלפרטיתאכיפה

מהגבלשנפגעמיכלבידיהיינוומתחרים,טפקים ,מפיצים ,לקוחותכולו:

יכולהעטקייםההגבליםחוקהוראותשל ,כאמור ,פרטיתאכיפהעטקי,

והמקומיתהענייניתלטמכותובהתאםבישראלמשפטביתבכלשתיעשה

עניין,באותולדון

תחרותעללהגנה ,כולל ,"גנרישםייאפואהוא "פרטיתאכיפהייהמונח

הואזואכיפהשיטתביטודהעומדהרעיון , lסאזרחייםהליכיםבאמצעות

וכיהתחרות,שלהיחיד "השמירהייכלבאינההעטקייםההגבליםשרשות

היאשהתחרותהיאהתפיטהמהציבור,אחדכלבידיגםמטורזהתפקיד

ממילאהציבור,שלאינטרטמהווהעליהוהשמירהוקניינוהציבוררכוש

הציבוררכושעלהגנהמהווה ,פרטיתאכיפהבאמצעותגם ,עליהההגנה

מההגבלשניזוקהפרטשלהישירהאינטרטעלההגנהבצדזאת ,וקניינו

 ,העטקי

בתחוםהפרטותהאכופהחשובותג.

וום pOהעההגבלום
יעילהשהיאמקום ,קייםהעטההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפה

