
יפו- בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2016אוקטובר 27

מ חקירות"אגף המכס ומע' נ' מ ואח"אביוב גולד בע49874-08-15מ"ע

5מתוך1עמוד

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ב

ותמערער
מ"אביוב גולד בע.1

מ"ם מתכות בע.ר.א.ש.2
גוטמן, קנטור, טיקוצקי, ד ממשרד דורון"כ עוה"בי"ע

חיפה7ם "הפלי' שד

נגד

משיבים
מ חקירות"המכס ומעאגף . 1

)אזרחי(ד מפרקליטות מחוז תל אביב "כ עוה"י ב"ע
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החלטה

לתשלוםמספקתערובההמשפטביתבקופתלהפקידלמערערותלהורותבקשהבפניימונחת

הערעורסכוםמ5%לפחותעליעמודהערובהסכוםכימבקשהמשיב. בדיןיזכהאםהמשיבהוצאות

.הסףעלהערעוריידחה, כאמורערובהתופקדלאאםכימבקשוכן

:הרלוונטיותהעובדות

המשיבשהוציאתשומותשומות–בהשגההחלטותעלערעורבמסגרתמוגשתהבקשה.1

לחוק38בסעיףכנדרשמסמכיםובהעדרכדיןשלאתשומותמסניכוכיבטענהלמערערות

6,519,378₪-ו1,190,511₪השומותפיעלהמססכומי(1975-ו"התשל, מוסףערךמס

" משמייםזוג"שכונתההיקףורחבתידועהפרשהבמסגרת, זאת). המערערותלשתי

. הזהבבענףכדיןשלאשהוצאוחשבוניותשלוהפצהקיזוזנבחנובמסגרתה

במטרה, חראממקורחשבונאיוכיסויאחדממקורזהבקיבלוהמערערותכיטועןהמשיב

.כדיןשלאתשומותשניכוכמילראותןישולכן, מ"מעמתשלוםלהתחמק

העסקיתפעילותןאתהפסיקו2מערערתוהן1מערערתהןכיהצדדיםביןמחלוקתאין.2

לפיהמערערותשלחשבוןמצבתדפיסי(הוצאותאוהכנסותלהןואין2014משנתהחל

).לבקשהבתמיכההמשיבמטעםלתצהיר2- ו1כנספחיםמצורפיםהמשיברישומי

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/49874-08-15.pdf
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להיפרעיהיהניתןמהםנכסיםהמערערותבבעלותאיןכיהצדדיםביןמחלוקתאין, כןכמו

.בדיןיזכהשהמשיבככל, העתבבוא

:הצדדיםטענות

כללהםואיןהעסקיתפעילותןאתהפסיקושהמערערותהעובדהלאור, כיטועןהמשיב.3

ותימצאהמשפטהוצאותאתלולשלםידןלאליהיהלאהערעורהיידחאםכיברי, נכסים

. נפגעתהקנייניתזכותו

חזקהחלה, כבענייננו, מ"בעחברהשהינהבמערערתמדוברכאשר, כיהמשיבטועןעוד

האישיותמאחורילהסתתרלהלאפשרואין, ערובהבהפקדתאותהלחייבישלפיהמשפטית

המשיב. עליהיוטלווכאשראם, בהוצאותלשאתביכולתהכיתראהאםאלא, שלההנפרדת

בתשלוםלעמודביכולתןשאיןמודותעצמןהןשכןזהבנטלעמדולאהמערערותכיטוען

). לבקשההמערערותלתגובת21סעיף(הערובה

. ערובההטלתידיעללערכאותשלההגישהזכותאתלחסוםשאיןהמערערותטוענות, מנגד.4

יומןאתלהןולאפשרבכךלהתחשבוישטוביםהינםלהתקבלהערעורכוייסי, לשיטתן

. אמתמסהטלתאינטרסאתלהגשיםמנתעלהמשפטבבית

המשיבכי, ניכרובשיהוילבתוםבחוסרהוגשההמשיבבקשתכיהמערערותטוענותעוד

הטלתאיהמצדיקהנסיבהבכךלראותוישהמערערותשלהקשההכלכלילמצבןאחראי

.ערובה

:ודיוןהכרעה

לחוקא353בסעיףמוסדרמשפטהוצאותלהבטחתערובהבתשלוםחברהשלחיובהנושא.5

:כךהקובע1999- ט"התשנ, החברות

אחריותאשר, חוץחברתאוחברהידיעלתביעההמשפטלביתהוגשה"

