תרופת האכיפה בדיני הנזיקי
מאת

אלעד פלד*
הפיצוי הכספי נחשב לבררת המחדל התרופתית בדיני הנזיקי הישראליי,
הפוסעי בעקבות מסורת המשפט המקובל ,והוא הסעד השכיח ביותר הנית
לתובעי .הקודיפיקציה המוצעת של המשפט האזרחי ,אשר מציבה את האכיפה
כסעד הראשו במעלה במשפט האזרחי כולו ,צפויה כ נראה לחולל בתחו
הנדו שינוי חד המבטא מעבר אל הגישה הרווחת בקונטיננט .משמעות הדבר
היא כי תובע בנזיקי יהיה זכאי ,באופ עקרוני ,לצו שיפוטי שימנע ביצועה של
עוולה כלפיו או יפסיקה ,או שיורה על תיקו ממשי של תוצאות העוולה .לנוכח
רפורמה זו מתעורר הצור לבחו בחינה יסודית את מעמדו הראוי של סעד
האכיפה בדיני הנזיקי ואת המדרג הרצוי בינו לבי הפיצויי )להבדיל מ
השאלה ,שכבר זכתה לטיפול מעמיק ,בדבר ההצדקה להאחדת די התרופות
במשפט האזרחי בכללותו( .הטענה המרכזית המועלית במאמר זה היא כי זניחת
העמדה המסורתית הדוגלת בקדימות של הפיצויי לטובת הכרה עקרונית
במרכזיותו של סעד האכיפה במסגרת דיני הנזיקי – מוצדקת .זאת ה על סמ
בחינת מקורה ההיסטורי של אותה עמדה מסורתית ודר התפתחותה בישראל
ומחוצה לה ,וה בשל שיקולי מדיניות עקרוניי הנעוצי במהותה ובתכליתה
של התרופה הנזיקית .נוס על כ עוסק המאמר ברציתו של סעד האכיפה
בנזיקי מנקודת מבט מעשית יותר תו התייחסות לתרחישי נזיקיי שוני
שעמ מתמודדי בתי המשפט .מדיו זה עולי ג שיקולי היכולי לתמו
במקרי שוני בבחירתה של תרופת הפיצויי חר הגישה העקרונית האמורה.
כ מבהיר המאמר כיצד אפשר לשלב שיקולי אלה במסגרת יישומו השיפוטי
של הקודקס המוצע .מתו הטיעוני המובאי במאמר מתברר כי למעשה
המהפ שצפויה לחולל הצעת הקודיפיקציה אינו כה דרמטי כפי שעשוי
להידמות בתחילה ,א בד בבד מוסברות בו חשיבותה ומשמעותה המעשיות.

_____________________________________

*

דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה; מוסמ במשפטי ,אוניברסיטת ניו יורק; בוגר
במשפטי ,האוניברסיטה העברית .הטיעו מושא חיבור זה מבוסס באופ חלקי על פרק
מעבודת דוקטור בנושא "צווי עשה בדיני לשו הרע" .תודתי העמוקה נתונה למנחיי
בכתיבת העבודה ,פרופ' אריאל בנדור וד"ר חאלד גנאי ,על ההכוונה והעזרה שהעניקו לי.
עוד ברצוני להודות לד"ר יהודה אדר וכ לחברי מערכת "די ודברי" ,על הערותיה
החשובות.
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מבוא .א .תורת התרופות השיפוטיות :מהותה ותכליותיה;  .1תורת התרופות
כמכשיר להשבת המצב לקדמותו;  .2סעד הפיצויי;  .3סעד הציווי; ב .המדרג
בי הפיצויי והציווי בדיני הנזיקי :המצוי והרצוי;  .1כלל ההעדפה המסורתי;
 .2מדרג הסעדי במשפט הישראלי המודרני;  .3מדרג הסעדי במשפט
האמריקני המודרני;  .4מדרג הסעדי במשפט הגרמני;  .5שיקולי מדיניות
לקביעת המדרג העקרוני הראוי; )א( הכלל המסורתי – כלל ארכאי; )ב( ציווי
מביא למימוש מיטבי של זכויות; )ג( ציווי גורר פגיעה קשה בנתבע; )ד( מת
ציווי כרו בקשיי מנהלתיי; )ה( צו למניעת עוולה נוגד את מהות של דיני
הנזיקי; )ו( שיקולי תאורטיי נוספי;  .6סיכו ומסקנות ביניי .ג .שיקולי
מדיניות פרטניי לבחירה בי תרופות;  .1מהותה ומשקלה של הזכות הפגועה;
 .2האפשרות להמיר את הזכות למונחי כספיי;  .3מאז הנוחות;  .4התנהגות
התובע;  .5שיקולי יעילות מצרפית; )א( הניתוח הכלכלי של המשפט ויישומו
בגדר דיני התרופות; )ב( משקל המצוי והרצוי של השיקולי הכלכליי;
 .6שיקולי נוספי;  .7מבט לעתיד :שיקולי המדיניות לבחירה בי תרופות
לנוכח הצעת הקודיפיקציה .ד .סיכו.

מבוא
הפיצוי הכספי נחשב לבררת המחדל התרופתית בדיני הנזיקי הישראליי ,והוא
הסעד השכיח ביותר הנית לתובעי  1.גישה זו מאפיינת באורח מסורתי את שיטת
המשפט המקובל בכללותה 2.כפי שאירע ג בהקשרי רבי אחרי ,המשפט הישראלי,
שקיבל אותה בירושה מ המשפט האנגלי ,אימצ ודבק בה במש עשרות בשני.
הקודיפיקציה המוצעת של המשפט האזרחי צפויה כ נראה לחולל בתחו הנדו שינוי
חד 3,המבטא מעבר אל הגישה הרווחת בקונטיננט .תזכיר חוק דיני ממונות ,שבו כלול
פרק המסדיר במאוחד את סוגיית התרופות בגי הפרת חיובי מסוגי שוני ,לרבות

_____________________________________
*
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כל אתרי האינטרנט המאוזכרי להל נצפו לאחרונה ב ,20.8.2011אלא א נכתב אחרת
בגו המאמר.
ע"א  214/89אבנרי נ' שפירא ,פ"ד מג) ,840 (3בעמ' ) 854להל :עניי אבנרי(; ישראל
גלעד" ,הערות להסדרי הנזיקי בקודקס – אחריות ותרופות" ,משפטי לו )תשס"ז( ,761
בעמ' .797
William A. Schroeder, “Restoring the Status Quo Ante: The Fourth Amendment
Exclusionary Rule as a Compensatory Device”, 51 Geo. Wash. L. Rev. (1983) 633,
.pp. 653–654
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החובה להימנע מביצוע עוולה 4,מציב את האכיפה כסעד הראשו במעלה במשפט
האזרחי כולו .סעי )448א( לתזכיר קובע כדלקמ:
הנפגע זכאי לאכיפת החיוב ,אלא א כ התקיי אחד מאלה:
) (1לא נית לקיי את החיוב;
) (2החיוב הוא לבצע עבודה אישית או לתת שירות אישי או לקבל עבודה או שירות
כאמור;
) (3קיו צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטע בית משפט או לשכת
הוצאה לפועל;
) (4אכיפת החיוב היא בלתי צודקת בנסיבות העניי;
) (5תרופת הפיצויי היא התרופה המתאימה בשי לב לאופיו של החיוב.
משמעות הדבר היא כי תובע בנזיקי יהיה זכאי ברגיל ,או לפחות במקרי רבי ,לצו
שיפוטי שימנע ביצועה של עוולה כלפיו או יפסיקה ,או שיורה על תיקו ממשי של נזקי
העוולה 5.בכ יושווה מעמדו לזה של תובע בגי הפרת חוזה ,אשר לפי הדי שכבר קיי
ארבעי שנה רשאי לדרוש ,ככלל ,אכיפה בעי של החוזה6.
בשיח האקדמי מ השני האחרונות נכללו כמה התייחסויות לתמורה המוצעת
במער הסעדי הנזיקי .למשל ,בי חנו דג ויהודה אדר ניטש ויכוח באשר לרצית
האחדת התרופות בדיני הנזיקי ובדיני החוזי לנוכח המשות והשונה בי שני ענפי
המשפט הללו 7.ואילו מיגל דויטש וישראל גלעד ,אשר נדרשו לנושא מנקודת הראות
הספציפית של דיני הנזיקי ,הביעו בקצרה תמיכה ברפורמה והסתייגות ממנה,
בהתאמה 8.המאמר הנוכחי נועד להוסי נדב על אותו פולמוס .מטרתו אינה לבחו את
עצ המיזוג של דיני התרופות בנזיקי ובחוזי ,אלא להערי באופ נפרד – ובצורה
יסודית מכפי שנעשה עד כה – את מקומו הראוי של סעד האכיפה בדיני הנזיקי
הישראליי9.
_____________________________________

4
5

6
7
8
9

סעי  445לתזכיר חוק דיני ממונות ,תשס"ו – ,2006ראו באתר משרד המשפטי:
www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F4C8889A-234F-4A90-9B5A-B30C5B1B2E2A/0/
.mamonot.pdf

להגדרת המונח "אכיפה" ראו :בסעי  444לתזכיר חוק דיני ממונות )"בי בצו עשה ובי
בצו לא תעשה ,לרבות ] [...צו לתיקו או לסילוק תוצאות ההפרה"(; גבריאלה שלו ויהודה
אדר" ,תרופות בשל הפרת חיוב – מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדש",
קרית המשפט ו )תשס"ו(  ,185בעמ' .199
סעי  3לחוק החוזי )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א ,1970ס"ח .16
חנו דג" ,סיכוני בקודיפיקציה :על האחדתיתר ועל ריבוי סעדי" ,משפטי לו )תשס"ז(
 ;249יהודה אדר" ,מדוע נכו לאחד את התרופות בחוזי ובנזיקי? תשובה לפרופ' דג",
משפטי לו )תשס"ז( .357
מיגל דויטש ,פרשנות הקודקס האזרחי )כר א ,תשס"ה( בעמ'  ;305302גלעד )לעיל,
הערה  (1בעמ' .801797
הכוונה היא א ורק לסעד אכיפה קבוע הנית בסיומו של ההלי לאחר הכרעה סופית בדבר
זכויותיה וחובותיה של הצדדי ,להבדיל מצו זמני הנית בראשית ההלי .במקרה השני
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הטענה המרכזית שתועלה במאמר היא כי זניחת העמדה המסורתית הדוגלת
בקדימות של הפיצויי לטובת הכרה עקרונית במרכזיותו של סעד האכיפה במסגרת
דיני הנזיקי – מוצדקת .תמורה זו ,כ ייטע ,מתבקשת על סמ בחינת טעמיה
ההיסטוריי של העמדה המסורתית והבנת חוסר הרלוונטיות שלה בימינו .היא א
משקפת את המש התפתחות הטבעית של דיני התרופות הישראליי ,ה לאור
השינויי שחלו עד כה בדיני אלה עצמ ,ה לנוכח תמונת המצב במשפחת המשפט
המקובל ,וה בהתחשב בתזוזתה העקיבה של השיטה הישראלית לכיוו התפיסות
הקונטיננטליות .עוד יוסבר כי הרפורמה המוצעת מתיישבת ע שיקולי מדיניות הנעוצי
במהותה ובתכליתה של התרופה הנזיקית .נוס על כ יעסוק המאמר ברציתו של סעד
האכיפה בנזיקי מנקודת מבט מעשית יותר ,תו התייחסות לתרחישי נזיקיי שוני
שעמ מתמודדי בתי המשפט .מדיו זה א יעלו שיקולי היכולי לתמו במקרי
שוני בבחירתה של תרופת הפיצויי חר הגישה העקרונית האמורה .מבי השיטי
יתברר ג כי המהפ שצפויה לחולל הצעת הקודיפיקציה אינו כה דרמטי כפי שעשוי
להידמות בתחילה ,א בד בבד תוסברנה חשיבותה ומשמעותה המעשיות.
חשוב להבהיר בראשית הדברי כי מרבית המשפטני אינ מכירי בקיומו של ענ
משפטי מובח ועצמאי העוסק בתרופות נזיקיות .רבי משווי לנגד עיניה דיני תרופות
כוללי לצור המשפט האזרחי ,או למצער בגי עוולות נזיקי והפרות חוזי 10,ואחרי
מתייחסי לתחו הנדו ,כפי הנראה ,כתתענ של דיני הנזיקי 11.יתר על כ ,כפי
שנראה בהמש ,דמותו של מער הסעדי בדיני הנזיקי היא במידה רבה תוצר של
סיבות ותהליכי הנוגעי לתחו התרופות האזרחיות בכלל .אול ההבדל הברור שבי
דיני הנזיקי ודיני החוזי – 12אשר ג אלו הממעיטי בערכו אינ מתכחשי לו כליל
_____________________________________

נדרש בית המשפט לבצע ניהול סיכוני מורכב לאור הערכתו את סיכויי התביעה כבר
בשלביה הראשוניי ואת ההשפעה העתידית של החלטתו על האינטרסי ההדדיי של
הצדדי בעקבות פסק הדי הסופי; תחשיבי ייחודיי אלה – אשר אינ עולי בעת פסיקת
הסעד הקבוע – חורגי מענייננו.
 10העדות הטובה ביותר לזה ה שמותיה של ספרי העוסקי בנושא .ראו למשלDan B. :
Dobbs, Law of Remedies: Damages, Equity, Restitution (1993); Donald Harris, David
Campbell & Roger Halson, Remedies in Contract and Tort (2002); Andrew Burrows,
Remedies for Torts and Breach of Contract (2004); Douglas Laycock, Modern
) .American Remedies: Cases and Materials (2002כ ראו עמדתו של אדר במאמרו :אדר

)לעיל ,הערה .(7
 11ראו למשל :גד טדסקי ,יצחק אנגלרד ,אהר ברק ומישאל חשי ,דיני הנזיקי – תורת הנזיקי
הכללית )תשל"ז(; ספר זה כולל שיעור מקי בנושא התרופות הנזיקיות .כ ראוYehuda :
Adar & Gabriela Shalev, “The Law of Remedies in a Mixed Jurisdiction: The Israeli
.Experience”, 23 Tul. Eur. & Civ. L.F. (2008) 111, p.120

 12דג )לעיל ,הערה  (7בעמ' .274268
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ומכירי בצור לית לו משקל בעת קביעת התרופה – 13וההבחנה המתבקשת בי מישור
הגדרת העוולות הנזיקיות לבי מישור קביעת הסעדי בגינ מצדיקי הקדשת דיו נפרד
לנושא התרופות הנזיקיות .זאת בייחוד מאחר שאותו תחו ספציפי הוא שעומד כאמור
בפני רפורמה ניכרת מכוח הקודיפיקציה .תובנות אלה תקבענה אפוא את אופיו של
הניתוח שייער להל :בחלקי לא מבוטלי של המאמר תידו תורת התרופות דיו
כוללני ,א כל אימת שהדבר יהא רלוונטי ,יודגשו התרופות בגי מעשי נזיקי ,בעיקר
תו הבחנת מתרופות חוזיות.
המאמר מורכב משלושה חלקי :בחלקו הראשו אעמוד על מהותה ומטרותיה של
תורת התרופות השיפוטיות ואראה כיצד ה באות לידי ביטוי בשתי קטגוריות הסעדי
העיקריות המוכרות בדי ,הלא ה הפיצויי מחד והאכיפה או הציווי 14מאיד 15.בחלק
השני אסביר מניי נובעת גישתו של המשפט המקובל בדבר קדימותו של הפיצוי הכספי
ואבח מפרספקטיבה השוואתית ותאורטית א יש מקו להוסי ולהחזיק בה .מ הדיו
יעלה כי התשובה לשאלה זו שלילית ,וכי סעד האכיפה ראוי להיות התרופה העיקרית כל
אימת שהפעלתו מעשית ,או למצער לשמש תרופה שוות מעמד לפיצויי .בחלקו האחרו
של המאמר יותוו קווי מנחי פרטניי יותר לבחירה בי תרופות ,אשר ככלל יחזקו את
העמדה התאורטית המייחסת עדיפות לציווי ,א בה בעת יצביעו על המקרי שבה יש
להכיר בחריגי לה .כ יובהר כיצד אפשר לשלב קווי מנחי אלה במסגרת יישומו
השיפוטי של סעי )448א( לתזכיר חוק דיני ממונות.

