
יפו- בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2016נובמבר 07

מ "מנהל מס ערך מוסף משרד אזורי מע' מ נ"נירדר הנדסה ופיקוח בע33090-12-15מ"ע
2- א "ת

6מתוך1עמוד

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ב

תמערער
מ"נירדר הנדסה ופיקוח בע.1

ד שי הראל "כ עו"י ב"ע

נגד

משיב
2-א "מ ת"מנהל מס ערך מוסף משרד אזורי מע. 1

גוטליב-ד שירה קידרון"כ עו"י ב"ע
)אזרחי(א "פרקליטות מחוז ת

החלטה

במסגרתוהפליליבהליךלהכרעהעדבערעורההליכיםניהולהמשךאתלעכבהמערערתבקשתבפניי

.ומנהלההמערערתכנגדאישוםכתבהוגש

: אלוטענותטוענתהמערערת

כךהאזרחיתהעובדתיתהמסכתלביןהפליליתהעובדתיתהמסכתביןזהותקיימת.1

לעובדותישריןבמהקשורותראיותותובאנהשאלותיתעוררוהאזרחיההליךשבמסגרת

זאתלאור. הפליליבהליךבהםמואשמיםומנהלהשהמערערתהעבירותמיסודותיסודשהן

.עצמיתהפללהמפנילחיסיוןומנהלההמערערתשלהמהותיתבזכותהפגיעהצפויה

ומנהלההמערערתשלבזכותםיפגע, הפלילילהליךבמקביל, בערעורההליךניהולהמשך.2

.התביעהפרשתלסיוםעדהפליליבהליךשלהםנהההגקואתלחשוףשלא

מהפללהומנהלההמערערתשלהחיסיוןזכותהפרתמפניהחששמתחזקשלפנינובמקרה.3

כך, מ"מעשלטונות, הםחדהפליליבהליךוהתובעתבערעורשהמשיבהעובדהנוכחעצמית

הוגןלאוןיתרויושגהערעורבהליךשנשאלובשאלותשימושייעשההפלילישבהליך

.הפליליבהליךלתובעת

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/33090-12-15.pdf
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להכיןביכולתםאיןולכןהפליליבהליךהתביעהעדיאתמלפגושמנועיםומנהלההמערערת.4

.בערעורמטעמםההוכחותפרשתאתכראוי

עלהמשיבהחלטותלאורעליהנכפהוהואהערעורהליךאתלנהלבחרהלאהמערערת.5

אין. כדיןשלאתשומותמסניכויבגיןסמכפלוהטלתספריםפסילתבגיןקנסהטלת

המשיבהחלטותאתלתקוףזכותהעללוותרתיאלץבובמצבהמערערתאתלהעמיד

.הפליליבהליךזכויותיהעללשמורכדיהערעורבמסגרת

תצהירימטעמההוגשווטרם, מחד, המערערתכנגדאישוםכתבהוגשכברהנדוןבמקרה.6

עיכובאתהמאפשרהפסיקתיהחריגאתלהחילישולכן, מאידך, בערעורראשיתעדות

.המבוקשההליכים

שייגרםהנזקעלמשמעותיתעולהבערעורההליכיםעיכובבאילמערערתשייגרםהנזק.7

.ההליךיעוכבאםלמשיב

:אלוטענותהמשיבטוען, מנגד

מנתעל. פליליהליךשלקיומועצםבשלאזרחימסהליךלעיכובעקרוניתמתנגדהמשיב.8

.שלפנינובמקרההובאולאואלומשקלכבדותטענותעללהצביעישכאמורעיכובלהצדיק

המבוקשתהדחיהולכןההתחלתייםבשלביומצויומנהלההמערערתכנגדהפליליההליך.9

.ארוכהכהלדחייההצדקהכלואין, שניםלמספרשאףיתכן, ממושךזמןלפרקתהיה

הצהירהמערערתמנהל. ההליךלעיכובהצדקהאיןשבערעוריתהעניינהמחלוקתלאורגם.10

למעשהוהודהפיקטיביכיסויהיווהערעורנשואהמסחשבוניותכיהמשיבאצלבחקירותיו

יהיהולאומצומצמתממוקדתהיאשבפנינוהמחלוקת. כדיןשלאתשומותמסניכהכי

.דנןלהליךולתרוםלסייעכדיהפליליההליךבניהול

עדותתצהיריהכנתלצורךהתביעהעדיאתלפגושיכולהשאינההמערערתטענתאת.11

לחקוריוכלוהמערערתצהירללאלעדותיוזמנושהעדיםכךידיעללפתוראפשרמטעמם

. ראשיתבחקירהאותם

כאשר, ארוךזמןלפרקהערעורדחייתאתלהצדיקכדיזהבשיקולאין,מקוםמכל

עדבמחלוקתהשנויהמסאתלגבותהיכולתהעדרהיאחיההדשלהמעשיתהמשמעות

.בערעורדיןפסקלמתן
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:והכרעהדיון

