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 .3במקרה הנדון ,הצדדים לא ערכו הסכם שכר-טרחה בכתב .במצב
זה עודות גרסאות הצדדים ביחס למה שהוסכם בעל-פה ,זו מול זו -
התביעה נדחתה
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את סמכויותיו של התובע לפעול בשם הנתבעת ואת השכר המגיע לו
בגין שירותיו בעסקת המכר בה היה מעורב  -התביעה נדחתה
 .7בין הצדדים לא נחתם הסכם שכר-טרחה עבור הפעולות הנוספות
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שכר-טרחה  -התביעה נדחתה
 .10לא נחתם הסכם שכר-טרחה בין הצדדים  -שיעורו של שכר ראוי,
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 .7הימנעות עורך-דין {נאשם בהליך משמעתי} מלרשום הערת
אזהרה לטובת הרוכשים במשך מספר שנים כה רב מהווה מחדל
חמור; זיכוי עורך-דין מעבירת אי-רישום הזכויות על-שם הרוכשים
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 .10רשלנות כעבירת משמעת
 .11גם אם המתלוננים לא ביקשו מפורשות כי עורך-הדין ירשום
עבורם הערת אזהרה לטובתם ,חובה היתה עליו ,לכל הפחות ,ליידע
את לקוחותיו בדבר חשיבות רישום הערת אזהרה
 .12על עורך-הדין היה לדעת כי ייתכן ותתעורר בעיה ברישום הערת
האזהרה כפי שהבטיח למתלוננות משום שאותו נכס שועבד לבנק
ללא הגבלה בסכום ,ואין די בידיעתו כי שווי החוב לבנק היה נמוך
משווי הנכס ,כדי לסמוך על-כך שניתן יהיה לרשום הערת אזהרה
 .13חבות עורך-דין לרישום הבית המשותף; הזכות לפיצויים בגין
הפרת החיוב לטובת האדם השלישי ,כמוה כזכות לאכיפה ולביטול,
מוקנים בד-בבד למוטב ולנושה
 .14תרמית  -התחזות  -רשלנות עורך-דין
 .15תביעה כספית ,בטענה לרשלנות מקצועית של עורך-דין ,ומנגד
תביעת עורך-דין ,לתשלום שכר-טרחתו  -התביעות נדחו
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פרק ג' :אי-השלמת פעולות על-ידי עורך-הדין והפחתת שכר-
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תקף גם בקשר לבקשות הביניים  -התיישנות  -התביעה התקבלה
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פתח דבר
באחד המקרים שבהם התייצבתי לחקירה נגדית על חוות-דעת שנתתי בנושא
שכר ראוי של עורך-דין ,שאל אותי בא-כוח הנתבע ,האם נכון הדבר ,שנהגתי
וכן שאני נוהג להחתים את לקוחותיי על הסכם שכר-טרחה מפורט.
תשובתי היתה ,שבעבר כלל לא החתמתי את הלקוחות שלי על הסכמי שכר-
טרחה .בשלב זה ,התערב בית-המשפט ,ותהה" :לא החתמת לקוחות על הסכם
שכר-טרחה? אז איך קיבלת את שכר-הטרחה?".
הבהרתי לבית-המשפט ,שבעבר היתה לאופציה של הסכמים בעל-פה ,מקום של
כבוד" :כל מה שהייתי צריך אז ,היה לקבוע עם הלקוח מה יהיה שכר-הטרחה,
והוא שולם ללא כל בעיות .יתרה-מכך ,בחלק גדול מהמקרים המדובר בשכר-
טרחה המשולם בהתאם לתוצאות ,ועל-כן הוא משתלם בפועל אחרי שנים,
ואף-על-פי-כן ,לא התעוררו בעיות כלשהן".
השופט ,יש לציין ,לא הסתיר את תמיהתו ,ממה שתיארתי בפניו.
ברור לי בהחלט ,על מה ומדוע הביע בית-המשפט את פליאתו .כיום ,לצערי
הרב ,המצב שונה לחלוטין ,ממה שתואר לעיל .לא-זו-בלבד שיש חובה להחתים
את הלקוח על הסכם ברור ומפורש ,אלא שגם לאחר החתמתו ,הוא ימצא
תירוצים שונים ומשונים ,מדוע שלא לעמוד בהתחייבויותיו .המעציב עוד יותר
הוא ,שיימצאו עורכי-דין שייצגו לקוח שכזה ,ויסייעו בידיו ,להימלט מחובתו
החוזית כלפי עורך-הדין שכה עמל בענייניו של אותו לקוח.
כדי לאזן התמונה ,אציין שגם לנו עורכי-הדין יש חלק ונחלה במצב העגום
שהתפתח .מתוקף תפקידי כיושב-ראש ועדת שכר-טרחה בלשכת עורכי-הדין,
עברו תחת ידי מאות הסכמי שכר-טרחה של עורכי-דין .ההפרזה שבה נוהגים
לעיתים עורכי-הדין ,בקביעת שכר-טרחתם ,היא זו שהובילה לדעתי ,למצב שבו
לקוחות מסרבים לשלם שכרם של עורכי-דין .די אם אתן כדוגמא מקרים
שבהם שכר-הטרחה שנקב עורך-הדין בהסכם שכר-הטרחה ,היה למשל של
 60%בצירוף מע"מ מכל תוצאה שישיג ללקוחו!
בהחלט מותר וצריך לגבות שכר ,בגין עמלנו .אך הדבר צריך להיעשות במידה
הראויה.