_____________________________________

 13אדר )לעיל ,הערה  (7בעמ' .385383 ,377373
 14מושג האכיפה בהצעת הקודיפיקציה )כמו ג בדיני החוזי דהיו( אינו אלא מקבילתו של
מושג הציווי בדיני הנזיקי הקיימי ,ראו :שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ'  .(200199בעת
הנוכחית ,שבה אנו עדיי כפופי לדי ההווה ולטרמינולוגיה שלו א די העתיד כבר נראה
באופק ,נתיר לעצמנו להשתמש לסירוגי בשני המונחי.
 15סוגיית מעמדו של הסעד ההצהרתי חורגת מ המסגרת הנוכחית ,שכ עצ הדיו על אודות
הבחירה בי סעדי יוצא מנקודת הנחה כי התובע מעוניי בסעד אופרטיבי אשר יגשי
בדר זו או אחרת את זכותו שהופרה .לעומת זאת התרחיש שבו התובע א מעוניי בהצהרה
שיפוטית בדבר קיומה של הזכות או בדבר הפרתה מעורר שאלות אחרות )המסווגות בדר
כלל לתחו סדר הדי האזרחי( ,אשר מתמקדות בהצדקה לגייס את משאביה של מערכת
המשפט לטובת הלי בעל מאפייני תאורטיי לא מבוטלי ,בפרט כאשר התובע יכול
לעתור לסעד ממשי .ראו למשל :ע"א  6291/95ב יקר גת חברה להנדסה ובני בע"מ נ'
הוועדה המיוחדת לתכנו ולבנייה מודיעי ,פ"ד נא) ,825 (2בעמ'  ;871ע"א  4076/00נצחו
צפורה בראשו בע"מ נ' מיר זמברובסקי בע"מ ,פ"ד נו) ,41 (3בעמ'  ;48רע"א 1910/04
אילונית פרויקטי תיירותיי בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,פ"ד נח) ,193 (6בעמ'
 .198כ ראו :יהודה אדר" ,על הדבש ועל העוק – הרהורי על פרק התרופות בהצעת
הקודקס האזרחי" ,משפט ועסקי ה )תשס"ו(  ,347בעמ'  ,387386ובפרט הערה .130
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א .תורת התרופות השיפוטיות :מהותה ותכליותיה
 .1תורת התרופות כמכשיר להשבת המצב לקדמותו
תורת התרופות השיפוטיות קובעת את טיב והיקפ של הסעדי הניתני לתובע
לאחר שהוכיח בהלי משפטי זכות מהותית 16השייכת לו או מגיעה לו 17.תכליתה של
התרופה להג על הזכות המשפטית ולתת לה ביטוי מוחשי תו העברתה מ הרמה
המופשטת אל מישור המציאות העובדתית  18.לפי מתודולוגיית הניתוח המשפטי
המקובלת כיו ,השאלה הראשונית הנדונה בגדרה של כל מחלוקת משפטית היא א
מער נתו של עובדות מקי לתובע זכות 19,ואילו בשלב השני נגזר מ הזכות המהותית
הבסיס לקביעת טיב הסעד והיקפו20.
הדר שבה תורת התרופות נותנת תוק מעשי לזכויות ולאינטרסי המעוגני בדי
המהותי כתגובה לפגיעה בה היא השבת המצב לקדמותו באופ המבטל ,למצער
רעיונית ,את הפגיעה ומעמיד את אות זכויות ואינטרסי בחזרה על כנ 21.בכל הנוגע
לדיני הנזיקי ,הפסיקה הישראלית ביטאה השקפה זו כ:
"תחילה נבח מעשה נזיקי ,לפי מהותו ובעקבות זיהויו כמעשה עוולה,
באה ,בשלב שני ,בחירתה של התרופה ההולמת והיעילה ביותר להחזרת
המצב לקדמתו"22.
_____________________________________

16

17
18
19
20
21
22
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בישראל המונח "די מהותי" ,על נגזרותיו השונות ,נוגע לא אחת לכללי המסדירי את
מכלול היחסי המשפטיי בי בעלי הדי – לרבות כ נראה סוגיות תרופתיות – במובח
מכללי פרוצדורליי שעניינ למשל סמכויות בתי המשפט ואופ ניהול ההתדיינות
בפניה .ראו למשל :ע"א  2704/99מילשטיי נ' פקיד שומה תלאביב  ,1פ"ד נז),869 (5
בעמ'  .898897מנגד ,הספרות האמריקנית הענפה העוסקת בתורת התרופות נוהגת לעתי
קרובות לראות בדי המהותי ) (substantive lawתחו המגדיר הסדרי ראשוניי בדבר
זכויות וחובות עקרוניות ולהעמידו )א כי לא בהכרח תו דיכוטומיה מוחלטת( אל מול
הדיו בהסדרי משניי – הסעדי – אשר נוגעי ליישומ ולאכיפת של אות זכויות
וחובות ומקני לה ממד מעשי .ראו למשל) Dobbs :לעיל ,הערה  (10בעמ' Laycock ;1
)לעיל ,הערה  (10בעמ'  .1כ נוהגי ג כותבי ישראלי מסוימי; ראו למשל :דג )לעיל,
הערה  .(7לש הנוחות גישה טרמינולוגית זו תאומ בחיבור הנוכחי ,ובו ישמש הביטוי
"הדי המהותי" לתיאור הסדרי משפטיי ראשוניי להבדיל ממישור הסעדי.
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' .1
 ;Rafal Zakrzewski, Remedies Reclassified (2005) p.10.גבריאלה שלו ויהודה אדר ,דיני
חוזי – התרופות :לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי )תשס"ט( בעמ' .5
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' .1
ש ,בעמ' ) Adar & Shalev ;165לעיל ,הערה  ,(11בעמ' .114
שלו ואדר )לעיל ,הערה  (18בעמ' .22
ע"א  44/76אתא חברה לטכסטיל בע"מ נ' שוור ,פ"ד ל) ,785 (3בעמ' ) 811להל :עניי
אתא(.
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במילי אחרות ,דיני הנזיקי המהותיי באי להג על הפרט מפני פגיעות שונות
בזכויותיו על ידי הגדרת הנסיבות שבה פגיעות אלה אינ נחשבות למוצדקות מבחינה
מוסרית או חברתית ,ותחו התרופות הנזיקיות נועד לתת ביטוי פרקטי לדיני הנזיקי
המהותיי תו ניסיו לאיי את הפגיעות האמורות.
הטיעו המסורתי בעד הגישה החותרת להשבת מצבו של התובע לקדמותו מבוסס על
רעיו הצדק המתק ,פרי הגותו של אריסטו 23,שהוא עיקרו דומיננטי במשפט הפרטי
המודרני 24.הגדרה יפה למושג זה כפי שהוא נתפס כיו נתנה המלומדת ראדי ):(Radin
“[C]orrective justice means to make required changes in an unjustified
state of affairs between an injurer and a victim, when the injurer's
activity has caused the injustice, so that such changes bring about a just
state of affairs between them, and one that is related in a morally
appropriate way to the status quo ante. A shorthand way of saying this is
that corrective justice restores moral balance between the parties”.25

משמע ,הצדק המתק דורש כי האיזו המוסרי והמעשי יושב על כנו כל אימת
שמצבו של אד השתנה לרעה בעקבות מעשה שלא כדי מצד אד אחר26.
אמנ אפשר לייחס לדיני התרופות רציונלי נוספי .מקו מרכזי בשיח האקדמי
תופסות מטרות הנגזרות מ הגישה הכלכלית למשפט או הקרובות אליה רעיונית .שיטת
ניתוח זו ,הגורסת כי המשפט הוא כלי לקידו הרווחה המצרפית ,בוחנת מפרספקטיבה
חברתית את מכלול התועלות והעלויות הכרוכות בכל נורמה משפטית כדי להערי את
רציתה ,ובגדר דיני הנזיקי היא מבקשת בראש ובראשונה להרתיע מעוולי
פוטנציאליי מלהתנהג באופ לא ראוי .כמו כ מובאי לעתי בחשבו שיקולי אחרי
שאינ מקושרי בהכרח לגישה הכלכלית .למשל ,לעתי מושפע הדי מ הרצו לגמול
לנתבע בגי מעשיו הפסולי ,בעיקר באמצעות מכשיר הפיצויי העונשיי .מנגד
האינטרסי של הנתבע כאינדיווידואל ,ולאו דווקא כפרט שרווחתו משפיעה על רווחת
החברה ,עשויי לזכות להתחשבות בעת בחירת הסעד המתאי .הפרמטרי הנזכרי
ואחרי שכמות רלוונטיי במיוחד לנוכח הגישה הנשמעת לא אחת שלפיה התרופות
_____________________________________

) Laycock ;Izhak Englard, The Philosophy of Tort Law (1993) p.45. 23לעיל ,הערה (10
בעמ'  ;17ע"א " 10064/02מגדל" חברה לביטוח בע"מ נ' אבו חנא ,פ"ד ס) ,13 (3פסקה 8
לפסק דינו של השופט ריבלי )להל :פסק הדי בעניי אבו חנא(; אדר )לעיל ,הערה (7
בעמ' .377375
 24אדר" ,התרופות בחוזי ובנזיקי" )לעיל ,הערה  (7בעמ' .375
Margaret Jane Radin, “Compensation and Commensurability”, 43 Duke L.J. (1993) 25
.56, p. 60
) Harris, Campbell & Halson 26לעיל ,הערה  (10בעמ'  .290כ ראו באופ כלליErnest J. :
).Weinrib, The Idea of Private Law (1995
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אינ צריכות למלא תפקיד מכניסטי של מימוש זכויות אשר טיב והיקפ נקבע בדי
המהותי בלבד ,אלא לשמש מכשיר נורמטיבי שהפעלתו מושפעת משיקולי מדיניות
משפטית וא עשויה להשלי על הגדרת הזכויות עצמ27.
ואול ,רבי ה הסבורי ,בעיקר בפסיקה ובאופ ספציפי בזו הישראלית ,כי
השיקולי האמורי נחותי במשקל מעקרו השבת המצב לקדמותו .בית המשפט
העליו שב והדגיש פעמי רבות כי השאיפה להשיב את המצב לקדמותו ולהעמיד את
הנפגע במקו שבו היה אלמלא העוולה היא עקרו היסוד והמטרה הראשונה במעלה של
תורת התרופות בכלל ושל התרופות הנזיקיות בפרט ,וכי יתר השיקולי האפשריי
משניי בחשיבות 28.הצהרה ברוח דומה מופיעה בתזכיר חוק דיני ממונות ,הקובע
בסעי  456כי "מטרת הפיצויי בשל הפרה היא להביא את הנפגע ,ככל שנית ,למצב
שהיה נמצא בו אלמלא ההפרה" 29.זו ג העמדה הרווחת בשיטת המשפט המקובל
בכללותה 30.א במשפט הגרמני ,המשק דוגמה פרדיגמטית של השיטה הקונטיננטלית,
העיקרו המנחה והראשוני של פסיקת התרופות הוא השבת המצב לקדמותו 31,וקיימת
הייררכייה ברורה בי הפונקצייה המתקנת שהוא מבטא לתכליות התרופתיות האחרות32.
מבחינה אנליטית מוסבר כי "המקו הגאומטרי" לעריכת איזוני בי זכויות ואינטרסי
פרטיי וציבוריי הוא הדי המהותי ,ובהקשר הנזיקי – הגדרת העוולות השונות
וגבולותיה .כאשר הדי המהותי ,על כל שיקוליו ואיזוניו ,קובע כי לתובע יש זכות
_____________________________________