להורות, הנתבעלבקשת, המשפטביתרשאי, מוגבלתבההמניותבעלי

, בדיןזכהאםהנתבעהוצאותלתשלוםמספקתערובהתיתןהחברהכי

כיסבראםאלא, הערובהשתינתןעדההליכיםאתלעכבהואורשאי

אובערובההחוץחברתאוהחברהחיובאתמצדיקותאינןהענייןנסיבות

יזכהאםהנתבעהוצאותאתלשלםביכולהישכיהוכיחההחברהאם

".בדין
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הליכיםעללתחולתהבדומה, מסערעוריעלגםחלההחברותוקלחא353סעיףהוראת.6

מנהל' נמ"בעורדאל'ג5013/15א"רעוראו(מנהליתהחלטהשלתקיפהשעניינםאחרים

).בנבופורסם, 25.6.15ביוםניתן(שבעבארמ"מע

חברהשהיאתובעתכישהוכחמקום, לפיהחזקהמקיםזהסעיףכיקבעוהמשפטבתי.7

ישאזי, ההליךבסיוםלחובתהייפסקואם, המשפטהוצאותאתלשלםתוכללא,מוגבלת

טעמיםהחברהתראהאםאלא, ההוצאותלתשלוםערובהבמתןאותהלחייבמקום

.זוחזקהלסתור

בההמניותבעליאחריותאשר, לחברהלאפשרשאיןהואהחזקהבבסיסהעומדהרעיון

מתשלוםלהימנעכדישלההנפרדתשפטיתהמהאישיותמאחורילהסתתר, מוגבלת

.משפטהוצאות

-650, 647) 1(מדד"פ, מתכתמפעלינילי' נמ"בע) 1985(תעשיותאויקל544/89א"רע(

ביוםניתן(, מ"והמעהמכסאגף, ישראלמדינת' נויצואיבואלמיט1747/09א"רע; 651

בנק' נ' ואחמ"בעתממוחשבהנדסה. נ.ל10376/06א"רע; )בנבופורסם, 23.3.09

)).בנבופורסם, 11.2.09ביוםניתן(מ"בעהפועלים

האמורההחזקהאתלסתוריכולותהמערערות, כיעולהל"הנא353סעיףמנוסח.8

:הבאיםהתנאיםמשניאחדבהתקיים

.בדיןיזכהאםהנתבעהוצאותאתלשלםידןלאליהיהכייוכיחואם.א

ערובהבתשלוםחיובןמצדיקאינועניינןנסיבותכיהמשפטביתאתישכנעואםאו.ב

.ההליךניהוללהמשךכתנאי

?אלומתנאיםאחדמתקייםהנדוןבמקרההאם.9

בשנתכברהעסקיתפעילותןאתהפסיקוהמערערותכיבפנייהוכח, הראשוןלתנאיאשר

כיאהנר, מכךיתירה. נכסיםבבעלותםאיןוכןוהוצאותהכנסותכללהןאיןוכיום2014

בכךמודותלמעשהוהןכלכליתקריסהשלבמצבנמצאותשהמערערותמחלוקתכלאין

שללתצהירם20-24סעיפיםוכןלבקשההמערערותלתגובת34- ו27סעיפים(מלאבפה

).לתגובהכנספחשצורףאבייבה"ה

לעמודביכולתןיהיהכילהראותהצליחוהמערערותכילומראיןזהדבריםבמצב

בשל"כימודותהמערערות, להיפך. עליהןיושתווכאשראם, המשפטהוצאותתשלוםב

כספיתערובהלהעמידאפשרותבידיהןאין, הנוכחיהכלכליומצבםפעילותןהיעדר

לתגובתכנספחהמצורףאביובה"השללתצהירם24סעיף([...]" המשיבשללהוצאותיו

).לבקשההמערערות
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הערעורסיכויילשאלתמשקלליתןישכיהמערערותוענותטהשניהתנאיבמסגרת.10

זהבענייןומפרטותמרחיבותוהן" וממשייםטובים"אלוסיכוייםולטענתןלהתקבל

).7-14סעיפים(לבקשהבתגובתן

הסיכוי"כיהמערערותבטענתממשמצאתילא, הדיוןשלזהבשלבמסמרותלקבועמבלי

(ותרביקלושהינויידחההערעורכי שלאהמצדיקבאופן) לבקשהלתגובה14סעיף" 