כז

פתח דבר

הצורך בכתיבת ספר זה התעורר ,לאחר שהתברר לי ,שככל שנוקף הזמן כן
הולך וגדל מספרן של התביעות שנושאן שכר-טרחה.
בעת האחרונה ,מגיעים אלי יותר ויותר תיקים לגישור ,שהמחלוקת בהם היא
בנושא של שכר-טרחה .עד כדי כך ,שנושא זה הפך לאחד מענפי המשפט
הדומיננטיים במערכת המשפט :המדובר בתביעות של עורכי-דין נגד
לקוחותיהם לשעבר או ההיפך :של לקוחות נגד עורכי-הדין ובעת האחרונה
תיקים רבים של עורך-דין נגד חברו למקצוע {מקרים שכאלה תפסו תאוצה,
בעיקר לאחר שניתן פסק-הדין ב -רע"א  7204/06ישראלה ארליך נ' עו"ד
יהושע ברטל ,תק-על .})2012( 7364 ,)3(2012
לשכת עורכי-הדין מקיימת בימים אלה דיונים ,בשאלה כיצד ניתן למנוע הצורך
בבירור תביעות בין עורכי-דין באמצעות מערכת בתי-המשפט {ואין צורך
להכביר מילים על כך ,שברור כי תביעות שכאלה ,אינן מביאות כבוד רב
למקצוע.}...
נחזור לרישא :הסכמים קצרים ,או מפורטים?
אין בידי "פתרון בית-ספר" .כל מקרה לגופו .שהרי ממה נפשך? מצד אחד ,אם
יהיה הסכם מפורט מידי ,עלול בית-המשפט ,לקבוע שהלקוח לא הבין את
המלל הרב שבהסכם .מאידך גיסא ,אם יהא ההסכם תמציתי מידי ,עלול בית-
המשפט לקבוע שחסר בהסכם ,ככל שקיים ,יפורש כנגד המנסח.
כך או כך ,נראה לי שעצתה של אימי ע"ה ,לבחור בשביל הביניים ,היא הנכונה
גם לגבי סוגיית הסכם שכר-הטרחה.
ברצוני להודות לעורך-דין שלומי נרקיס ,אשר איפשר את הוצאתו לאור של
הספר.
אני תקווה שספר זה ,יהא בעזרם של עורכי-הדין ,וגם של לקוחותיהם ,ושהעיון
בו יהיה בעיקרו לתכלית של מניעת מחלוקות ,ולא של ריבויין.

אליעזר פני-גיל ,עו"ד

כח