 27ראו למשל :דג )לעיל ,הערה  (7בעמ' ) Dobbs ;284282לעיל ,הערה  (10בעמ' .23
 28ראו למשל :עניי אתא )לעיל ,הערה  (22בעמ'  ;810ע"א  5610/93זלסקי נ' הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה ,ראשו לציו ,פ"ד נא) ,68 (1בעמ'  ;8180ע"פ  4466/98דבש נ'
מדינת ישראל ,פ"ד נו) ,73 (3בעמ' ) 99להל :עניי דבש(; ע"א  140/00עיזבו אטינגר נ'
החברה לשיקו ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלי בע"מ ,פ"ד נח),486 (4
בעמ' ) 506להל :עניי אטינגר(; ע"א " 4431/05המג" חברה לביטוח בע"מ נ' צרור ,פ"ד
סא) ,771 (2בפסקה  ;8ע"א  11152/04פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד סא)(3
 ,310בפסקה  12לפסק דינו של השופט ריבלי )להל :עניי פלוני(; ע"א  89/04נודלמ נ'
שרנסקי ,פסקאות  6665לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה )פורס בנבו .(4.8.2008 ,כ,
ראו :טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ'  ;571עמוס הרמ ,מבוא לדיני
נזיקי ) (2006בעמ'  ;415אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ'  .379לדיו נפרד במקומו של הניתוח
הכלכלי במשפט הישראלי בכלל ובתורת התרופות הישראלית בפרט ראו להל ,סעי ג.
 29אי זה מ הנמנע כי מנסחי התזכיר ראו במטרה זו מובנת מאליה בכל הנוגע לסעד האכיפה,
ולכ איננה כלולה בסעי  448הנ"ל.
Bruce Chapman, “Wrongdoing, Welfare, and Damages: Recovery for Non-Pecuniary 30
Loss in Corrective Justice”, Philosophical Foundations of Tort Law (David G. Owen.ed., 1995) 409, p. 409
Ulrich Magnus, “Damages for Non-Economic Loss: German Developments in a 31
.Comparative Perspective”, 39 I.C.L.Q. (1990) 675, p. 676
 ;Walter Van Gerven, Jeremy Lever & Pierre Larouche, Tort Law (2000) p.753 32פסק
הדי בהלי מספר  ,18 BGHZ 149ראו בספרBasil S. Markesinis & Hannes Unberath, :
.The German Law of Torts: A Comparative Treatise (2002) pp. 984-985, 991
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האסורה לפגיעה ,מתמקדת תורת התרופות בהגנתה של אותה זכות ובהגשמת איזו
הערכי שהיא משקפת33.
העמדה הרואה בהשבת המצב לקדמותו את תכליתה הראשית של תורת התרופות
תשמש מכא ואיל נקודת המוצא העקרונית לניתוח המשפטי .בחינה ביקורתית מעמיקה
של עמדה זו אינה אפשרית במסגרת הנוכחית מאחר שהיא פותחת פתח לשאלות
תורתמשפטיות סבוכות שה נושא לכתיבה אקדמית רחבת היק .די בכ שאותה עמדה
זוכה להסכמה נרחבת ,מבוססת מבחינה עיונית ותואמת תחושות צדק בסיסיות .יתר על
כ ,יש חשיבות מספקת בדיו על אודות הקוהרנטיות הפנימית של המשפט הישראלי,
המתמקד בהתאמה שבי התכלית התרופתית שהציבו לנגד עיניה מעצבי המשפט לבי
הגשמתה בפועל.
הכלי הפרקטי שבאמצעותו מבקשת תורת התרופות לממש את עקרו השבת המצב
לקדמותו נחלק לשני סוגי מרכזיי של סעדי ,אשר על טיב נעמוד כעת.
 .2סעד הפיצויי
הסעד הראשו המוכר בדי הוא פיצויי ,או ליתר דיוק – בהקשרנו הנוכחי – פיצויי
מפצי ) ,(compensatory damagesשתכלית לספק לתובע מזור כלכלי המותא
להיק נזקו 34.בדיני הנזיקי משמעות של הפיצויי המפצי היא הענקת סכו כס
לתובע שהוא שווה ער לנזק שסבל 35.מטרת היא להעמיד את הניזוק ,עד כמה שהדבר
אפשרי באמצעות תשלו כס ,באותו מצב שבו היה נתו אלמלא מעשה הנזיקי36:
"ככלל ,זיהויו של נזק נעשה בדר של השוואת מצבו של הניזוק לפני
מעשה העוולה למצבו לאחר מעשה זה ובעקבותיו .הפער בי זה לבי זה
משק את החסר ,את האבד ,שה פועל יוצא של מעשה העוולה ,ואת
החסר הזה בא "להשלי" – ככל הנית באמצעות כס – הפיצוי"37.
_____________________________________

 33דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;303רע"א  4740/00אמר נ' יוס ,פ"ד נה) ,510 (5בעמ' .523

) Burrows 34לעיל ,הערה  (10בעמ' Benjamin C. Zipursky, “Civil Recourse, not ;29
§ Corrective Justice”, 91 Geo. L.J. (2003) 695, p. 749; Restatement (Second) of Torts
).944 comment a (1979
) Burrows 35לעיל ,הערה  (10בעמ' .29

 36ע"א  1977/97ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,פ"ד נה) ,584 (4בעמ' ;618
ע"א  9474/03יור גדיש תשתית ובנייה ) (1992בע"מ נ' מוסא ,פ"ד סא) ,603 (3בפסקה 8
לפסק דינו של השופט ברק )להל :עניי גדיש( .לאותו עיקרו במשפט האמריקני ראו,
למשל) Laycock ;United States v. Hatahley 257 F.2d 920 (10th Cir. 1958) :לעיל ,הערה
 (10בעמ' .15
 37עניי פלוני )לעיל ,הערה  (28בפסקה .12
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 .3סעד הציווי
ציווי הוא החלטה שיפוטית המורה לאד לעשות מעשה או להימנע מלעשות
מעשה 38.יעילותו של הציווי טמונה בכ שהפרתו גוררת הליכי של ביזיו בית המשפט,
העלולי להסתיי במאסרו של המפר 39.יש הגורסי כי צורת אכיפה זו מקנה לסעד
הציווי כוח מרתיע רב40.
41
הציווי עשוי לבוא במגוו כמעט בלתי מוגבל של מאפייני ,ואי כל עיקרו כללי
שמגביל אותו לסוגי מסוימי של מקרי או נסיבות  42.כ למשל הוא תואר
בריסטייטמנט האמריקני:
“Injunction is a flexible remedy, capable of adjustment to the peculiar
needs of the plaintiff in the particular situation. It is not stereotyped.
Indeed, it is not a single remedy but an arsenal of remedies, affording
both preventive and mandatory relief of an interlocutory or permanent
character, as the situation may require”.43

ככלל ,הציווי נועד להעמיד את הנפגע במציאות עובדתית שבה זכותו המהותית אינה
נתונה להפרה 44,וזאת על ידי סיכול ההפרה בטר התרחשותה 45,הפסקת ההפרה לאחר
שהחלה ,השבת הזכות לידי בעליה בעקבות הפרה שביצועה הסתיי או כינו מחדש של
היכולת ליהנות מ הזכות 46.במקרה של מניעה מראש ושל הפסקת הפגיעה מגשי
הציווי את תכליתה של תורת התרופות בייתרו את הצור לתק איצדק; "השבת המצב

_____________________________________
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אליהו וינוגרד ,צווי מניעה )כר א ,תשס"ט( בעמ' .9
ש ,בעמ' ) 12המשפט הישראלי(; ) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' ) 5המשפט האמריקני(;
) Burrowsלעיל ,הערה  (10בעמ' ) 3המשפט האנגלי( .יצוי כי במסגרת הצעת הקודיפיקציה
יוקנה לבית המשפט כלי נוס להבטחת קיומו של צו האכיפה ,הקרוי "צו מרתיע" .לפי סעי
 499לתזכיר חוק דיני ממונות ,בית משפט הנות צו אכיפה רשאי מראש "לחייב בצו את
המפר לשל סכו שיקבע בעד כל יו שבו לא יקיי המפר את צו האכיפה" .סמכות זו
תחזק עוד יותר את יעילותו של סעד האכיפה ותגביר את ההרתעה מפני הפרתו.
וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' ) Dobbs ;12לעיל ,הערה  (10בעמ' .5
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' .6
ש ,בעמ' .166
).Restatement (Second) of Torts § 938 comment b (1979
ראו :שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ' .199198
צו כזה מותנה בהוכחה ברמה של ודאות קרובה כי פעילות הנתבע צפויה להפר את זכותו
של התובע ולגרו לו נזק .ראו :דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;304וינוגרד )לעיל ,הערה
 (38בעמ'  ;42סעי  496לתזכיר חוק דיני ממונות.
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ'  ;165הרמ )לעיל ,הערה  (28בעמ' .405
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לקדמותו" מתבטאת למעשה בהשארת המצב על כנו 47.כאשר מדובר בציווי לעשות
פעולה המבטלת ,או מנטרלת ,את תוצאות הפרתה של זכות מהותית שהושלמה בעבר,
השבת המצב לקדמותו מתבטאת בהבאת הזכות המהותית לכדי מימוש מחודש הלכה
למעשה48.

ב .המדרג בי הפיצויי והציווי בדיני הנזיקי :המצוי והרצוי
במקרי רבי שבה מוכיח התובע את טענותיו העובדתיות והמשפטיות ומשכנע את
בית המשפט כי זכות מהותית המוקנית לו הופרה ,מופרת ,או עומדת להיות מופרת על
ידי הנתבע ,עומדות על הפרק כמה תרופות אפשריות למימוש הזכות ,שכול מצויות
בסמכות בית המשפט .לעתי קרובות הדילמה היא החלטה בי שני סוגי התרופות שנמנו
לעיל – הפיצויי והציווי – אשר כאמור משיבי את מצבו של התובע לקדמותו א
בדרכי שונות ובמובני שוני .המציאות מחייבת את בתי המשפט לבחור בי תרופות
אלה ,א באופ נקודתי וא באופ עקרוני וכללי.
כפי שצוי לעיל ,נטיית המסורתית של בתי המשפט בישראל הדני בתביעות נזיקי
היא לבחור במקרי כגו דא בתרופת הפיצויי ,ואילו הקודיפיקציה צפויה להעניק
עדיפות דווקא לתרופת האכיפה .בחינת והערכת של גישות עקרוניות אלה זו מול זו
תעמוד בלב הפרק שלהל .פרק זה ייפתח בסקירת שורשיה ההיסטוריי של העמדה
המסורתית ,שמקורה במשפט האנגלי ,ובעקבות כ יידו ביתר פירוט מעמדה בפסיקה
הישראלית בת זמננו .לצור קבלת אמת מידה השוואתית ייבח המדרג בי הפיצויי
והציווי ה בהקשרי החורגי מדיני הנזיקי וה בשיטות משפט זרות ,הלא ה השיטה
האמריקנית והשיטה הגרמנית .לבסו ייער ניתוח תאורטי וכללי באשר ליחס הראוי בי
שני סוגי הסעדי.
 .1כלל ההעדפה המסורתי
נהוג לחשוב כי המשפט האנגלואמריקני מכיר בהייררכייה בי קטגוריות של סעדי,
שבגדרה מוקנית עדיפות עקרונית לפיצוי הכספי על פני הציווי 49.עמדה זו מוצאת את
_____________________________________

47

Gary T. Schwartz, “Mixed Theories of Tort Law: Affirming Both Deterrence and

 ;Corrective Justice”, 75 Tex. L. Rev. (1997) 1801, p. 1832.שלו ואדר )לעיל ,הערה (5
בעמ'  ;199198אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ'  ;381380וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' .41
 48ראו :וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' Owen Fiss, The Civil Rights Injunction (1978) ;36
) Burrows ;p.10לעיל ,הערה  (10בעמ' ) Zakrzewski ;537לעיל ,הערה  (18בעמ' .125
לסמכות לית סעד זה במשפט הגרמני ראוCees Van Dam, European Tort Law (2006) :
.p.301
Jeffrey Standen, “The Fallacy of Full Compensation”, 73 Wash. U. L. Q. (1995) 145, 49
 ;p. 146דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ' .302
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ביטויה העיקרי בכלל שהוחל מסורתית על ידי בתי המשפט באנגליה ובארצות הברית,
שלפיו לא יינת ציווי אלא א הפיצויי אינ תרופה מתאימה או מספיקה בנסיבות
העניי) 50להל :הכלל המסורתי או כלל ההעדפה( .דר אחרת שבה מנוסח אותו עיקרו
היא כי ציווי יינת רק כדי להתמודד ע נזקי בלתי ניתני לתיקו .מדובר בשני צדדי
של אותה מטבע ,שכ מה שעושה נזק לבלתי נית לתיקו הוא היעדרה של כל תרופה
אחרת ,פרט לציווי ,המסוגלת להג על התובע מפניו באופ הול51.
מעמדו הנחת של הציווי לעומת הפיצוי נובע מסיבות הנעוצות בהיסטוריית המשפט
האנגלי ,שממנו צמחו כידוע ה המשפט הישראלי וה המשפט האמריקני .הפיצוי הכספי
הוא סעד המזוהה ע המשפט המקובל 52.טעמי פוליטיי ומנהלתיי שוני ,אשר אי
זה המקו להיכנס אליה ,הביאו כפי הנראה לדחיקת רגליו של סעד הציווי מ הדי53,
ודר התפתחותו של המשפט המקובל – המבוססת על היצמדות לתקדימי העבר ועל
פיתוח הקזואיסטי ,להבדיל מתהליכי חשיבה מוכווני ,שיטתיי ומערכתיי – הנציחה
מציאות זו .זאת ועוד ,החל מראשית ימיו הייתה האוריינטציה המושגית והמעשית של
המשפט המקובל נתונה לסעדי ולא לזכויות מופשטות ,והוא התמקד באפיונ של
העובדות שיניעו את בית המשפט לית לפלוני סעד נגד אלמוני .מהותו של הסעד לא
הייתה אפוא רק פיצוי בגי נזק ,אלא ג הכרה בזכות – שלא התקיימה באופ עצמאי
בכל הקשר אחר – והגדרת היקפה 54.ייתכ כי תפקיד יוצר הזכויות של הסעדי טשטש
את השיח על אודות הפונקצייה המתקנת שלה ודר הגשמתה ,ובכ תר להתקבעות
הפרדיגמה שלפיה מת סכו כס הוא ככלל הפעולה המבטאת קיומה של זכות ,וממילא
התגובה הראויה להפרתה.
לעומת זאת מקור של מרבית הסעדי הלא ממוניי ,ובראש סעד הציווי ,הוא
בדיני היושר ) 55.(equityדיני היושר ,שה מכלול של כללי שמגלמי בתוכ עקרונות
של צדק ומוסר ,התגבשו במערכת של בתי משפט שנקראה  .Chanceryבתי משפט אלה
שימשו באנגליה ,ובעקבותיה בארצות הברית ,כמסגרת מוסדית הפועלת לצד של בתי
המשפט הרגילי – אלו אשר יצרו והחילו את המשפט המקובל – ובנפרד מה 56.הצור
בדיני היושר התעורר לנוכח התוצאות הבעייתיות שנבעו לא אחת מ הכללי הנוקשי
_____________________________________

50
51
52
53
54

טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ' ) Dobbs ;544לעיל ,הערה  (10בעמ' .6
Douglas Laycock, “The Death of the Irreparable Injury Rule”, 103 Harv. L. Rev.
(1990) 687, p. 694; Doug Rendleman, “The Trial Judge’s Equitable Discretion
.Following eBay v. MercExchange”, 27 Rev. Litig. (2007) 63, p. 87
) Burrowsלעיל ,הערה  (10בעמ' .11
ראו ,למשלDavid W. Raack, “A History of Injunctions in England Before 1700”, 61 :
.Ind. L.J. (1986) 539, pp 551-552
דג )לעיל ,הערה  (7בעמ' ) Englard ;283לעיל ,הערה  (23בעמ' Adar & Shalev ;135