, כשלעצמו, מצדיקאינופליליהליךשלשקיומו, הואהכללכי, אחתלא, פסקוהמשפטבתי.12

צריכהמוצריאלקטרה' נגוסבאיגור5812/10(ענייןבאותוהמתנהלאזרחיהליךשלעיכוב

; )28.5.92(אריאלמשהנגדמ"בע) 1982(שיווקחוגלה5381/91; )9.8.2010(מ"בע) 1951(

)). 30.4.97מ"בעתכשיטיםמוניקה' ניצחקלופטין854/97א"רעראוובמיוחד

B.G.Assistance Ltd' נלממשלההמשפטיהיועץ2173/05א"עבענייןשניתןד"פסגם

ההליךאתלעכבישכיהמשפטביתקבעענייןובאות. זהכלללשנותכדיבואין) 13.2.06(

בהליךהדןהמשפטביתבפניעומדושאינו(הפליליבהליךשנחשףהרבהמידעלאורהאזרחי

. האזרחיבהליךלצדדיםדיןעיוותלהיגרםעלולבמידעהפערשבעקבותוהחשש) האזרחי

7פסקה(האזרחיךההליעיכובאתהמצדיק" משקלכבדטעם"כהדיןבפסקהוגדרזהחשש

).הדיןלפסק

.בהמשךשיפורטכפי, בענייננוקייםלאזהשיקול

שבפנינוהמקרהכיהמערערתמטענותהשתכנעתילא, חריגיםללאבכללמדוברשאיןהגם.13

.הנוהגהכללבגדראינו

ההליךאם, יופרעצמיתהפללהמפניחסיונםכיומנהלההמערערתשללחששםשותפהאיני.14

.יעוכבלאהאזרחי

להימנעאדםביקש"קובע1971-א"התשל, )חדשנוסח(הראיותלפקודת) ב(47סעיף

דחההמשפטובית) א(קטןבסעיףכאמורלהפלילועשויהשהיאמחמתראיהממסירת

מואשםהואשבובמשפטאדםאותונגדהראיהתוגשלא, נמסרהוהראיההבקשהאת

הסכיםאםאלא, מיסודותיהיסודהיאיההראמןהמתגליתשהעובדההעבירהבשל

. "לכך

להגשתומנהלההמערערתהתנגדותאתידחהבערעורהדןהמשפטביתאםשגם, מכאן

אותהשלהגשתהמפניהחיסיוןלהםיעמודעדיין, להפלילםשעשויהתשובהלמתןאוראיה

טענתאתפטהמשביתידחהאםגם, אחרותמילים. מואשמיםהםבוהפליליבהליךראיה

בהליךשיוצגוכלשהיראיהאוכלשהילשאלהביחסומנהלההמערערתשלהחיסיון

במשפטנגדםקביליםיהיולא, להפלילאכןבהןשישכמהעד, הראיהאוהתשובה, הערעור

להפללתםינוצלבערעורההוכחותהליךשמאחששםאתלהפיגכדיבזאתודיהפלילי

.האישוםבכתבלהםהמיוחסותבעבירות

בהליךשלהםההגנהקואתלחשוףשלאזכותםבדברומנהלההמערערתלטענתבאשר.15

בפניהעומדתזכותאינהההגנהקואתלחשוףשלאהזכות. ממשבהמצאתילא, הפלילי

). פסקה, שיווקחוגלהבענייןד"ופס, 4פסקה, יצחקלופטיןבענייןד"פסלעילראו(עצמה
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ולחשודהפליליהמשפטבמסגרתלנאשםהעומדתהשתיקהזכותשלנגזרתהינהזוזכות

