אלפי תיקיםלבוררות
מחוץלבתי
המשפט
להעביר ללא
תאפשרלבתי המשפט
הצעת חוק
תיקים אזרחיים בסכום של עד מיליון שקללבוררות

הסכמת הצדדים
בשוק הפרטי

בעניין הסעיףשלפיו רקלנשיא אולסגן

מאת מורן רייבמן

משפט תהיה הסמכותלהע־
$TS1$להעביר$TS1$

נשיא בית

$DN2$להעביר $DN2$את התיקלבוררות ,טוען מיכאלי
ביר
הצעת חוק חדשה מעוררת מחלוקת
כי אלו יהיו במלכוד מכיוון
חריפה בין משרד המשפטיםלגורמים בא־
$TS1$באקדמיה$TS1$.
את
להפחית
הוא
שלהם
הברור
המשפטים
$Dבאקדמיה $DN2$.על פי ההצעה של שר
קדמיה.
העומס
התומכים
לדבריו,
בתי
נוספת,
פרטית
חוק
נאמן
בהצעה
על המערכת.
והצעת
יעקב
לטעון שהיא
מנסים
מתמקדת בתביעות
המשפט בישראליוכלולהעביר תביעות
רכב
 5.2מיליון שקללבוררות
וליקויי בנייה ,אך למעשה ההצעה
אזרחיות של עד
חובה אצל גורמים פרטיים ,ללא הסכמת
מקיפה את כל התחומים האזרחיים.
מיכאלי מבטיח להגיש עתירה לבג״ץ
הצדדים במשפט.
נגד החוק.למהלר שלו שותפים האגודה
התומכים בהצעהטוענים כי היא תפחית
והקליני־
$TS1$והקליניקות$TS1$
מהעומס על בתי המשפט בצורה דרמטית ,לזכויות האזרח ,עמותת "ידיד״
$DN2$והקליניקות $DN2$המשפטיות באוניברסיטאותתל־אביב
קות
ואילו המתנגדים טוענים כי מדובר בתה־
$TS1$בתהליר$TS1$
ליר $DN2$הפרטה של מערכת המשפט ,ובכוונתם וירושלים.
ליר
ישלציין כי משרד האוצר מסכיםלהצ־
$TS1$להצעת$TS1$
לפנות לבג״ץ בנושא.
שהאינטרס

$DN2$להצעת $DN2$החוק והבוררות
שתי הצעות החוק יאוחדו ,והדיון בהן
עת
שבתוך

האגרה שלהתובע .אם הבוררות תהיה יקרה

המאוחרתלהצבעה

ממחיר האגרה היא תמומן מאוצר המדינה.

יתקיים ב־  10בינואר .ההערכות הן

חודש תעלה

ההצעה

בקריאה שלישית במליאת הכנסת,וככל
הנראה תאושר.

על

מהלר זה צפוילחסוךלמרינה

כסף רב ,שכן

הוא יפחית את הוצאות מערכת

פי הצעת נאמן ,נשיאי בתי

המשפט

יוכלולהעבירלבוררות חובה כל
וסגניהם
 5.2מיליון שקל,כלומר את
תיק אזרחי עד
ולצדדים
מרבית התיקים האזרחייםבישראל,
תינתן

הפרטית תמומן מכספי

אפשרותלערער על

פסק הבורר.

עו׳׳ד אפי מיכאלי
בתהליר בוטה
למשפט ועסקים :״מדובר
של הפרטת מערכת המשפט,שולחים את
מהמרכז

האקדמי

מאחורי

אומרתלאזרחים :לא תקבלו
התיק שלכם לא

ד״ר ישראלשמעוני ,שייסדלפני
שנים גוף פרטי
לבוררויות בשם יתרו.
ההצעה ביקשה להתמקד בשני נושאים
תביעותנזיקין קטנות בנושאכלי רכב
ליקויי בנייה ער רף של
ותביעות בנושא
 100אלף שקל.
ממשרד

עיים,

המשפטים נמסר בתגובה:״הה־
$TS1$״ההצעה$TS1$

מתואמת

עם כלל

הגורמים

המקצר

ומתקיימים דיונים בעניינה בוו־
$TS1$בוועדת$TS1$

$DN2$בוועדת $DN2$החוקה .אין
מספיק חשוב .את הצדק
עדת

יעשה עבורכם עורך דיןפרטי״.

הפרטית עומר
כ־

צעה
$DN2$״ההצעה$DN2$
קבלן .המרינה בעצם
הציבורלשופטיםעובדי
משפט צדק,

הצעת החוק

המשפט.

נגרההצעה״.

ממש בטענות השונות

נאמן.

הקלה

בעומס

(צילום:
חןגלילי)