)לעיל ,הערה  (11בעמ' .115
 55טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ' .545
 56וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' .4
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של המשפט המקובל .לבתי המשפט של היושר ניתנה אפוא סמכות שיורית של הפעלת
שיקול דעת לש עשיית הצדק כשכללי המשפט המקובל לא אפשרו זאת 57.ע זאת
מאחר שבתי המשפט של היושר התפתחו על רקע המערכת המבוססת של בתי המשפט
הרגילי ,הופעלו עליה לחצי פוליטיי לכבד את עליונות המשפט המקובל .מסיבה זו
נקבע כי קיימת הצדקה להפעלת דיני היושר א ורק כאשר הפרוצדורות והתרופות
המשפטיות הרגילות לא יכלו להעניק לתובע סעד מספק58.
בשנת  1873אמנ אוחדו מערכות בתי המשפט באנגליה 59.ג בארצות הברית חלה
התפתחות דומה ,אשר תעמוד במוקד הניתוח ההשוואתי שנערו כא :במאה העשרי
התמזגו הדי והיושר במישור הפדרלי ובמרבית המדינות אל תו מערכת משפטית אחת,
שבתי המשפט שלה מפעילי את הסמכויות שהיו נתונות לשני סוגי בתי המשפט
ורשאי להעניק את הסעדי שה פסקו  60.ואול ,ההייררכייה הביתרופתית
שהתקיימה במש מאות בשני הייתה כה מושרשת ,עד כי היא נותרה על כנה – בדמותו
של הכלל המסורתי הנזכר – ג לאחר איחוד של המערכות המשפטיות .כפי שנראה
מיד ,למציאות זו היו השלכות מובהקות ג על המשפט הישראלי א על פי שלא
התקיימה בו מלכתחילה הפרדה מבנית בי בתי משפט של די ושל יושר61.
 .2מדרג הסעדי במשפט הישראלי המודרני
תורת התרופות הישראלית הושפעה ,ועודנה מושפעת ,במידה ניכרת ממקורותיה
האנגליי ,בעיקר בכל הנוגע לתביעות נזיקי .למרות קיומה של סמכות חוקית רחבה
לית ציווי בנזיקי 62,הרי שבמישור שיקול הדעת אימ המשפט הישראלי את העמדה כי
הציווי אינו התרופה הרגילה ,וכי הוא בעל מעמד נמו מזה של הפיצויי .כ למשל קבע
בית המשפט העליו כי באופ עקרוני" ,בדיני הנזיקי תרופת הציווי היא תרופה משנית.
משניות זו מתבטאת בכ ,שהציווי יינת ,בדר כלל ,רק א הפיצוי אינו נות סעד מספיק
להפרה" 63.עוד נאמר בפסיקה כי "בנזיקי נדרש ,בדר כלל ,טע מיוחד כדי שבית
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59
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ש ,בעמ' .61
) “Developments in the Law: Injunctions”, 78 Harv. L. Rev. (1965) 994, p. 997להל:
”.Restatement (Second) of Torts § 938 comment c (1979) ;(“Developments
וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' .61
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' .51
למעט הלי הבג" ,שהוא גלגולה המודרני של הסמכות האקוויטבילית שכללו האנגלי
במערכת המשפט המנדטורית.
סעיפי  7471לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ ,תשכ"ח ,1968נ"ח .266
עניי אבנרי )לעיל ,הערה  (1בעמ' .854
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המשפט לא יסתפק בסעד של פיצויי ויית סעד של ציווי" 64.תיאור זה של הדי הקיי
רווח ג בספרות המשפטית65.
ע זאת בהקשרי מסוימי ,בעיקר בעוולות הנוגעות לזכויות קניי ,מגלה המשפט
הישראלי נכונות לא מבוטלת להשתמש בצווי 66.מעניינת במיוחד היא הערתו של
השופט חשי בעניי דבש ,שלפיה במקרה של פגיעה בזכות שלא כדי עושה המשפט
כמיטבו כדי להשיב מצב לקדמתו בעי ,ורק בהיעדר יכולת לעשות כ משתמשי בכס
בתורת תחלי .חשי הוסי וטע כי מצב דברי זה מתקיי מקדמת דנא 67.כ ראוי לציי
כי מחו לדיני הנזיקי מעמד של התרופות שביושר חזק עוד יותר ,בהשפעת המשפט
הקונטיננטלי .הדוגמה הבולטת ביותר למגמה זו מצויה בדיני החוזי ,ש סטה המחוקק
הישראלי ממסורת המשפט המקובל בקבעו כי הסעד הראשו במעלה בגי הפרת חוזה
המוענק לתובע כעניי שבזכות ,בכפו לכמה חריגי ,הוא צו לאכיפת החוזה 68.בית
המשפט העליו הצהיר בעניי זה כי לפי חוק התרופות:
" ...הסעד של אכיפה אינו עוד סעד משני ונחות ,אלא הוא 'סעד ראשוני
ועיקרי' ] [...נקודת המוצא היא כי הנפגע זכאי לאכיפה ,אלא א כ המפר
מרי את הנטל המוטל עליו ,ומוכיח כי המקרה נופל לאחד מאות
חריגי המונעי אכיפה"69.
מ הדברי הללו אי להשלי כמוב באשר לדי הנזיקי המצוי; הכלל האמור חל
מכוח חקיקה ספציפית המסדירה את התרופות החוזיות ,אשר אינה חלה בדיני הנזיקי70.
 .3מדרג הסעדי במשפט האמריקני המודרני
זה שני לא מעטות מדובר בספרות המשפטית האמריקנית על שחיקה רבה בכלל
המסורתי בדבר עדיפות של הפיצויי על פני סעד הציווי  71.נטע כי ההכרעות
_____________________________________
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ע"א  3833/93י' לוי נ' א' לוי ,פ"ד מח) ,862 (2בעמ' .879
טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ'  ;544גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ' ;797
דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;302שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ'  ;202201אדר )לעיל,
הערה  (7בעמ' .393
ראו דיו מפורט יותר ,להל בסעי ג.
עניי דבש )לעיל ,הערה  (28בעמ' .99
סעי  3לחוק החוזי )תרופות בשל הפרת חוזה(.
ע"א  158/77רבינאי נ' חברת מ שקד בע"מ )בפירוק( ,פ"ד לג) ,281 (2בעמ'  ,292וראו:
האסמכתאות הנוספות המופיעות ש.
סעי )61ב( לחוק החוזי )חלק כללי( ,תשל"ג ,1973ס"ח  ,118אשר מחיל את הוראותיו
בשינויי המחויבי על חיובי שאינ נובעי מחוזה ,אינו מרחיב הוראה זו לגבי חוק
התרופות.
ראו ,למשלDoug Rendleman, “The Inadequate Remedy at Law Prerequisite for an :
.Injunction”, 33 U. Fla. L. Rev. (1981) 346, p. 347
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השיפוטיות בדבר נאותות הפיצויי מסוות למעשה תהלי אינטלקטואלי של זיהוי
אינטרסי מהותיי ושקילת 72.בגדר הריסטייטמנט השני של דיני הנזיקי ,שיצא לאור
בשנת  ,1979ננטש הניסוח ההיסטורי של הכלל לטובת רשימה ארוכה ולא מובנית של
שיקולי שיש להביא בחשבו לש בחירת התרופה המתאימה 73,בהוספת ההערה
הזאת:
“The availability of an injunction against a tort has traditionally been
stated in terms of the ‘inadequacy of the remedy at law,’ ‘inadequacy of
damages,’ and ‘irreparable injury’ […] the elliptical, shorthand
expressions quoted are misleading. They imply that an injunction will be
refused unless other remedies are inadequate in the sense of being
wholly unserviceable or worthless, that an injunction is extraordinary in
the sense that it will be used only in an extremity, and that an injunction
is too sacred for everyday situations. This is not the law”.74

בעשור שלאחר מכ לא חל שינוי רב ברטוריקה שנקטו בתי המשפט ,א נראה כי
מבחינה מהותית פסיקת הוסיפה לצעוד באותו כיוו .בתחילת שנות התשעי כבר נאמר
בחיבור מקי על תורת התרופות כי לכלל ההעדפה אי עוד חשיבות פרקטית רבה75,
ואילו המלומד לייקוק ) (Laycockהביע במאמר שפרס באותה תקופה את הגישה
הנחרצת ביותר ,בהכריזו על מותו של הכלל76.
מחקרו של לייקוק התבסס על סקירה מקיפה של למעלה מ 1,400פסקי די שניתנו
בערכאות השונות ברחבי ארצות הברית בסו שנות השמוני שהתעוררה בה הדילמה
בי תרופה משפטית לתרופה אקוויטבילית .מ הממצאי עלה כי א על פי שמרבית בתי
המשפט הכירו בתוקפו של כלל ההעדפה והתיימרו להפעילו 77,למעשה ה התחמקו מ
ההשלכות שלו .הדרישה בדבר הולמות הפיצויי הוגדרה על ידיה באופ דווקני מאוד,
וכ בחלק נכבד מ המקרי התרופה לא עמדה בסטנדרט זה ונחזתה כתחלי בלתי
מתאי להגנה הממשית על זכויות התובע 78.לדברי לייקוק ,בתי משפט המעונייני
לפסוק תרופה שביושר מיישמי את המונחי "הולמות" ו"נזק בלתי נית לתיקו"
בצורה מניפולטיבית ומתייגי באמצעות את המסקנה הרצויה לה ,שאליה ה מגיעי
_____________________________________
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ש ,בעמ' .358
)) Laycock ;Restatement (Second) of Torts §§ 933, 936, 938 (1979לעיל ,הערה (51
בעמ' .690
).Restatement (Second) of Torts §§ 933 comment a (1979
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' .51 ,6
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .692
ש ,בעמ' .701
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על יסוד טעמי אחרי 79,כפי שיפורט להל בדיו על אודות השיקולי לבחירה בי
תרופות .הלכה למעשה ,בהקשרי רבי נעשה שימוש שגרתי בצווי ,למשל למניעת
הפרת זכויות בקניי רוחני ,לאכיפת ביצוע חוזה ,להשבת אד לעבודתו ,לעצירת מטרד
או הסגת גבול ועוד 80.אפילו צווי מניעה נגד ביטויי פוגעניי ניתני לא אחת ,א כי
בעיקר בהקשר המסחרי81.
המלומד לייקוק גורס כי רק בשיעור קט מאוד מתו פסקי הדי שנבדקו יוש כלל
ההעדפה כפשוטו ובמובנו המסורתי ,באופ שהביא לשלילת תרופה שביושר א בשל
עצ העליונות המוקנית לכאורה לתרופות שבדי ובהיעדר כל טע אחר הנראה לעי82.
ביתרת המקרי שבה בתי המשפט מצאו לנכו לפסוק פיצויי בלבד חר דרישת
התובע לסעד בעי ,ה עשו זאת בשל סיבות מוגדרות אחרות לשלילת סעד זה בנסיבות
העניי ,אשר אי דבר בינ לבי הלימות תרופת הפיצויי .א לשיקולי אלה נידרש
בהמש .הג שאות סיבות פורטו לא אחת בפסקי הדי ,בתי המשפט בדר כלל ציינו
אות לצד הכלל המסורתי ,או כנגזרת שלו ,וטרחו להסביר מדוע הפיצויי ה תרופה
הולמת .אלא שלדעת לייקוק ,התנסחות זו הייתה רק מסווה למניעי האמתיי
להחלטה 83.לדבריו ,א על פי שהכלל המסורתי ,לפי ניסוחו ,אמור להיות בעל תחולה
כללית ,א לא אחד מטעמי המדיניות המגווני שבעטיי מסורבות בפועל בקשות לסעד
אקוויטבילי תק בעניינ של כל המקרי או של חלק נכבד מה .זאת ועוד ,מסקירה
כוללת של ההלכות אי מצטיירת כל העדפה עקיבה ועקרונית לתרופות כספיות אלא רק
שאיפה להימנע מקשיי ובעיות המתעוררי בהקשרי קונקרטיי .העובדה שההצדקות
לשלילת הצווי מתפצלות לרציונלי כה שוני שומטת את הבסיס מתחת לגישה
המתייחסת אל כלל ההעדפה במונחי כוללניי84.
למרות האמור התפיסה האינטואיטיבית בדבר מעמדו הבכיר של הפיצוי הכספי לא
פסה מ העול ,והיא עדיי מקבלת ביטוי שכיח בשיח המשפטי .אחת הסיבות העיקריות
לכ ,לשיטתו של לייקוק ,היא העובדה שמבחינה אמפירית בתי המשפט מעניקי
פיצויי בתדירות רבה מזו שבה ה מעניקי צווי 85.אלא שלאותה תופעה קיי הסבר
אחר בתכלית :בחלק גדול מ הסכסוכי שנדוני בבתי המשפט אי כל דילמה אמתית
בי סוגי שוני של סעדי  86.כ ה פני הדברי למשל בקטגוריה הנרחבת של
_____________________________________
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ש ,בעמ'  .692ראו ,ג) Rendleman :לעיל ,הערה  (71בעמ' .358
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' ) Rendleman ;5352לעיל ,הערה  (51בעמ' ;86
)לעיל ,הערה  (34בעמ' .711710
”) “Developmentsלעיל ,הערה  (58בעמ' .1010
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .723
ש ,בעמ'  .727726 ,693691ראו ,ג) “Developments” :לעיל ,הערה  (58בעמ' .1000
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .728726
ש ,בעמ' .697
ש ,בעמ' .699697
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הנסיבות שבה אי כל אפשרות מעשית לפסוק סעד אקוויטבילי לתיקו הנזק ,הכוללת
בי היתר את רוב התביעות בגי נזקי גו 87.בסוג אחר של מקרי אי אפשר להבחי בי
התרופה הכספית לתרופה שביושר מאחר שהדבר הספציפי שהתובע איבד הוא סכו
כס קצוב שהנתבע חב לו .אמנ בסיטואציות אלה בתי המשפט נוהגי לפסוק פיצוי
כספי ולא לית צו עשה לתשלו הכס ,א זאת בשל אופ האכיפה השונה של הסעדי:
צווי נאכפי באמצעות כללי ביזיו בית המשפט העלולי להביא ,במקרה קיצוני,
למאסרו של החייב ,ואילו פיצויי נגבי על דר של הוצאה לפועל ועיקולי .כאשר
מכל בחינה אחרת הסעדי שקולי זה לזה ,מבכר המשפט האמריקני את שיטת האכיפה
השנייה ,שהיא מתונה יותר88.
סיכומו של דבר ,המלומד לייקוק קובע כי הגמישות הבלתי נדלית שבה אפשר לייש
את הכלל המסורתי ,שמאפשרת להצדיק כל תוצאה או מדיניות משפטית במונחיו ,נוטלת
ממנו את אפיונו כ"כלל" 89.לשיטתו אפוא בארצות הברית אי כיו כל חזקה נגד תרופות
שביושר 90,ונראה שג מלומדי המצדדי במת עדיפות לתרופת הפיצויי ,כדוגמת
סטנד ) ,(Standenאינ חולקי על תיאורו זה של המצב בשטח 91.אליבא דלייקוק ,הדי
הקיי בפועל – א כי אי לו כל ביטוי ברמה ההצהרתית – הוא היפוכו המוחלט של
הכלל המסורתי :סעדי שביושר הה התרופה המועדפת ,ובתי המשפט מעניקי
אות במרבית המקרי שבה התובע מבקש זאת92.
יוער כי למאמרו של לייקוק ,שצוטט רבות בספרות המשפטית ,לא הייתה כפי הנראה
השפעה רבה על הרטוריקה הפסיקתית .דוגמה בולטת לכ מצויה בפסק דינו של בית
המשפט העליו הפדרלי מ העת האחרונה העוסק בדיני פטנטי ,אשר התעל מ
הביקורת האקדמית הנוקבת על הכלל המסורתי 93.לשיטתו של בית המשפט העליו ,יש
מקו למת ציווי קבוע בהתקיי התנאי המצטברי האלה :הנזק אינו נית לתיקו
באמצעי ממוניי ,הפיצוי הכספי אינו תרופה הולמת ,מאז הנוחות נוטה לטובת
התובע ,ואי צפויה פגיעה בלתי ראויה באינטרס ציבורי94.