רשותכולו,ההגבליהאכיפהמערןאתמשמעותיתמשפרת ,ואפקטיבית

מטבע ,ההגבליתהאכיפהמרבאתלבצעמטוגלתאינההעטקייםההגבלים

 ,אדםכוחמגבלות ,תקציבמגבלותעםלהתמודדנאלצתהיאהדמים

ובעיקראלה,מגבלות ,'וכומקצועיאדםכוחשליחטיתגבוההתחלופה

לטיפולבאשרעדיפויותטדרילקבועוהצורן ,האדםוכוחהתקציבמגבלות

רביםתחרותשכשלילכןגורמים ,התחרותעלבהגנההקשוריםבנושאים

לאואףהפליליבפןלא ,קייםהעטההגבליםרשותידיעלמטופליםאינם

עטקייםלהגבליםהרשותלטובתכי ,יודגש ,ההמחשהלשםהמנהלי,בפן

מחלקהזהובכלל ,שקליםמיליון-20לקרובשלשנתיתקציבעומד

עורכישהםוכלכלניםחוקרים(כוללדיןעורכי-40-30כשכוללתמשפטית

וכשליהבעיותבכליטפלכזהשמערןלצפותניתןלאבהשכלתם),דין

לטפלמשאביםאיפואאיןהעטקייםההגבליםלרשותבישראל,התחרות

 ,התחרותוכשליהבעיותבכל

וטעדיםכלים ,דהיוםהחוקללשוןנכון ,לרשותאיןלכ,ןנוטף

טמכותמעניקאינויםיהעטקההגבליםחוק ,למשלכ,ןלכן,הדרושים

פיצוייםלשלםעטקילהגבלצדדיםלחייבהעטקייםההגבליםלרשות

ההגבליםלרשותאיןכלומרבתחרות,הפגיעהשלהפרטיים "קרבנותייל

כייצוין , llכטפיותטנקציותלהטילחוקפיעלטמכותבישראלהעטקיים

טנקציותלהטילטמכותלרשותישכאשר , l2אחרותמשפטבשיטותגם

לאוצרכללבדרןמשולמיםאלההרי ,קנטותבדמותמנהליותכטפיות

קנטותכןכמוהגבליות,הפרותמאותןשנפגעמישללכיטוולא ,המדינה

מידהאמותפיעלמחושביםהמפרעלהמוטליםכטפייםעיצומיםאו

ישתמידלאכןעל ,פיצוימחושבבטיטןשעלמאלההשונות ,עונשיות

הרווחה(אוהנוצרתהחברתיתהעלותשליעילה "הפנמהייליצורכדיבהם

ורק ,פרטיתאכיפהבמטגרת ,העטקיההגבלעקבהנגרעת)החברתית

בתחרותהפגיעהשלהישירהקרבןקרי-ההגבליהנפגעיכול ,במטגרתה

lבתחרותהפגיעהבגיןלושנגרמוהנזקיםעלפיצוילקבל- 3 , 

ציבוריתאכיפהלאחרפרטיתאכיפהזהבהקשרבמיוחדחשובה

) Fo!!ow-On-Actions (, פרטיקולריתפרטיתאכיפהקטגורייתשהיא

העטקילגורםמאפשרתזואכיפההפלילית,האכיפהאתהמשלימה

מנהלייםהליכיםעלמטתמןשהואתוןמהמפרפיצוייםלתבוע ,שנפגע

לכןהפרטיתהאכיפהגורמתזהבאופן ,קודמיםפלילייםהליכיםעלאו

הנפגעיםלכיטיתושבהעטקי,ההגבלעקבשנגרעה "החמתיתהרווחה"ש

 ,העטקימההגבל

לשדרוגרבותתורמתהפרטיתהאכיפהכי ,להדגישחשוב ,לבטוף

הפרטיתהאכיפהעשויה ,כןההגבלי,האכיפהמערןשלההרתעהאפקט

ההגבליםחוקעלאחרותהפרותבחשיפתאוקרטליםבחשיפתלטייע

לפיצוינזיקיתמתובענהאוייצוגיתמתובענההחשש ,כןכמוקיים,העט

הרתעהמשום ,כשלעצמה ,בהיש ,עטקיהגבלעקבשנגרמוהנזקיםבגין

זו,מעיןלהפרהצדמלהיותאוהעטקיםההגבליםדיניאתמלהפרנוטפת

בארצות-הברותפרטות.אכופהד

בארצות-הבריתהפרטיתהאכיפהשלהיקפהעל . 1

למצואקשהבארצות-הבריתגם ,אחרותמשפטלשיטותבדומה

ההגבליםבתחוםפרטיתאכיפהשללהיקפהבאשרמטודרתטטטיטטיקה

lמחקרבעבודתטטטטטייםנתוניםלמצואאפשר ,זאתעם , l4העטקיים 5 

המתמחים , Prof, J, p, Davisו- Prof. R. H. Landeשלמשותפת

הליכיכיזומחקרמעבודתללמודניתן ,למשלכ,ןעטקיים,בהגבלים

בעשרות ,הניבובארצות-הבריתההגבליםדיניבתחוםפרטיתאכיפה

 ,בתחרותהפגיעהשלהפרטייםלקרבנותפיצויים ,האחרונותהשנים

רובםלאאבל ,מהפיצוייםניכרחלקדולר,מיליארד-35כשלבטכום

אזרחיותבתביעותדהיינו ; Fo!low-On-Actionsב-נפטקו ,המכריע

ההגבליםבתחוםמנהלייםאופלילייםהליכיםבעקבותשבאוהגבליות

lהרשותשניהלההעטקיים גםנפטקהפיצוייםמטןמבוטללאחלק , 6

התובעעלשבהםבמקריםדהיינו , Rule Of Reasonשלבתביעות

קרטליםשלבמקריםולא ,הענייןנטיבותיטודעלבתחרותפגיעהלהוכיח

 ,) Hard Core Cartels (מובהקים
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בארצות-העטקייםההגבליםבתחוםהפרטיתהאכיפהחשיבותעל

 . 172006משנתקוקינטטטפןפרופטורשלממחקרגםללמודניתןהברית

החשובותההלכותשלהמכריעשהרובהיתר,ביןמצא,קוקינטפרופ'

שלבמקריםדווקאניתנובארצות-הרביתהעטקייםההגבליםבתחום

קיים.העטההגבליםדינישלפרטיתאכיפה

שהבולטת-הלכותשלזניחמטפרלמעטהדברים.מצבזהאיןבישראל

האכיפהבתחוםהלכותאין 18היםשףנ'טבעול 4465/98בדנ"אהיאבהם

ההגבליםבתחוםהחשובותההלכותשלורובןבישראלההגבליתהפרטית

העטקיים)ההגבליםעלהממונהשל(החלטותהמנהליבפןהןהעטקיים

המשפט).ביתשלפלילייםדין(פטקיהפליליאו

 Antitrustה-בתחוםפרטיתהאכיפהלהצלחתהגורמים . 2
בארצות-הברית!