. הקשההכלכלימצבןלמרותערובהבהפקדתלחייבן

מוטלעליהן, המערערותשלבדרכןניצבותמעטותלאנגףאבניכימלמדהטענותבכתביעיון

היקףורחבתמסועפתבפרשהמדובר. כדיןידןעלנעשההתשומותמסניכויכילהוכיחהנטל

הערעורסיכוייכי, זהבשלבלאוודאי, לומרניתןולאומורכבארוךהוכחותהליךלהשנדרש

.ערובהבהפקדתלחייבשלאמוצדקתנסיבהבכךשיהיהבאופןגבוהיםהםלהתקבל

, זוושאלהההליךסיכויילשאלתמתייחסאינוהחברותלחוקא353סעיףכי, אעיר

השניהתנאיאתלפרששניתןוככל, זאתעםיחד.שבפנינולדיוןרלוונטיתאינה, לכאורה

סיכוייאתגםבמסגרתוהבוחןככזהמערבותלפטורשמצדיקותבנסיבותהעוסק, בסעיף

נסיבההםדנןבמקרהההליךסיכויכילקבועניתןשלאהיאשעמדתיהרי, ההליך

.ערובהבהפקדתלחייבשלאהמצדיקה

התנהלותולאור, הנוכחיהקשההכלכליןלמצבאחראיהמשיבכיטוענותהמערערות

. ערובהעליהןלהטילשלאהמצדיקהנסיבהבכךלראותויש, דנןלערעורשקדמובהליכים

ולכןועדויותראיותשמיעתוטעוןעצמוההליךבמסגרתלהתבררראויזהעניין, כאמור

. למערערותלסייעכדיבוישכיצדרואהאינני

להפקידלמערערותלהורותישכיהמשיבבקשתאתמקבלתאנילעילהאמורכללאור.11

.ההליךניהוללהמשךכתנאימשפטהוצאותלתשלוםערובה

אתלחייבישכיהמשיבעמדתאתמקבלתאינניהערובהלגובההנוגעבכל, זאתעםיחד.12

. בערעורבמחלוקתהשנויהמסמסכום5%שלבשיעורלפחותשתהאבערובההמערערות

בערעוריםלהטילנוהגהמשפטשביתההוצאותסכוםשכן, זולבקשהביסוסצאתמואיני

. הערעורמסכוםכאחוזולאקבועבסכוםהואהנדוןמהסוג

תהאכילדאוגעליושומה, הערובהגובהבקביעתהמשפטביתשלשיקוליובמערכת.13

יתרהכבדתמולהימנעזהירותלגלותיש. הרלבנטייםהשיקוליםכללאתותאזןמידתית

משקללתתיש, מנגד. המשפטבביתיומןאתמהןלמנועשלאמנתעלהמערערותעל

תוך, יעילבאופןהמשפטבביתעניינואתלנהל, הערעורלהליךשנגרר, המשיבשללזכותו

נוספיםתיקיםחשבוןעללריקומאמציםזמןלהשחיתומבלי, הוצאותיוהבטחת

. לטיפולוהממתינים
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מלואאתבחשבוןלוקחתוכשאני, להטילנוהגהמשפטשביתההוצאותיעורבשבהתחשב.14

כילינדמה, שבפנייהתיקלנסיבותקונקרטיתהתייחסותתוךלעילשפורטוהשיקולים

הוצאותאתלהבטיחהצורךביןוראוינכוןאיזוןתהווהח"ש12,000שלבסכוםערובה

יתרלפגועשלאהצורךלבין, )וך ומורכבשעתיד להיות אר(הליךהלניהולהנדרש, המשיב

.המשפטבביתיומןאתלקבלהוגנתהזדמנותלקבלהמערערותשלבזכותןהמידהעל

:דברסוף

המשיבשלהמשפטהוצאותלהבטחתח"ש12,000שלבסךערובהיפקידוהמערערות.15

. בערעור

.1/12/2016מיוםיאוחרלאהמשפטביתבקופתיופקדהאמורהסכום.16

.הערעוריימחק, כאמורהפקדהאיןב.17

.הערעורהליךבסיוםההוצאותבפסיקתבחשבוןיילקחוזובקשהבגיןהמשפטהוצאות.18

.בהעדר הצדדים, 2016אוקטובר 27, ז"ה תשרי תשע"כ,  היוםנהנית