_____________________________________

ש ,בעמ' .697
ש ,בעמ' .699698
ש ,בעמ' .694
ש ,בעמ' .692
ראו) Standen :לעיל ,הערה  (49בעמ' .156155
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .703 ,691
) Rendlemanלעיל ,הערה  (51בעמ' .8786
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 .4מדרג הסעדי במשפט הגרמני
אכיפה בעי של חיובי היא תרופה מרכזית ושכיחה במשפט הפרטי הגרמני ,לרבות
בדיני הנזיקי .הבחנה זו תקפה ,ראשית ,באשר למניעה מוקדמת של עוולות 95.סעי
 (1)241ל 96,BGBהפותח את פרק דיני החיובי הכללי אשר נוגע בי היתר לנזיקי97,
מקנה לנפגע את הזכות העקרונית לדרוש את ביצוע החיוב ,לרבות על ידי הימנעות
מפעולה 98.החריג העיקרי לכלל זה מתקיי כאשר ביצוע החיוב אינו אפשרי או כרו
בעלות שאינה פרופורציונלית לתועלת 99.הזכאות לצו מניעה נגד הפרעה לשימוש או
לחזקה במקרקעי מנויה במפורש בפרק העוסק בקניי 100.בתי המשפט א מעניקי צווי
מניעה לסיכול פגיעות ב"זכות לאישיות" ,קרי בש הטוב ובפרטיות ,בתדירות
גבוהה 101.בהקשרי אחרי מפעילי בתי המשפט שיקול דעת רחב בשאלה א להעניק
צו מניעה תו התחשבות בשיקולי כגו טיבה של הזכות המוגנת ,הגדרת אופייה
והיקפה של העוולה המגנה עליה ויתר נסיבות המקרה102.
הדי הגרמני נבדל מעמדתו המסורתית של המשפט המקובל הבדל מובהק עוד יותר
בכל הנוגע לתרופות הניתנות בדיעבד .ההוראה העקרונית החולשת על סוגיה זו מצויה
בסעי  (1)249ל ,BGBאשר קובע ,בתרגומו לאנגלית ,כדלקמ:
_____________________________________
 95ראוMarkus Lenenbach, “Antitrust Injunctions in England, Germany and the United :
States: Their Treatment under European Civil Procedure and the Hague Convention”,
20 Loy. L.A. Int’l & Comp. L.J. (1998) 257, p. 292; Willem H. Van Boom,
“Comparative Notes on Injunction and Wrongful Risk: Taking”, 17 Maastricht J.
.Euro. & Comp. L. (2010) 10, pp. 21-26

משרד

 96ראו תרגומו של הקוד לאנגלית באתר
.http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
 97הפרק עוסק בחיובי )” ,(“obligationsובהמש הקודקס נמנות עוולות נזיקי כאחת
הקטגוריות הפרטניות של החיובי ) .(Division 8, Title 27כ ראוEric C. Schneider, :
98
99
100
101
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“Consequential Damages in the International Sale of Goods: Analysis of Two
 ,Decisions”, 16 U. Pa. J. Int’l Bus. L. (1995) 615בטקסט הצמוד להערה .217
“By virtue of an obligation an obligee is entitled to claim performance from the
”.obligor. The performance may also consist in forbearance
סעי  275ל,BGBתרגו לאנגלית )לעיל ,הערה .(96
ראו :סעיפי  1004 ,907ל ,BGBש; Oliver Gerstenberg, “What Constitutions Can Do
(but Courts Sometimes Don’t): Property, Speech, and the Influence of Constitutional
Norms on Private Law”, 17 Can. J.L. & Juris. (2004) 61, p. 66.
) Van Boomלעיל ,הערה  (95בעמ' David P. Currie, The Constitution of the ;23
) Markesinis & Unberath ;Federal Republic of Germany (1994) pp. 198–201לעיל,
הערה  (32בעמ' Ronald J. Krotoszynski, Jr., “A Comparative Perspective on the ;475
First Amendment: Free Speech, Militant Democracy, and the Primacy of Dignity as a
).Preferred Constitutional Value in Germany”, 78 Tul. L. Rev. 1549, 1563 (2004
) Van Boomלעיל ,הערה  (95בעמ' .2621
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“A person who is liable in damages must restore the position that would
exist if the circumstance obliging him to pay damages had not
occurred”.103

מ הסעי עולה כי תיקו הנזק בעי הוא הסעד הראשו במעלה והוא בררת המחדל
החוקית 104.חיזוק משמעותי לכ מצוי בסעי  251לקודקס ,הקובע כדלקמ:
“(1) To the extent that restoration is not possible or is not sufficient to
compensate the obligee, the person liable in damages must compensate
the obligee in money.
(2) The person liable in damages may compensate the obligee in money
”… if restoration is only possible with disproportionate expenses

אפשר לפסוק פיצוי כספי אפוא רק כאשר השבת המצב לקדמותו בעי אינה אפשרית
או אינה מספקת לש הטבת מלוא נזקיו של התובע ,או כאשר עלות התיקו בלתי
פרופורציונלית לתועלתו .ג בהקשר הנוכחי נעשה בתרופת האכיפה שימוש נפו
במיוחד לש הגנת "הזכות לאישיות" .למשל ,התרופה שהיא בררת המחדל בתביעות
דיבה היא צו עשה המורה לנתבע לפרס תיקו או הבהרה של דבריו באותה בולטות
שלה זכה הפרסו המקורי105.
_____________________________________

 103לעיל ,הערה  .96נראה ,בכל הכבוד ,כי התרגו אינו מדויק בכל הנוגע לשימוש במונח
 .damagesאילו סעי זה אכ היה מתייחס לפיצוי כספי – כמשמעות המונח
באנגלית משפטית – כי אז הייתה נוצרת סתירה בתו הסעי עצמו ,אשר הוראתו
האופרטיבית דנה בתיקו הנזק בעי .חשוב מכ ,במקרה כזה היה מתייתר סעי  ,251שיידו
להל ,אשר מגדיר את הנסיבות שבה יש לשל פיצוי כספי כתחלי לתיקו הנזק בעי.
המונח המופיע בנוסח הגרמני המקורי הוא  ,schadensersatzאשר אמנ יכול להתפרש
כפיצוי כספי ,א משמעות נוספת שלו )שהיא למעשה המשמעות המילולית( היא תיקו של
נזק .משמע ,התרגו הנכו של רישת הסעי הוא "אד האחראי לתיקו נזק" .הסבר זה נית
לח"מ על ידי ד"ר אנגליקה גונצל ) (Angelika Günzelמ המכו למשפט חוקתי אירופי
באוניברסיטת טרייר ,גרמניה )תכתובת דוא"ל מתארי .(22.11.2010
damages

Ulrich Magnus & Jörg Fedtke, “Non-Pecuniary Loss under German Law”, Damages 104
for Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective (W.V. Horton Rogers – ed.,
2001) 109, p. 109; Edward J. Eberle, “Human Dignity, Privacy, and Personality in
;German and American Constitutional Law”, 1997 Utah L. Rev. (1997) 963, p. 1015
Peter E. Quint, “Free Speech and Private Law in German Constitutional Theory”, 48
) Van Dam ;Md. L. Rev. (1989) 247, p. 280לעיל ,הערה  (48בעמ' Carol D. ;309
Rasnic, “Making the Criminal Defendant’s Punishment Fit the Crime: The Contrast
.between German and U.S. Laws of Sentencing”, 7 N.Y. Int’l L. Rev. (1994) 62, p. 70
) Magnus & Fedtke 105לעיל ,הערה  (104בעמ' ) Markesinis & Unberath ;109לעיל ,הערה
 (32בעמ' Friedrich Kübler, “How Much Freedom for a Racist Speech?: ;930
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בדומה לתמונה העולה מניתוח גישתו של המשפט המקובל ,ג במשפט הקונטיננטלי
אפשר לקשר את הייררכיית הסעדי הנוהגת לתפיסה הרווחת על אודות מהות הסעד ,או
ליתר דיוק – להיעדרה .מושג התרופה ,כמו ג ההבחנה בי תרופות וזכויות ,אינ
מושרשי בחשיבה המשפטית של מרבית שיטות המשפט האירופיות 106.אלו ממקדות
את מבט בזכויות ,מדגישות את השאיפה להגנת נושאיה 107ומתייחסות אל התרופות
בגי הפרת כסוגיה בלתי נפרדת מ הדי המהותי או קרובה מאוד אליו 108.זוהי ,כ
אפשר לשער ,הסיבה שבררת המחדל התרופתית היא אכיפה ,שהיא אמצעי מתבקש
להכרה בזכות ולמימושה ומשקפת תגובה טבעית להפרתה.
 .5שיקולי מדיניות לקביעת המדרג העקרוני הראוי
משמצאנו כי שיטות משפט שונות חלוקות ביניה באשר למדרג הסעדי במשפט
האזרחי בכלל ובדיני הנזיקי בפרט ,וכי בתו השיטות עצמ קיימת לעתי מידה ניכרת
של אי-בהירות וחוסר עקיבות ,נפנה כעת לבחינת ולהערכת של הטיעוני הענייניי
השוני המועלי בפסיקה ובספרות בנוגע לאופיו הרצוי של אותו מדרג.
)א( הכלל המסורתי – כלל ארכאי
הביקורת המרכזית ,והמתבקשת ,על כלל ההעדפה המסורתי מצביעה על היותו
אנכרוניסטי 109.הדיכוטומיה שבי הדי לבי כללי היושר ,כ נאמר לעתי קרובות ,היא
היסטורית ולא פונקציונלית 110,שהרי הסיבה היחידה לה היא ההפרדה בי מערכות בתי
המשפט שפעלו בתקופות מוקדמות .כלל ההעדפה שהתפתח במסגרת אותה דיכוטומיה
לא נועד אלא למנוע התנגשות סמכויות בי שתי המערכות ,שאחת מה הוכתרה כראשית
והשנייה כמשנית ומשלימה .בעקבות מיזוג של מערכות אלה הפכו דיני היושר לקבוצה
_____________________________________

Transnational Aspects of a Conflict of Human Rights”, 27 Hofstra L. Rev. (1998) 335,
p. 340; Matthias Prinz, “Germany”, International Media Liability (Christian
Campbell- ed., 1997) 199, p. 205; Alexander Bruns, “Access to Media Sources in
Defamation Litigation in the United States and Germany”, 10 Duke J. Comp. & Int’l
.L. (2000) 283, pp. 289-290
) Adar & Shalev 106לעיל ,הערה  (11בעמ' .121
) Van Dam 107לעיל ,הערה  (48בעמ' ) 130128לגבי המשפט הגרמני(.
) Adar & Shalev 108לעיל ,הערה  (11בעמ'  .123122כ ,ראו) Englard :לעיל ,הערה (23

בעמ' .135

R. Grant Hammond, “Interlocutory Injunctions: Time for a New Model?” 30 U. 109
) Rendleman ;Toronto L. J. (1980) 240, p. 276לעיל ,הערה  (71בעמ' Estella ;347
Gold, “Does Equity Still Lack Jurisdiction to Enjoin a Libel or Slander?”, 48 Brook.
.L. Rev. (1982) 231, pp. 237-238
) Laycock 110לעיל ,הערה  (51בעמ' .693
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"רגילה" של כללי 111,וממילא התפוגגה ההצדקה להנציח את מעמד הנמו .לפיכ
גורס המלומד לייקוק כי יש לנטוש את הכלל המסורתי ,מאחר שהוא מכשול בפני
הכרעות ערכיות ראויות ולא מורה דר אליה  112.ואילו המלומד האנגלי בורוז
) ,(Burrowsבהידרשו ליחס שבי שני סוגי התרופות ולעצ ההבחנה ביניה ,כותב כ:
“[I]t is submitted that the similarities far outweigh the differences; that
the differences are relatively minor; that rationally there is no good
reason for the differences; and that nothing would be lost, and some
simplicity and rationality would be gained, if one took the small steps
necessary to move to a fully-fused system of remedies where it would be
unnecessary to use the labels common law or equitable”.113

הדברי יפי ביתר שאת בכל הנוגע למשפט הישראלי ,אשר עובר תהלי מתמש
ומתמיד של התנתקות מכבלי המשפט האנגלי 114.הקודיפיקציה המוצעת היא שיאו של
תהלי זה ,בבצעה ארגו מחדש של המשפט האזרחי כולו על יסוד טכניקה קונטיננטלית
מובהקת .במציאות שכזו אי עוד כל טע לדבוק בכללי שמקור במשפט האנגלי א
ורק מטעמי עקיבות ושימור המסורת המשפטית.
ציווי מביא למימוש מיטבי של זכויות
)ב(
קו טיעו נוס העולה בשיח המשפטי אינו מסתפק בשלילת הכלל המסורתי ,אלא
מצדד בהגדרת מדרג סעדי הפו לו המקנה את מעמד הבכורה לציווי .באופ עקרוני
נאמר כי הכללי החולשי על בחירת התרופה צריכי להיקבע בזיקה לשיקולי הצדק
הכרוכי בזכות המהותית 115,וכי ברגיל חייב הסעד לשק ולהגשי את הזכות המהותית
או את המדיניות העומדת מאחוריה במידת הדיוק המרבית שמתאפשרת 116.אכיפה בעי
של זכות חוקית ,כ נטע ,היאהיא המגשימה את הזכות ,את האינטרס הבסיסי של
הנפגע מהפרתה ואת תכלית הדי המהותי 117,ואילו פיצוי כספי לעתי קרובות אינו
מאפשר את מימושה המלא והאמתי של הזכות 118.אשר על כ יש הגורסי במפורש כי
_____________________________________

) Rendlemanלעיל ,הערה  (71בעמ' .347
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .693
) Burrowsלעיל ,הערה  (10בעמ' .1211
ראו :אריאל בנדור" ,חופש לשוהרע" ,משפטי כ )תשנ"א(  ,561בעמ' .571
) Fissלעיל ,הערה  (48בעמ' .91

111
112
113
114
115
Lucila I. van Dam, “Long Live the Lie Bill!”, 41 U. Mich. J.L. Reform (2008) 525, p. 116

) Dobbs ;528לעיל ,הערה  (10בעמ' ) Gold ;22לעיל ,הערה  (109בעמ' .238
 117ראו :בנדור )לעיל ,הערה  (114בעמ'  ;571דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;303אדר) ,לעיל,
הערה  (15בעמ' .381380
) Laycock 118לעיל ,הערה  (51בעמ'  ;691ר"ע  62/83בעל טכסא נ' גונ ,פ"ד לח),281 (1
בעמ' ) 287ראו דבריו של בית המשפט המחוזי המצוטטי בהסכמה(.
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תכליתו העיקרית של עקרו הצדק המתק היא השבת הסטטוס קוו הממשי על כנו119,
וכי ככלל ראוי להכיר בציווי כסעד הראשוני המגיע לתובע שמעוניי בו120.