בארצות-הפרטיתהאכיפהשללהצלחתהגורמיםמטפרעללהצביעניתן

הברית:

המשטרשלהתיכוןכבריחנתפטתהתחרותבארצות-הרביתראשית,

זולתדמוקרטיה.איןחופשית,תחרותשללאהיאהתפיטההדמוקרטי.

הענייניםהםהעטקייםההגבליםענייניהחוקה,פרשנותשלטוגיות

מגיעיםאלהרקהפדרלי.העליוןהמשפטלביתלהגיעשזוכיםהיחידים

הרבההחשיבותעלהיתר,ביןמלמדת,זועובדהטריבונל".עלייטריבונל

עליה.ולשמירההחופשיתלתחרותהאמריקניתהמשפטשיטתשמייחטת

שלהמבטמנקודתביןהפרטית,לאכיפהשניתןהדגשגםמובןממילא

המשפט.שלהמבטמנקודתוביןהציבור

בין-לאומייםקרטליםעלהחוקאכיפתשלבענייןשנית,

) International Cartels ( -נתחהאחרוניםבעשוריםשתופטתחום

לאהאכיפהמשמשת-בארצות-הבריתהתחרותרשותממשאבינכבד

עושרהברחתלמניעתכאמצעיאלאהדמוקרטיה,עללהגנהכאמצעירק

האמריקני,ולצרכןהאמריקניתלאומההשייך ,) Social Welfare (חברתי

דומה,באופןרב-לאומיים.לתאגידיםארצות-הרבית,לגבולותמחוץאל

המכוונתבארצות-הברית,המשפטבשיטתהגבליתפרטיתאכיפהנתפטת

עלגםאלאהתחרותעלרקלאלהגןשמיועדתכמיזרים,תאגידיםנגד

החברתי.העושר

גםמצוישלהןששרשורהאמריקניות, Per Seה-חזקותשלישית,

ומיושמותנאכפות , 19הישראליבדיןהעטקייםההגבליםלחוק )ב( 2בטעיף

בארצות-העטקייםההגבליםדינישלהפרטיתהאכיפהבמטגרתבעיקר

 . 20הברית

ולרמתלהצלחהמכול,החשובהולדעתנומרכזית,טיבהלבטוף,

בארצות-העטקייםההגבליםדינישלפרטיתאכיפהשלהגבוהההשכיחות

 15טעיףהעטקי.ההגבללקרבנותבפיצויהטמוןבתמריץנעוצההברית,

במטגרתהגבלילתובעמיוחדתמריץזהבהקשרמעניק , 21Clayton Actל-

זכאייהיההואתתקבל,ההגבליתתביעתושאםבקובעופרטית,אכיפה

שלהפרהאותהבגיןלושנגרםמהנזקשלושהפישלבשיעורפיצוילקבל

ניהוללצורךשהוציאמשפטיותהוצאותלרבותהעטקיים,ההגבליםדיני

התביעה.

קלייטון:לחוק 15טעיףזהבהקשרקובעוכך

Any person who shall be injured in his business orproperty " 
by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue 

 therefor [sicנ! in any district court of the United States ] ...נ
without respect to the amount in controversy, and shall recover 

, threejold the damages by him sustained, and the cost oj suit 
 inciuding a reasonabie attorney'sjee " ).י.צ.י-שלי.(ההדגשות
הגבליתבתביעההפרטישהתובעבכךמכירהאמריקניהמשפט

ייצוגיות",שלייממדישלתביעתווכישלו,מלחמתואתרקלאנלחם

 oלמעשהמגן,הפרטיהתובעייצוגית.תובענהזושאיןאףהכלל,טובתשל

מסורההעסקייםההגבליםבתחוםפלילייםבאישומיםלךוןוהבלעךיתהייחוךיתהסמכות

המשפטביתשלהחלטותיועלערעוריםבירושלים.המחוזילבית-המשפטהחוקפיעל

העליון.המשפטלביתבזכות,להגיש,ניתןכאמור,בירושליםהמחוזי

 , 4ה"שלעיליגור,ראוהעסקיים,ההגבליםבתחוםומנהליפליליביןהתפר"קויילעניין

 . 659-645בעמ'

מזהנמוןרףבצולקבועהעסקייםההגבליםבתחוםמנהליתסמכותבחוקנותרהלממונה

ההגבליםלחוק )ג( 26סעיףראו:ספציפי.בשוקמונופוליןשלקיומולקביעתבחוק,הקסע

 . 1339ק"ת ,-1982התשמ"במונופולין),(קביעתעסקייםהגבליםצולמשל:ראוהעסקיים.