כדיןוהחשודהנאשםשלדינם, אלולמסגרותמחוץ. המשטרתיתהחקירהבמסגרתבעבירה

שתיקהמזכותלהבדיל, עצמיתהפללהמפנילחיסיוןהזכותרקלהםועומדתאדםכל

.מוחלטת

לדעתואין) 2016ספטמברבחודשגשהואישוםכתב(החלרקהפליליההליךכילזכורעלינו.16

מועדללאדנןההליךהתליית. שבערעורבהליכיםלהמשיךיהיהניתןומתייסתייםמתי

לתקופהועומדתלוייישארשהליךראויזהאין. רצויהאינה, לענייןנראהקרובצפיוללא

153קנהתלפימועדללאהמשפטלדחייתסמכותמוקניתהמשפטשלביתהגם(מוגדרתלא

).1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנות

לבקשתלהיענותמצאתילאבכללותוהמשפטיההליךניהולשליעילותשיקולימבחינתגם.17

ממוקדותהןדנןהערעורבמסגרתהמחלוקות, בצדקהמשיבהכ"בשטענהכפי. המערערת

עלהפליליהדיןסקשבפולמסקנותלממצאיםלהמתיןכדאיבוהמקרהזהואיןומצומצמות

לפקודתא42סעיף(ומנהלההמערערתשיורשעוככל, בערעורלכאורהכראיותשישמשומנת

). הראיות

ממנושמעתילאוגםא42סעיףתחולתבענייןטיעוןהמערערתכ"מבשמעתילא, מקוםמכל

לאכךוביןכךבין. הראיותלפקודתג42סעיףלפילסתורראיותמהבאתלהימנעיסכיםכי

ומצומצמותממוקדותבערעורוהראיותהמחלוקות, כאמור, שכןמדעתילשנותבזההיה

. לבירורןלתרוםהפליליבהליךואין

החלההמניעות, כיהמערערתשלמטענתהלהתעלםניתןלאכימוצאתאני, זאתכלעם.18

במסגרתעדותםאתלהביאבזכותהפוגעת, הפליליבהליךהתביעהעדיעםלהיפגשעליה

.הערעורבהליךמטעמהכראיה, ראשיתעדותתצהירי

אתלפרטהמערערתכ"בהתבקש, פהבעלהצדדיםטענותושמיעת, בבקשההדיוןבמסגרת.19

המערערתכ"ב. בערעורמטעמהאותםלהעידמבקשתשהמערערתהתביעהעדישלזהותם

בכתב7' מסתביעהעדשמופיעסנדלמודיח"רו": הםאלועדיםכילפרוטוקולהצהיר

. 5תביעהעדחסןאבואתוגם) שלוכינויוזהאחרבשםמופיע(3נאשםמל'גאת, האישום

שורות8עמוד30.10.16מיוםדיוןפרוטוקול("9או8, 12,11' מסהתביעהעדיאתגםאולי

13-14.(

אשוניהרהבאתשנטלהעובדהאתגםבחשבוןלקחתיבבקשהלהכרעההשיקוליםבמסגרת.20

כיהקובעתשרוןזאבהלכתלאורזאת. המערערעלולאהמשיבעלמוטלדנןבערעור

א"ע(ראיותיובהבאתהפותחזההואהמשיבספריםפסילתעלוקנסמסכפלשלבהחלטות

)). 26.8.14(מ"מעמנהל' נועפרבנייןקבלנותשרוןזאב3886/12
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שנקבעלמועדובסמוךבאיחורגשההושהבקשההעובדהאתבחשבוןהבאתי, כןכמו

. סבירהצדקוללא, המקדמייםההליכיםשתמולאחר, להוכחות

השימועהליךקיוםעל, מועדמבעוד, המשפטביתאתליידעהמערערתכ"בעלהיה

בית. האישוםכתבהוגשכבראז2016ספטמברבחודש, ולמצער, ולמנהלהלמערערת

-ו5/12/2016בימים, בערעורההוכחותלשמיעתטשיפוימישניביומנופינההמשפט

אתלעדכןרבזמןהמערערתכ"בבידישהיהכך, 2016יוניבחודשעודשנקבעו, 6/12/2016

אחריםלתיקיםלייעדושניתןמבלילשוואהמתבזבזיקרשיפוטיזמןעלולחוסהמשפטבית

. להתבררלתורםהממתינים

בדיוןהצדדיםטענותאתושמעתילעילפורטיםהמהשיקוליםכלאתששקלתילאחר.21

:כךוקובעתהמערערתלבקשתחלקיבאופןנעתרתאני, שהתקיים

הקבועיםההוכחותומועדיהפליליההליךשלקיומובשלהערעורהליךאתלעכבאין.א

.ובמועדםכסדרםיתקיימו6/12/2016- ו5/12/2016לימים

בחקירהוהןהראשיתבחקירההן, המשיבמטעםהעדויותיישמעו5/12/2016ביום.ב

.שכנגד

מנהלשלעדותותישמע, המשיבמטעםהעדויותשמיעתגמרולאחר, 6/12/2016ביום.ג

. שכנגדבחקירהוהןראשיתבחקירההן, סולינירמר, המערערת

ומטעםהמשיבמטעםראשיתעדותתצהיריהגשתעלההחלטות, זאתלאור.ד

.בזאתמבוטלות–המערערת

לתקופההמערערתמטעםהראיותשמיעתהמשךיידחה, כאמורהראיותשמיעתלאחר.22

מצויניםששמותיהם, הפליליבהליךהתביעהעדישלהעדויותשמיעתלגמרועד, קצובה

.נפרדתבהחלטההמשפטביתידיעלשייקבעכפיהכול, מקצתםאוכולם, לעיל19בסעיף

אךיימחקהערעורלפיהלהסכמההגיעוכי, פטהמשלביתלהודיעהזכותשמורהלצדדים.23

בהליךהתביעהפרשתסיוםעם, חדשערעורלהגישהמערערתשלזכותהשתקופחמבלי

. מחדשהערעורבהגשתשיהויאוהתיישנותטענתכלפיהתיטעןולא, הפלילי

.בהעדר הצדדים, 2016נובמבר 07, ז"חשוון תשע' ו,  היוםנהנית
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