)ג( ציווי גורר פגיעה קשה בנתבע
הטיעו המרכזי מבית מדרש של אלו התומכי בשימורו של כלל ההעדפה המסורתי
הוא החשש מפגיעתו המוגזמת של הציווי באוטונומיה של הנתבע .כ למשל בפסיקה
הישראלית צוי ,מפי השופט ברק ,כי זכותו של הנפגע לציווי פחותה בעצמתה מזכותו
לפיצויי ,בי היתר מאחר שציווי למעוול לנהוג בדר מסוימת עשוי לפגוע קשות
בחופש האישי שלו ולהיות מעשה התעמרות כלפיו 121.זאת ועוד ,חריפות של סנקציות
ביזיו בית המשפט אשר מוטלות על נתבע המפר ציווי תורמת א היא לרתיעה מפני
השימוש בתרופה זו 122.קו הטיעו האמור תק באופ בולט בכל הנוגע לדיני הנזיקי,
ודר טובה להמחיש זאת היא באמצעות השוואת לדיני החוזי .לדבריו של ישראל
גלעד:
"עניינ של דיני החוזי הוא באד שנטל על עצמו מרצונו חיוב מסוי
כלפי אד אחר ) ,(in personamלרוב כנגד קבלת תמורה ומתו ידיעה
שהאחר הסתמ על התחייבות זו .בהתא ,נקודת המוצא היא שמי שנטל
על עצמו חיוב כאמור מ הראוי שיקיי את התחייבותו ,כשביצוע החיוב
אפשרי ,וכי מי שאינו עושה כ ביודעי מתנהג שלא כשורה .אכיפתו של
חיוב חוזי מסוג זה היא לכ ברירת מחדל טבעית ולא נית לומר שיש עמה
פגיעה באוטונומיה של החייב ,שהרי זה ויתר על אוטונומיה זו מרצונו.
כמו כ ,החשיפה לתביעת אכיפה מוגבלת לזכאי שכלפיו נעשתה
ההתחייבות הרצונית ,מה ג שבדר כלל קוויו של החיוב החוזי ידועי
וברורי שהרי ה מעוגני בחוזה ,כ שמושא האכיפה ידוע לרוב ומוגדר
] [...שוני ה פני הדברי בהקשר הנזיקי :כא מדובר בחובות ובחיובי
מ הדי ,שהטלת פוגעת באוטונומיה של הפרט ,שקוויה אינ תמיד
ברורי ,וה מוטלי לרוב על כולי עלמא כלפי כולי עלמא"123.
ההכבדה שסובל הנתבע מתוארת כרבה ,א כי מסיבות שונות ,ה באשר לצווי מניעה
וה באשר לצווי עשה .צו מניעה ,לפי הנטע ,מביא להתערבות בשלב מוקד של
_____________________________________

119
120
121
122
123
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) Radinלעיל ,הערה  (25בעמ' .6160
) Rendlemanלעיל ,הערה  (51בעמ'  ;87דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ' .310 ,303
עניי אבנרי )לעיל ,הערה  (1בעמ' .854
”) “Developmentsלעיל ,הערה  (58בעמ' Gene R. Shreve, “Federal Injunctions ;1004
.and the Public Interest”, 51 Geo. Wash. L. Rev. (1982) 382, p. 389
גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ' ) 798797ההדגשה במקור – א"פ(.
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האירועי ,בניגוד לתביעת פיצויי טיפוסית ,המתנהלת לאחר שההתנהגות מושא
ההתדיינות הושלמה ,ולכ בית המשפט יכול לבחו אותה בחינה יסודית ומלאה ולהערי
את משמעויותיה המשפטיות .במנעו מ הנתבע את האפשרות להחליט במודע א לבצע
את ההתנהגות הרלוונטית תו נשיאה בסיכו לחבות אזרחית ,שולל ממנו צו המניעה את
חופש הבחירה 124.מלבד זאת ,מאחר שההחלטה א להעניק את הצו כרוכה בתחזית
בדבר הסבירות להתרחשותו של הנזק העתידי הנטע ובדבר טיבו והיקפו ,קשה "לכייל"
את הצו במדויק באופ שיג על התובע מפני הפעולות הלא חוקיות מבלי שיתפוס ברשתו
ג פעולות חוקיות או בלתי מזיקות 125.ובאשר לצווי העשה ,עמדה רווחת היא כי אלה
מטילי על הנתבע חובות תובעניות ופולשניות במיוחד ,העשויות לעתי להיות קשות
מאוד לביצוע126.
א מנגד אפשר לומר כי מאחר שהתובע הוא הנפגע והנתבע הוא המעוול ,צרכיו של
הראשו ה בעלי משקל נורמטיבי רב ממשקל קשייו של האחרו 127.עמדה זו מתבקשת
מכיוו ששאלת הסעד מתעוררת בהכרח כשכבר נקבע על פי הדי המהותי כי בנסיבות
העניי לאינטרס הנפגע עדיפות עקרונית על פני אינטרס המעוול 128.במיוחד אי להביא
בחשבו את ההכבדה הצפויה בעקבות הסנקצייה שתוטל על הנתבע במקרה של איציות
להוראות השיפוטיות בעת קביעת היחס בי הסעדי; הנחת המוצא לכל דיו ברצית
של צווי חייבת להיות כי הנתבע יכבד129.
מ האמור אי נובע כמוב שהפגיעה בנתבע ראויה להתעלמותו של הדי .אול קשה
לראות מדוע צרי הדי להקנות באופ גור יתרונות לא מבוטלי – בדמותו של הכלל
המסורתי – דווקא לצד שזכאי לכ פחות.
_____________________________________

124
125
126
127

128
129

”) “Developmentsלעיל ,הערה  (58בעמ' .1005
ש ,ש; ) Shreveלעיל ,הערה  (122בעמ' .389
) Burrowsלעיל ,הערה  (10בעמ' ) Dobbs ;538לעיל ,הערה  (10בעמ' 42 Am. Jur. ;163
 ;2d Injunctions § 5בנדור )לעיל ,הערה  (114בעמ' .570
ראו :עניי אתא )לעיל ,הערה  (22בעמ'  ;813ע"א  273/80מדינה נ' כה ,פ"ד לז),29 (2
בעמ'  ;49רע"א  6339/97רוקר נ' סלומו ,פ"ד נה) ,199 (1בעמ' ) 244להל :עניי רוקר(;
רע"א  1272/05כרמי נ' סבג ,פסקה מ' לפסק דינו של השופט רובינשטיי )פורס בנבו,
 ;(2.12.2007דנ"א  4693/05בית החולי כרמל – חיפה נ' מלול ,בפסקאות  5350לפסק
דינה של השופטת נאור )פורס בנבו ;(29.8.2010 ,אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' ;401
).Restatement (Second) of Torts § 936 comment c (1979
דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ' .304
אפשר להעלות על הדעת שני תרחישי חריגי שבה ראוי להתחשב בחומרת הסנקצייה
של ביזיו בית המשפט בעת בחירת הסעד .ראשית ,כאשר מתעורר החשש שהצו העומד על
הפרק הוא דרקוני עד כדי כ שהנתבע לא יהיה מסוגל למלאו; שנית ,כאשר התרופה
הכספית – הנאכפת באמצעי מתוני יותר – והתרופה האקוויטבילית מביאות לאותה
תוצאה מעשית .ראו) Laycock :לעיל ,הערה  (51בעמ' .699698
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)ד( מת ציווי כרו בקשיי מנהלתיי
קו טיעו אחר שנוקטי המתנגדי לשימוש נרחב בצווי עניינו ההכבדה המנהלתית
והפרוצדורלית שה יוצרי .לפיו ,צווי מחייבי השקעת משאבי שיפוטיי רבי,
שכ בהחלטה א להעניק ובשיקול הדעת בקביעת תוכנ כרוכה מערכת מורכבת של
תחזיות וספקולציות בדבר התנהגותו הצפויה של הנתבע ,השלכותיה על התובע והאופ
שבו אלה תושפענה מניסוחי אפשריי של הצו 130.ג קיי קושי רב יותר לפקח על
ביצוע הצווי – בעיקר צווי עשה – ולאכפ בהשוואה לפיצויי הכספיי 131.עלויות
אלה נופלות בסופו של דבר על כתפיה של משלמי המסי ,המממני את פעולת מערכת
המשפט132.
לעומת זאת נטע כי ההנחה בדבר עלויות מערכת גבוהות יותר במת צווי אינה
מבוססת 133,וכי הבעייתיות העודפת המיוחסת לצווי עשה רלוונטית ,לכל היותר ,לצווי
אשר ביצוע כרו בסדרת פעולות מתמשכות  134.בפרט נאמר כי לקשיי האכיפה
הטמוני לכאורה בחוסר יכולתו של בית המשפט לגלות הפרות של הוראותיו אי
להתייחס בחומרה יתרה ,בעיקר משו שלתובע יש תמריצי ויכולת לספק לו ראיות
בדבר מידת הציות לצו 135.זאת ועוד ,במקרי מסובכי אפשר לחשוב על פתרונות
יצירתיי להבטחת ביצועו של הצו תו הקלת נטל הפיקוח הרוב על כתפי בית המשפט
ולשכת ההוצאה לפועל ,כדוגמת מינוי כונס נכסי 136.על כל פני ,בספרות המשפטית
הובעה הדעה כי הנוחיות המנהלתית ושיקולי העומס של בתי המשפט פחותי
בחשיבות מ המשימה השיפוטית להעניק לתובעי הזכאי לכ את הסעד המעשי
המלא והיעיל ביותר 137.במיוחד הוטע כי אי זה ראוי שקשיי מסוג זה ימנעו את
אכיפת של זכויות כבדות משקל138.
_____________________________________

) Standen 130לעיל ,הערה  (49בעמ'  .159158כ ,ראו) Shreve :לעיל ,הערה  (122בעמ'
 ;390389הרמ )לעיל ,הערה  (28בעמ' .409
) Rendleman 131לעיל ,הערה  (71בעמ' ) Dobbs ;354לעיל ,הערה  (10בעמ'  ;164163בנדור
)לעיל ,הערה  (114בעמ' .571
) Rendleman 132לעיל ,הערה  (71בעמ' ) Standen ;354לעיל ,הערה  (49בעמ' .162
Anthony T. Kronman, “Specific Performance”, 45 U. Chi. L. Rev. (1978) 351, pp. 133
.373-374
 134וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' ) Burrows ;37לעיל ,הערה  (10בעמ' .541540
) “Developments” 135לעיל ,הערה  (58בעמ' .1012

 136ראו :ע"א  846/75עוניסו – חברה לבניי בע"מ נ' דויטש ,פ"ד ל) ;(1976) 398 (2דויטש
)לעיל ,הערה  (8בעמ' .310
Restatement (Second) of Torts § 936 comment c (1979); Zechariah Chafee, Jr., 137
.Government and Mass Communications (1965) p. 183
) “Developments” 138לעיל ,הערה  (58בעמ' .10131012
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)ה( צו למניעת עוולה נוגד את מהות של דיני הנזיקי
על פי טענה אפשרית ,דיני הנזיקי לא נועדו כלל לאסור פעילויות מסוכנות העלולות
לפגוע בזכויות ולגרו לנזקי .תחת זאת מעצ טיב ה מותירי למעוולי
פוטנציאליי חופש בחירה ומעניקי סעד רק בדיעבד ,משנתברר כי נגר בפועל נזק
אשר אינו מוצדק בהתחשב בתועלתה של הפעילות המזיקה ,ולאחר בחינה מושכלת
ומלאה של נסיבות העניי139.
א לטענה זו ראוי לייחס בענייננו משקל מוגבל ,בשל טעמי מספר :ראשית ,דומה
כי לפי הגיונה היא אינה נוגעת לצווי עשה הניתני לאחר קביעה שיפוטית – הנסמכת על
שיקולי הדי המהותי ועל בחינת מכלול נסיבות המקרה – שלפיה בוצעה עוולה בעבר,
ומורי על תיקו תוצאותיה .אלו ה פני הדברי כ נראה ג באשר לצו להפסקת
ביצועה של עוולה הנית כאשר הפגיעה העתידית בתובע )שהוודאות להתרחשותה
כמעט מוחלטת( היא המש ישיר למצב הדברי בהווה ובעבר ,אשר כבר הוכר כעוולתי.
שנית ,הגישה הנדונה אינה משקפת את תפיסתה התאורטית המושרשת של שיטת
המשפט הישראלית באשר למהות דיני הנזיקי .ההוראה האופרטיבית המרכזית והכללית
של פקודת הנזיקי משנת  1968מצהירה כי אד הנפגע מעוולה זכאי לתרופה המפורשת
בפקודה 140,ובפרק העוסק במאוחד בתרופות בגי מעשי העוולה השוני מונה הפקודה
זה לצד זה את הפיצוי הכספי ואת הציווי ,לרבות צו המניעה 141.זאת ועוד ,הסמכות לית
ציווי מוגדרת בהרחבה 142ונשללת כליל רק בנסיבות חריגות 143.ג הפסיקה רואה בצו
המניעה תרופה נזיקית לגיטימית 144,אפילו במקרי שבה היא מסורבת בסופו של
דבר 145.עריכת מהפ מושגי בדיני הנזיקי דווקא בעת הנוכחית ,שבה המשפט הפרטי
הישראלי מתקרב יותר ויותר לשיטה הקונטיננטלית ,ושבה אפילו המשפט
האנגלואמריקני מגביר את נכונותו להשתמש בציווי ,נראית אפוא בלתי טבעית.
ושלישית ,נראה כי ג מחו לישראל אי לעמדה הנזכרת אחיזה של ממש בשיח
המשפטי ,שכ בעבר מעמדו הנמו של הציווי לא נבע אלא מ הכלל המסורתי שחל
במשפט הפרטי בכללותו ,ואילו הנימוקי הנשמעי בהווה בעד שימור הכלל ה
פרקטיי בעיקר .יתרה מכ ,קשה לפשר בי ניסוחה הגור של אותה עמדה לבי
_____________________________________

139
140
141
142
143
144
145

ראו :גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ' ) Van Boom ;799797לעיל ,הערה  (95בעמ' .18
סעי  3לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[.
סעיפי  7671לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[.
סעי  72לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ )"ציווי יכול שיהיה צו עשה או צו לאתעשה ,לשעה
או לתמיד"(.
סעי  74לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ )"בית המשפט לא ית ציווי ,א הוא סבור שהפגיעה
או הנזק שנגרמו לתובע ה קטני וניתני להערכה בכס ולפיצוי מספיק בתשלו כס,
ומת ציווי יהיה בו משו התעמרות בנתבע .("...
וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' .41
ראו :עניי אבנרי )לעיל ,הערה  (1בעמ' .854–851
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העובדה שבפועל ניתני בכל שיטות המשפט הנחקרות צווי למניעת עוולות עוד בטר
התרחשות146.
)ו( שיקולי תאורטיי נוספי
יצוי לבסו כי קיימי טיעוני נוספי המועלי בספרות בעד השימוש בתרופות
הפיצויי מחד והציווי מאיד ,אלא שה אינ רלוונטיי לחלק זה של הדיו ,או לחיבור
הנוכחי בכלל ,מסיבות שונות .למשל ,טיעוני מסוימי נסמכי באופ בולט על גישות
מתודולוגיות שה שיקול שולי בלבד בפסיקת הסעדי בדי הישראלי המצוי והרצוי,
ובראש הניתוח הכלכלי של המשפט .טיעוני אחרי נוגעי במובהק לסוגי קונקרטיי
של מקרי ואינ צריכי להשפיע על היחס העקרוני הכללי שבי התרופות .סוגיות אלה
תטופלנה בחלקו האחרו של המאמר ,אשר יעסוק בשיקול הדעת הפרטני בבחירת
הסעדי.
קבוצה גדולה וחשובה במיוחד של טיעוני ,החורגת כליל מענייננו ,עוסקת באופ
בלעדי ומוצהר בדיני החוזי ומתייחסת במובהק למציאות חוזית של עסקאות
וולונטריות .השיקולי הנמני במסגרת זו עוסקי למשל בהשפעת התרופות על
התמריצי ליצירת התקשרויות עסקיות ועל תוכנ  147,כמו ג על עלויות העסקה
הכרוכות במשא ומת הטרוחוזי; 148ב"הפרה יעילה" של חוזי המעוררת מתח בי
שיקול הרווחה המצרפית לבי עקרו היסוד בדבר כיבוד התחייבויות; 149באופ ובמידת
ההגנה שיש לספק לצדדי שלישיי תמי לב שהתקשרו ע המפר בעקבות ההפרה;150
בקושי להצמיד ער כספי לעלות הכרוכה בחיפוש אחר עסקה חלופית הזהה בתוכנה,
בתנאיה ובעיתויה לזו שהופרה; 151בתמריציו של התובע לפעול לאיתור מהיר של חוזה
חלופי; 152בהשפעת אינטרס הנתבע למוניטי מסחרי טוב על האופ שבו הוא צפוי
_____________________________________