 . 546-545בעמ' , 4ה"שלעיליגור,ראו:זהבענייןלהרחבה

10 Commission Staff Working Paper 19/12/05, "Damages Actions For Breach 
/ of the EC Antitrust Rules", COM (2005) 672 http://eur-Iex.europa.eu 

Lex U riServ / site/en/com!2005/ com2005 _ 0672enO 1. pdf . 
ראוכספיים,עיצומיםלהטילבחוקשהוסמכומנהלרשויותישנןכייצוין,זהבהקשר 11

הטלת .-1999התשנ"טהחרבות,לחוקואילן 354ס'-החרבותרשםבענייןלמשל

יחסיתשכיחהתופעההיאהתחרותחוקיאתשהפרותאגיךיםעלכספייםעיצומים

האירופי.באיחוך

בהולנך.אובקנךההתחרותבךינילמשל:כמו 12

13 William E. Kovacic, Private Participation in the Enjol'cement oj Pllblic 
/ Competition Laws, May 15 2003, http://ww\v.ftc.gov/speeches/other 

030514biicl.shtm . 
במסגרתהתובעלטובתבמיוחךגסהיםפיצוייםנפסקובנושא,סלטיםתקךימיםבכמה 14

 Berkey Photo Inc. v .בענייןלמשלכןעסקיים.הגבליםךינישלהפרטיתהאכיפה
) 1979 . Eastman Kodak Comp., 603 F.2d 263 (2,d Cir 87בסןפיצויהתובעקבל 

הופחתהערעורבמסגרתבהחלטה(אולם Kodakשלמונופוליןערבותבגיןךולרמיליון

 MCI Communication Co. v .בענייןבלבך).ךולר 990,000שללסןהפיצויסכום
1072 . AT&T, 462 F. Supp , ראוךולר.מיליארך 1.8שלבסןפיצויהתובעלטובתנפסק

 More Firms are Filing Antitrust La\v Suits Against Competitors ,גם:זהלעניין
WALL STREET JOURNAL, Dec. 29, 1976, P.l . 

15 Robert H. Lande & Joshua P. Davis, An Evaluation oj Private Antitrust 
. Enjorcenlent: 29 case Stlldies, lnterim Report, Nov. 8, 2006 http://\vww 

anti trustinsti tute. org/archi ves/fi les/550b. pdf . 
-8מהסן-פרנסיסקו)(אונ'ךיויסופרופ'בלטימור)(אונ'לנךיפרופ'שלמחקרעבוךת

 . 2006כנוכמרב

 Department ofה-שלהאנטיטרסטמחלקתאו Federal Trade Commissionה- 16
Justice . 

17 Prof. Stephen Calkins, Conling to Praise Crinlinal Antitrllst Enjorcement, in 
ION OF זEUROPEAN COMPETITION LAW ANNUAL 2006: ENFORCEMENT OF PROHIBI 

CARTELS . 
 .) l) 56 (2001נו(פ"ךבע"מ, ) 1994 (היפשוג'מ IIבע ) 1993 (טבעול 4465/98ךנ"א 18

לחלוקהקרטליםמחירים,לתיאוםקרטליםלמנות:נהוגהמובהקות Per Seה-חזקותכין 19

ייצור.כמויותאוההיצעלוויסותמכסותוהסךריציבורייםכמכרזיםתיאומיםהשוק,של

לעיל MCI Conlmunication Co. i14ה"שלעיל Berkey Photo lnk .זה:לענייןראו 20

 . 14ה"ש

21 ) 1914 ( 15 §. The ClaytonAct, 15 U.S.C :להלן)קלייטון").חוקיי
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מתקבלתואםבכללו,הציבור""קנייןשהיאהתחרותעלבעקיפין),כולו

הנזקעלרקולאכךעלאותומתגמליםהעטקייםההגבליםדיניתביעתו,

הוכיחשבהםהאמריקנייםהדיןפטקיבמרביתבפועל,לו.שנגרםהישיר

פיצוייםלונפטקווניהל,שיזםהעטקייםההגבליםתביעתאתפרטיתובע

לצורךשהוציאמשפטהוצאותלרבותלו,שנגרםמהנזקשלושהפישגובהם

 . zzהתביעהניהול

בארצות-הבריתהפרטיתהאכיפהלהצלחתבגורמיםהדיוןלטיום

התובעבפניעומדותתביעות,להגשתזהתמריץכנגדכילהזכירכדאי

נוגעתשבהןהעיקריותאחתמכשלות.כמהבארצות-המיתהפרטי

כאשרלפיצויתביעהמשפטביתידחהלמשל,כ,ך .) Standingכ IIמעמדו IIל

נושאאולם . ZJדיוישירלאאו"רחוק"הואהתובעידיעלהנטעןהנזק

II המעמדII חורגכשלעצמו,המענייןפרטית,אכיפהשלבתביעותההגבלי

זה.דיוןשלממטגרתו

האןרוסןוד nבאןסרטןתאכןסהה.

בנושארפורמההאירופיהאיחודשלהתחרותבדיניהתחוללה 2003בשנת

חוקייישוםבדבר 1/2003לתקנות 6ותקנה 3תקנההפרטית.האכיפה

החברותהמדינותשלהמשפטבתיאתהטמיכורומא,אמנתשלהתחרות

גופיםשלהגבליםבתביעותלדוןהאירופיבאיחוד Member Statesכה-כ

האיחוד.שלהתחרותדיניהפרתשלבעילהפרטיים

3 z4Reg. 1/2003* - Article : :קובע

National courts shall apply Community competition law " 
to anticompetitive behavior which may affect trade between 

" ... Member States 
6 z5Reg. 1/2003* - Article : :קובע

National courts shall have the power to apply " 

" 82 Articles 81 and . 

לביתלמשל,טע,דלקבלתלפנותלתובעמאפשרותאלההוראות

המשפטבביתשם,תביעהולהגישבלונדון,אובמדרידבליטבון,המשפט

או 81טעיףהפרתשלבטענההאירופי,באיחוד IIהחברההמדינה IIשל

הגבליתהפרהשלאוקרטלשלקרבןאחרות,במיליםרומא.לאמנת 82

בטענה IIחברהמדינה IIשלמשפטבביתפיצוייםלתבועיכולאחרת,

הנציבותכילצייןחשובהאירופי.האיחודשלהתחרותדיניהפרתשל

מנהלייםקנטותלהטילמוטמכת ) European Commissionכהאירופית

לפטוקמוטמכתאינהאבלהאיחו,דשלהתחרותדיניאתשהפרמיעל

 IIהחברותהמדינות IIשלהמשפטבתימוטמכיםכ,ךהנפגע.לצדפיצויים

בתחרות.הפגיעהקורבנותלטובתפיצוייםלפטוק

דיניבתחוםהפרטיתלאכיפההאירופיםשמייחטיםהחשיבותעל

חוקייישוםבדמלתקנותההטברלדברי 7מטעיףללמודאפשרהתחרות,

 : Z6האירופיבאיחודהתחרות

National courts have an essential part to play in applying " 
the Community competition rules. When deciding disputes 
between private individuals, they protect the subjective rights 
under Community law, For example, by awarding damages to 

the victims of infringements. The role of the national courts 
here complements that of the competition authorities of the 