 146ניסיו אחד להסביר פער זה הוא לטעו כי הפיצויי ה תוצר לוואי אוטומטי של העוולה
ומשתייכי אתה יחד לדיני הנזיקי המהותיי ,ולעומת זאת הציווי מקורו במשפט
הפרוצדורלי והוא מופעל על יסוד מערכת נפרדת של כללי ושיקולי .ראוVan Boom :
)לעיל ,הערה  (95בעמ'  .13על פי טיעו אחר ,אשר לזכויות מסוימות – שטיב אינו מוגדר
בבירור ואינו קבוע – דיני הנזיקי מכירי בחריג לכלל העקרוני ומקני זכות אכיפה שלא
להיפגע מעוולה .ראו :ש ,ש .בכל הכבוד ,טיעוני אלה נשמעי מאולצי ולא משכנעי.
147
148
149

Thomas S. Ulen, “The Efficiency of Specific Performance: Toward a Unified Theory
.of Contract Remedies”, 83 Mich. L. Rev. (1984) 341, pp. 343-344
) Kronmanלעיל ,הערה  (133בעמ' Alan Schwartz, “The Case for Specific ;365
.Performance”, 89 Yale L.J. (1979) 271, pp. 279, 291
ראו ,למשל) Rendleman :לעיל ,הערה  (71בעמ' Peter Linzer, “On the Amorality ;351
of Contract Remedies: Efficiency, Equity, and the Second Restatement”, 81 Colum. L.
.Rev. (1981) 111
) Kronmanלעיל ,הערה  (133בעמ' .382377
) Schwartzלעיל ,הערה  (148בעמ' .276

150
151
 152ש ,בעמ' .277
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לבצע חוזה מכורח צו שיפוטי 153ועוד .לעתי קרובות כולל הדיו ניתוח כלכלי ועסקי
מורכב של התנאי השוררי בשוק )כגו היצעי ,ביקושי ,רמות אינפלציה ועוד(,
נגישות השוק לגורמי הרלוונטיי ,זמינותו של המידע על מצב השוק וכולי 154.כמו כ
מעורבי שיקולי פרטיקולריי יותר הקשורי לסוגי שוני של מיזמי כלכליי,
לדרכי שונות שבה יכולה להתבטא הפרת חוזה ,לנסיבות שונות העשויות לאפו את
ההפרה ,לאינטרסי הכלכליי השוני שעשויי להיות לנפגע מ ההפרה ועוד 155.כל
הטיעוני הללו אינ נוגעי למציאות נזיקית של אינטראקציות בלתי רצוניות ,שבה
הצדדי אינ מנעי בהכרח מאוריינטציה עסקית ואינ תרי אחר אינטראקציות
עתידיות מאותו סוג.
 .6סיכו ומסקנות ביניי
הכלל המסורתי בדבר עדיפותה העקרונית של תרופת הפיצויי על פני תרופת הציווי
הוא שריד אנכרוניסטי להסדר משפטי עתיק יומי ,אשר נולד מכוח נסיבות פוליטיות
ואדמיניסטרטיביות שזה מכבר פסו מ העול .אחיזתו בדיני התרופות הכלליי בישראל,
כמו ג בארצות הברית ,הולכת ונחלשת ,המשפט הגרמני דוחה אותו מכול וכול ,וא
בספרות האקדמית הוא זוכה להתנגדות רצינית 156.ג מבחינה עניינית הטיעוני בעד
שימורו בתורת עיקרו כללי וגור אינ משכנעי דיי .דומה אפוא כי אי עוד כל טע
של ממש להוסי ולהכיר בכלל המסורתי במסגרת דיני הנזיקי הישראליי ,וכי ההצעה
לסטות ממנו בתזכיר חוק דיני ממונות ראויה .התקרבות זו לגישה הקונטיננטלית א
עולה בקנה אחד ע עצ המעבר לקודקס אזרחי ,הנעשה כזכור בהשראת שיטות
המשפט האירופיות.
השאלה הנשאלת כעת היא מהו התחלי ההול לכלל המסורתי .המשפט הגרמני
קובע ,כמצוי לעיל ,כלל העדפה הפו המקנה את מעמד הבכורה לציווי .הצעת
הקודיפיקציה פוסעת ,כ נראה ,בנתיב דומה בגדר סעי  .448גישה זו נשענת כאמור על
הצדקה חזקה במיוחד :אכיפת זכות בדר של ציווי מביאה למימושה בפועל ,ובכ
מגשימה טוב יותר מ הפיצויי את תכליתה של תורת התרופות .ע זאת קיימת ג עמדה
אחרת ,אשר חר דחייתה את הכלל המסורתי ממליצה לקבוע במקומו כלל מתו ומאוז
מזה הגרמני .למשל ,במאמר מערכת מצוטט ומשפיע של  Harvard Law Reviewמשנת
 1965נאמר כי אי מקו לכל חזקה לטובת סעד כזה או אחר ,וכי בחינת נסיבותיו של כל
_____________________________________

) Ulen 153לעיל ,הערה  (147בעמ' .349
) Schwartz 154לעיל ,הערה  (148בעמ' .291284

Edward Yorio, “In Defense of Money Damages for Breach of Contract”, 82 Colum. L. 155
.Rev. (1982) 1365, pp. 1405–1424
) Standen 156לעיל ,הערה  (49בעמ' .146
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מקרה ומקרה היא שצריכה לקבוע את בחירת הסעד 157.בדומה ,המלומד דובס ),(Dobbs
גורס בחיבורו המקי על תורת התרופות כי תחת הכלל המסורתי יש להעניק את תרופת
הציווי כל אימת שהיא מסוגלת להביא ליתרונות הגדולי מעלויותיה או חסרונותיה158 .
ואכ ,דומה כי קיימת בעייתיות במת קדימות גורפת לסעד הציווי על סמ נימוקי
תאורטיי ומופשטי ,בדיוק כש שקיימת בעייתיות בהעדפה הגורפת של הפיצוי הכספי
על סמ נימוקי דומי .מכיוו שטווח התרחישי הנזיקיי שבה נתקלי בתי המשפט
ואשר בגינ ה נדרשי לית סעד הוא רחב ,אפשר להעלות על הדעת שיקולי מדיניות
מגווני אשר עשויי לתרו להכרעה שיפוטית נכונה וצודקת בכל מקרה ומקרה159.
הגדרת היחס הראוי שבי סעד הציווי לבי סעד הפיצויי לא תהא שלמה ללא סקירת
אות שיקולי ,ולכ נפנה כעת .נקדי ונאמר כי ההתחשבות באות שיקולי אינה
סותרת בהכרח את תזכיר חוק דיני ממונות; אדרבה ,כפי שיוסבר בהמש ,אפשר לשלב
בנקל במסגרת פרשנותו.

ג .שיקולי מדיניות פרטניי לבחירה בי תרופות
שיקולי משיקולי שוני נמני בשיח המשפטי כמשפיעי על בחירת הסעד
השיפוטי הנית לתובע בהתחשב בנסיבות המקרה העומד לדיו .השיקולי הללו נובעי
ממקורות שוני :הפסיקה הישראלית ,פסיקה וחקיקה זרות ,הספרות האקדמית או
פרשנותה של הספרות את הפסיקה .ה א מופיעי בצורות שונות :חלק נמני
כשיקולי בעלי רלוונטיות עצמאית ומצויני באופ מפורש ,וחלק מובאי תו כפיפות
לכלל המסורתי או מוסווי על ידיו .ע זאת ,קיימי מספר שיקולי מרכזיי החוזרי
על עצמ בעקיבות ,ומבחינה עניינית נראי חשובי במיוחד .בפרק שלהל ננסה לעמוד
על טיב בצורה מסודרת ושיטתית יותר.
ראוי להעיר כי מבחינה היסטורית ,כמה מ השיקולי שיימנו כא ה חלק מדיני
היושר ומה בלבד .טענה רווחת היא כי בניגוד לדי ,המקנה תרופה בגי פגיעה בתובע
כעניי שבזכות ,כללי היושר – החותרי מעצ טיב להגשי תוצאה צודקת ועל כ
מתאפייני בגמישות רבה – רואי בזכאות לסעד מעי פריבילגיה שהענקתה כפופה
לשיקול דעת שיפוטי רחב .במסגרת זו התפתחה מערכת של שיקולי אשר בצוותא ע
כלל ההעדפה המסורתי קיבעה את מעמד המשני של הסעדי שביושר והביאה לצמצו
מידת ההיזקקות לה  160.א משפטה של מדינת ישראל הכיר בהיותו של הציווי,
_____________________________________
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להבדיל מ הפיצויי ,סעד שבשיקול דעת והחיל בעניינו את הכללי האקוויטביליי
המסורתיי ,בפרט במסגרת דיני הנזיקי 161.ואול ע השני ,לצד השחיקה במעמדו
של הכלל המסורתי בדבר עליונות של הפיצויי ,ננטשה בהדרגה בפסיקה ובספרות
בישראל ומחוצה לה הגישה כי השיקולי הנדוני רלוונטיי לציווי בלבד ,וכי מת סעד
זה צרי להיות מותנה בתנאי מחמירי יותר 162.ואכ ,בבואנו לעצב די תרופות מודרני
אל לנו לכבול עצמנו לקונצפציות היסטוריות ,וודאי שאל לנו להניח כי סוגי שוני של
סעדי נבדלי אלה מאלה במידה שבה ה אמורי להגשי תוצאה צודקת .השאלה
שעל הפרק אינה אפוא מה השיקולי שבגינ יש לדחות עתירה למת ציווי אלא מה
השיקולי המסייעי לבחור בתרופה המתאימה והצודקת בנסיבותיו של כל מקרה
ומקרה.
 .1מהותה ומשקלה של הזכות הפגועה
מאז המאה התשעעשרה ,בעקבות אמרת אגב בפסק די אנגלי משנת 163,1818

השתרשה במשפט האנגלואמריקני העמדה כי זכויות בעלות חשיבות מיוחדת ראויות
להגנה בעי באמצעות דיני היושר ,בבחינת חריג לכלל ההעדפה המסורתי .במקורה נגעה
עמדה זו לאינטרסי קנייניי תו הבחנה מפורשת בינ לבי זכויות אישיות 164.בהלכה
אנגלית נודעת משנת  1895למשל נפסק כי יש מקו לית צווי ביד רחבה מהרגיל
בתביעות למניעת מטרדי והסגות גבול165.
אותה עמדה חלחלה ג אל המשפט הישראלי .ככלל ,נכוני בתי המשפט באר לית
צו מניעה במקרה של הפרת זכות קניינית ,לרבות בגי מעשי הנכנסי בגדר עוולות
נזיקיות של פגיעה בקניי 166,כדוגמת הסגת גבול 167ומטרד 168.זאת כדי לסכל ככל
_____________________________________
S. Kovacic-Fleischer, Cases and Materials on Equitable Remedies, Restitution and
 ;Damages (1994), p. 12וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' .5

 161ע"א  17/62לטוביצקי נ' לפלר ,פ"ד יז  ,87בעמ'  ;98עניי אבנרי )לעיל ,הערה  (1בעמ'
 ;854טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ'  ;545אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ'
.403 ,397
 162עניי אבנרי )לעיל ,הערה  (1בעמ'  ;854853טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה (11
בעמ'  ;546וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' ) Burrows ;65לעיל ,הערה  (10בעמ' ;11
David L. Shapiro, “Jurisdiction and Discretion”, 60 N.Y.U. L. Rev. (1985) 543, p.
) Rendleman ;571לעיל ,הערה  (51בעמ' .97
.Gee v. Pritchard [1918] 2 Swanst. 402, 36 Eng. Rep. 670 163
) “Developments” ;Restatement (Second) of Torts § 937 comment a (1979) 164לעיל ,הערה

 (58בעמ' .998
.Shelfer v. City of London Electric Lighting Co. [1895] 1 Ch. 287 165
 166דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  .302כ ראו :וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' .110108
 167סעי  29לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[.