." Member States 
הפרטיתבאכיפהשונותעםמתמודדיםהאירופאיםכילצייןעודחשוב

פרוצדורליים,הבדליםעקב IIהחברותמדינות IIבהשוניםהתחרותדינישל

 • Z7וכו'הפיצוישיעורלגבישונותתפיטות

הרגיליםהמשפטבבתיהתחרותדינישלהפרטיתהאכיפהלטיכום,

שמשלימהככזואיפואנתפטתהאירופי,באיחוד IIהחברותהמדינות IIשל

 . ZBהמנהליבפןלתחרותמעניקההאירופיתשהנציבותההגנהאת

הסרטןתהאכןסהסוטנצןאלמדועו.
ממומש?אןנובןשראל

בתחוםמדועלתחרות,חשובהכההיאפרטיתאכיפהשראינו,כפיאם,

ההגבליםמחוקבישראל?שכיחהאינהיחטיתהיאהעטקייםההגבלים

שלפרטיתלאכיפהיחטי,באופןאוהדת,גישהמשתמעתהעטקיים

חזקותהכבילות,חזקותעוגנולחוקכב) 2בטעיףלמשל,כ,ך .הוראותיו

ההגבליםחוקשלאזרחיתפרטיתאכיפהלהקללמעשה,שמטרתן,

הטמכותניתנההעטקייםההגבליםעללממונהכןכמו . Z9העטקיים

אכיפהלהקלכדירבהבמידה , Jמונופוליןסכבעלמטויםגוףעללהכריז

אתניצלהמונופוליןבעלשבובמקרהמונופולין,בעלנגדאזרחיתפרטית

אוהדעצמוהעטקייםההגבליםשחוקמאחרלרעה.המונופולימעמדו

אכיפהשיטתאיןמדועהשאלהממילאעולההוראותיו,שלפרטיתאכיפה

לכך:אחראייםגורמיםשכמהנראהנפוצה.זו

שבו)הציבורי(ולממךהנושאלחשיבותמספקתמוךעותהיעךר . 1

בדמוקרטיה,יטודאבןהתחרותלהיותמודעותדיאיןהמשפט:בבתי

המשק.משאבישלוראויההוגנתלחלוקהותנאי

נרתעיםהמשפטשבתיכברציינתיכלכליים:מניתוחיםרתיעה . 2

חיונייםשהנםכלכלייםמניתוחיםובמיוחדהעטקיים,ההגבליםמתחום

שכיחותהגבליותטוגיותהעטקי.ההגבלעקבבתחרותפגיעההוכחתלשם

ניתןלאככאשרמונופולשלקיומוהוכחתהרלוונטי;השוקהגדרתכגון:

הוכחתבנדון);העטקייםההגבליםעלהממונהשלהכרזהעללהישען

ככאשרבתחרותאחרתפגיעהשלקיומההוכחתכובל;הטדרשלקיומו

שמחייבים,נושאיםהםכך)לשםכלכליתדעתחוותעללהיטמןצריך

ברובם.הימנהנרתעיםהמשפטשבתיכלכליתדעתחוותמזומנות,לעתים

אחריםמשפטובתחומיהנזיקיןדיניבתחוםגםמוצדקת.אינהזורתיעה

המשפטבתימשתמשיםמומחהדעתחוותהכרעהלשםנדרשתשבהם

פטול.שוםכמובן,בכך,איןמומחים.שלדעתםבחוות

כאשרבנוטף,חלופי:סעךשלכביכול,קיומו,בךברשגויהתפיסה . 3

המשפטבתיאזרחיות,בתביעותעטקייםהגבליםשלטוגיותמתעוררות

רשותהיאלנפגעיםמזורלתתשצריךשמיבקונטפציהלעתים,שבויים,

ההגבליםשרשותמשוםבבטיטה,שגויהזותפיטההעטקיים.ההגבלים

כלעםלהתמודדמטוגלתאינה ,המוגבליםמשאביהבהינתןהעטקיים,

פיצוייםלפטוקמוטמכתאינההרשותמכ,ךיתרהבמשק.התחרותבעיות

ברשותתלונהלהגישהתובעשהפנייתמכאן,ההגבלי.התובעשללזכותו
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עושהרבותםיפעמ ,המשפטבביתתביעתובירורחלףהעסקייםההגבלים

עלוהשמירההקידוםלאינטרסחוטאתהיא-מכךוחשובלתובע,עוול

ים.יהעסקההגבליםחוקשלסודוישבסיהבסהאינטרסשהוא ,התחרות

בליםגההרשותשלוהפליליתהמנהליתהאכיפהויב ,הזהבממשק

 ,המשפטבבתיהגבליותבתביעותהפרטיתוהאכיפהאח,דמצדהעסקיים

הדיווביובהתאמה ,לאקונה ,ממשיחסר ,לדעתי ,קיים ,האחרהצדמו

לרבות ,םיהעסקיההגבליםרשותלביוהאזרחיהמשפטבביתההגבלי

הייתהלולדעתי ,היהטובעקרוניים.תחרותיבנושאמדוברשבהובנסיבות

פנימיותבהנחיות ,למשל ,הנושאאתמבהירההעסקייםההגבליםרשות

 ,שוגיםהכבו,דבכל ,המשפטבתי ,מכאו .מתאיםדעתגילויבפרסוםאו
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