629

אלעד פלד

די ודברי ו תשע"ב

האפשר את ההפרעה לתובע עוד בטר התרחשותה ,או לכל הפחות לעצרה בעודה
בא#ה .כ למשל נפסק כי "בדרכלל מחובת ביתהמשפט להג על זכות הקניי בדר
ִ
169


יעילה של מת צו מניעה"  ,א כי "עדיי נשארת בידי בית המשפט מטעמי
בעלימשקל מכריע הזכות שלא לתת צומניעה" 170.בפסק די אתא תיאר בית המשפט
העליו את הדי תו התמקדות בעוולה הקניינית של המטרד ,שעמדה על הפרק באותו
עניי:
"הציווי הוא עלפירוב המחסו היעיל ביותר לעוולה נמשכת וכאשר
המטרד הינו מהותי – ייחשב הציווי בדרכלל לתרופה ההולמת ביותר
] [...מקובל הוא כי כאשר הוכח קיומו של מטרד מהותי הגור לפגיעה,
אשר לא נית לרפאה כיאות עלידי תרופה הולמת אחרת ,הרי יזכה הנפגע
בציווי"171.
גישה זו מצאה ביטוי ג בהקשר של צווי עשה לתיקו עוולה קניינית לאחר
התרחשותה .למשל ,בעניי רוקר נפסק כי התובעי ,דיירי בית משות שנפגעו מהקמת
מבנה על הרכוש המשות ללא הסכמת ,זכאי לסעד של החזרת המצב לקדמותו
באמצעות צו להריסת המבנה שיאפשר את השימוש ברכוש המשות172.
לעומת המשפט הישראלי ,שנשאר ממוקד בהקשר הנדו בזכויות קניי ,מעבר לי
חלו התפתחויות ניכרות .כבר בתחילת המאה העשרי נמתחה בספרות המשפטית
האמריקנית ביקורת על הגישה הפוסלת סעדי שביושר להגנה על זכויות אישיות בטענה
כי היא פחות ופחות משקפת את הדי המצוי ,וכי היא אינה מוצדקת מבחינה עניינית173.
ואכ ,בהדרגה החלה הפסיקה להכניס באמצעות פרשנות דחוקה עוד ועוד אינטרסי
וזכויות שה אישיי באופיי לתו הקטגוריה הקניינית ,עד שלבסו מרבית בתי
המשפט הכירו בגלוי כי באופ עקרוני זכויות אישיות ראויות להגנה על ידי צווי באותה
מידה כמו קניי174.
_____________________________________
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ע"א  749/76יוס נ' בכר ,פ"ד לב) ,617 (3בעמ' .622
ש ,בעמ' .624
עניי אתא )לעיל ,הערה  (22בעמ' .799
עניי רוקר )לעיל ,הערה  .(127פסיקה זו התבססה בעיקרה על ניתוח קנייני ,א ישנ
הממעיטי בערכו של ההבדל בי עילה הנסמכת על דיני הקניי לבי עילה הנסמכת על
העוולות הקנייניות שבדיני הנזיקי .ראו :דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;315שלו ואדר
)לעיל ,הערה  (5בעמ'  ,200199ובפרט הערה .34

Joseph R. Long, “Equitable Jurisdiction to Protect Personal Rights”, 33 Yale L.J. 173
.(1923) 115
) “Developments” 174לעיל ,הערה  (58בעמ' Restatement (Second) of Torts § 937 ;999
).comment a (1979
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הרטוריקה המקובלת כיו בספרות ובפסיקה בארצות הברית ,אשר מעידה על
התמורה שעבר הכלל הנדו ,היא כי האינטרסי החשובי ביותר ראויי להגנה
שתאפשר הנאה ממשית מה ולא תתיר לאחרי "לרכוש" את היכולת לפגוע בה175.
זוהי הגישה בעיקר בנוגע לזכויות אזרח בסיסיות  176.בספרות האקדמית הישראלית
הובעה הדעה כי ג במשפטנו זכויות יסוד ראויות ככלל להגנה בעי ,לרבות מפני עוולות
נזיקיות177.
 .2האפשרות להמיר את הזכות למונחי כספיי
פסיקת פיצוי כספי לטובת תובע שסבל נזק כלכלי אינה מעוררת דילמות מושגיות
מיוחדות .כאשר פיצויי בגי נזק ממוני מתבססי על חישובי נכוני ,ה משחזרי את
נתוניו הכלכליי של התובע כפי שהיו אלמלא העוולה ומסירי מעל כתפיו את
השלכותיה ,לדוגמה על ידי הקניית אפשרות כספית לתק נכס שניזוק או לרכוש אחר
במקומו ,שיפוי עבור הוצאות רפואיות ואבד הכנסות וכדומה 178.הג שלעתי קרובות
הערכת נזקי ממו אינה פשוטה כלל ועיקר – למשל כאשר יש לחשב במסגרתה אבד
השתכרות עתידית או לקבוע את ער השוק של נכס מסוי – 179אי מנוס מלבצעה,
שא לא כ תוטלנה מלוא עלויות העוולה על שכ הניזוק 180.הסיכו לטעות בקביעת
גובה הפיצוי הוא קושי פרקטי ולא קונצפטואלי ,ומאחר שממילא הסדר משפטי שהוא
כליל השלמות אינו בגדר האפשר ,אי הדבר גורע מ ההצדקה להעניק את הפיצוי או
משנה את תכליתו ומהותו הבסיסית.
שוני ה פני הדברי כאשר הפיצוי בא להג על זכות פגועה שאינה ממונית
באופייה ,וזאת בשל תופעה המכונה היעדר המירות ) .(incommensurabilityהיעדר
המירות הוגדרה בספרות כחוסר יכולת לבטא שני ערכי )או יותר( במונחי של
עקרועל אחד או להציב על גבי סקאלה אחת ,ושבאמצעות עול המושגי שלה
_____________________________________
) Rendleman 175לעיל ,הערה  (71בעמ'  .352כ ראוVal H. Stieglitz, “The ‘Inadequacy of :
Legal Remedy’ Requirement for Equitable Relief: The Development of the Rule and
.Its Application in South Carolina”, 35 S.C.L.Rev. (1984) 677, 688
) Rendleman 176לעיל ,הערה  (71בעמ' ) Fiss ;352לעיל ,הערה  (48בעמ' ;75
”) “Developmentsלעיל ,הערה  (58בעמ'  .1007כ ראוKen Cooper-Stephenson, :
“Principle and Pragmatism in the Law of Remedies”, Remedies: Issues and
.Perspectives (Jeffrey Berryman ed., 1991) 1, p. 9

 177דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  .303כ ,ראו :שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ'  ;204גלעד
)לעיל ,הערה  (1בעמ' .798

Daniel W. Shuman, “The Role of Apology in Tort Law”, 83 Judicature (2000) 180, p. 178
182; Stanley Ingber, “Rethinking Intangible Injuries: A Focus on Remedy”, 73 Calif.
.L. Rev. (1985) 772, p. 780
) Burrows 179לעיל ,הערה  (10בעמ' .30
) Ingber 180לעיל ,הערה  (178בעמ' .780
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אפשר לשק או למדוד את אות ערכי בלא שה י$בדו במידה ניכרת ממהות
העמוקה 181.בעיות רבות של היעדר המירות נוצרות בשל ההבדל המהותי בי שני
אבותטיפוס של טובי :הסוג האחד הוא טובי – בהגדרה הרחבה ביותר האפשרית של
המונח הכוללת חפצי ,זכויות ,אירועי ,מערכות יחסי ועוד – שה בעלי משמעות
פנימית ,ואשר מיוחסות לה תכלית וערכית כשה עומדי בפני עצמ; הסוג השני הוא
טובי אינסטרומנטליי שנתפסי בעיקר כאמצעי להשגת מטרה חיצונית ,לרבות מטרה
כוללנית כדוגמת עושר או תועלת 182.אחת הדוגמאות הקלאסיות לתופעה הנדונה היא
היעדר ההמירות שבי אינטרסי אישיי ובלתי ממוניי כדוגמת חיי אד ,שלמות
ונוחות גופנית ,פרטיות ,ש טוב ,חירות ושלווה רגשית מחד ,וכס מאיד .ערכי מ
הסוג הראשו אינ סחירי במוב הרגיל של המילה ,שהרי קשה להעלות על הדעת
עסקה רצונית שבה יוותר אד על זכותו ליהנות מה אפילו בתמורה להו עתק183.
הטענה נגד הניסיו לבטא במונחי כספיי אינה כי זכאות מסוימת מוערכת ביותר מדי
כס או בפחות מדי ,אלא כי היא מוערכת לפי מדדי שוני מכס ,כלומר שכס הוא
דר שגויה ובלתי מתאימה מדעיקרא להעריכה184.
מאחר שפגיעה בערכי הנזכרי והזכות שלא לסבול פגיעה כזו אינ ניתנות להמרה
לערכי כלכליי ,הרי תשלו של סכו כס כתגובה משפטית לפגיעה אינו משיב בכל
דר שהיא את המצב לקדמותו 185.לדוגמה ,שו סכו איננו יכול לשי ק ליגונו של
תובע שאיבד ב משפחה ולהשיבו למצבו הפסיכולוגי כפי שהיה לפני העוולה 186,או
לבטל בדיעבד את הכאבי הפיזיי שסבל )להבדיל ממימו הוצאות כספיות בגי טיפולי
כאב שעשויי לשפר את מצבו בעתיד( 187.א בריסטייטמנט הוער כי ככל שמדובר
באינטרסי הנוגעי לאישיות ,כס הוא תרופה שיכולתה למלא את הפונקצייה המפצה
מוגבלת במיוחד188.
בחשיבה המשפטית אמנ נעשה מאמ ניכר להתמודד ע בעיה זו .על פי הדעה
הדומיננטית ,מהותו ותכליתו של הפיצוי הכספי במצבי של היעדר המירות ה לספק
_____________________________________
 181ש ,בעמ' ) Radin ;784לעיל ,הערה  (25בעמ' Cass R. Sunstein, ;6564
“Incommensurability and Valuation in Law”, 92 Mich. L. Rev. (1994) 779, p. 796.
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.180, 195
) Shumanלעיל ,הערה  (178בעמ' .182
) Kingלעיל ,הערה  (185בעמ' .165
).Restatement (Second) of Torts § 944 comment k (1977
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לנפגע הנאה חלופית במקו הרווחה שאבדה לו .משמע ,כפתרו שני במעלה לפתרו
האידאלי ,הנפגע אמור לרכוש לעצמו באמצעות כספי הפיצויי טובי מסוימי לפי
בחירתו ,אשר במוב מסוי יפצו אותו ,א כי במישור אחר ,על הנזק 189.דר מקובלת
לבטא את האופ שבו פועלת תאוריית ההנאה החלופית היא לומר )א כמטפורה מעט
נמלצת וא מתו כוונה לפשוט של דברי( כי קל יותר לשאת את הנזק בחופשה
במקו אקזוטי 190.ג בישראל נאמר כי הפיצוי מאפשר לנפגע "לרכוש בעתיד אושר
ושמחה שיהיו משקל נגד לסבל ולייסורי שעבר בעבר ,באופ שהאיזו בי השניי
יעמיד אותו ,ככל האפשר ,במצב בו היה נתו לולא העוולה"191.
ואול ,על גישה זו נאמר כי היא מסתמכת על הבנה פשטנית של טבע האד192.
בבסיסה ,לפי הביקורת ,עומד ניסיו מלאכותי לצמצ את מלוא מורכבותה העשירה של
החוויה האנושית לכדי משוואה נפשית פשוטה ,הנוצרת מ היחס שבי שתי קטגוריות
חובקותכול של הנאה )או אושר( וכאב )או צער( .כאשר עוולה מחוללת גידול בצדה
השלילי של המשוואה ,אפשר כביכול לשחזר את האיזו על ידי הוספת רגשות חיוביי
שיהיו משקל נגד לכ .אלא שתופעת היעדר ההמירות קיימת לא רק בי הנאה וכאב לבי
כס ,אלא ג בינ לבי עצמ; כל אחד מערכי אלה לובש צורות כה רבות ומגוונות עד
שאי כל אפשרות לבחו אות לפי אמת מידה אחידה כלשהי  193.זאת ועוד ,ככל
שתאוריית ההנאה החלופית מתיימרת לטעו להקלה ממשית במצוקת התובע ולא רק
להשבת האיזו הרעיוני בי הנאה וכאב ,היא אינה נתמכת בכל מחקר פסיכולוגי מעמיק
המוכיח אמפירית שהפיצוי אמנ מקטי את סבלו של התובע או מסיח את דעתו
מנזקו 194.כ נאמר כי מבחינה מעשית הגישה הנדונה מותירה על כנה את השרירותיות
המוחלטת שבהערכת גובה הפיצוי ,שהרי אי כל אפשרות למדוד ולכמת באופ רציונלי
וצפוי את ההטבות הפסיכולוגיות הנדרשות לשיפור הרגשתו של הנפגע 195.יצוי כי ג
_____________________________________

) Burrows 189לעיל ,הערה  (10בעמ' ) Radin ;32לעיל ,הערה  (25בעמ' ) Shuman ;62לעיל,
הערה  (178בעמ' ) King ;182לעיל ,הערה  (185בעמ'  ,174173וראו :האסמכתאות
הנוספות המצויינות ש ,בהערות .6564
Richard N. Pearson, “Liability To Bystanders for Negligently Inflicted Emotional 190
Harm: A Comment on the Nature of Arbitrary Rules”, 34 U. Fla. L. Rev. (1982) 477,
.p. 502

 191טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ' .574

Daniel W. Shuman, “The Psychology of Compensation in Tort Law”, 43 Kan. L. Rev. 192
.(1994) 39, p. 47 n.37
Steven D. Smith, “The Critics and the ‘Crisis’: A Reassessment of Current 193
) King ;Conceptions of Tort Law”, 72 Cornell L. Rev. (1987) 765, p. 771לעיל ,הערה

 (185בעמ' .174
) Shuman 194לעיל ,הערה  (192בעמ' .47
) King 195לעיל ,הערה  (185בעמ' .175174
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גישות אלטרנטיביות בדבר טיבו ,תכליתו ודר קביעתו של הפיצוי בגי נזק בלתי ממוני
זכו לביקורות נוקבות196.
הספקות המתעוררי באשר ליכולתו של עקרו הצדק המתק להסביר את הקורלציה
שבי נזק בלתי ממוני לבי פיצוי כספי הנית בגינו ה כה עמוקי ,עד כי יש השוללי
את ההצדקה להעניק פיצוי בנסיבות אלה 197.זוהי ג עמדתו המסורתית של המשפט
הגרמני 198.גישה זו אמנ נראית קיצונית יתר על המידה ,וככלל היא לא התקבלה על ידי
הפסיקה והספרות האקדמית; לנפגע נזק בלתי ממוני הוא ברממשות ,ותחושת הצדק
אינה יכולה להסכי ע מצב דברי שבו המשפט מתעל מסבלו בשל טיב הפגיעה
שספג ,אשר כמוב אינו נמצא בשליטתו 199.אול לנוכח הקושי העיוני הניכר העולה מ
הניתוח דלעיל ראוי לשקול בכובד ראש בכל מקרה ,או באשר לכל סוג של מקרי ,א
אמנ אי מנוס מלהיזקק לסעד הפיצויי ,או שמא קיימת תרופה אופציונלית אחרת
הקרובה יותר מבחינה רעיונית לזכות הפגועה ואשר מסוגלת לשק אותה בצורה ישירה
ומוחשית יותר .על כ באות מקרי שבה אמנ קיימת תרופה מעשית העומדת על
_____________________________________

 196לביקורת על גישה המבססת את הפיצוי על פיקציה לפיה הנפגע רכש ביטוח בגי נזקיו ראו,
למשל) King :לעיל ,הערה  (185בעמ' ) Chapman ;184183לעיל ,הערה  (30בעמ' .410
לביקורת על גישות המייחסות לפיצוי פונקציות סמליות והצהרתיות בלבד ,ראוKing :
)לעיל ,הערה  (185בעמ'  .195לביקורת על גישה המסתפקת בהבטחת שוויו אופקי
וקוהרנטיות פנימית במער הפיצויי ראו ,למשל) Burrows :לעיל ,הערה  (10בעמ'
Mark Geistfeld, “Placing a Price on Pain and Suffering: A Method for Helping ;31
)Juries Determine Tort Damages for Nonmonetary Injuries”, 83 Calif. L. Rev. (1995
.773, p. 792
) King 197לעיל ,הערה F. Patrick Hubbard, “The Nature and Impact of the ‘Tort ;(185
 ,Reform’ Movement”, 35 Hofstra L. Rev. (2006) 437, p. 493וראו האסמכתאות
הנוספות המצוינות :ש ,בהערה ) Chapman. ;268לעיל ,הערה Richard L. Abel, ;(30
.“Critique of Torts”, 37 UCLA L. Rev. (1990) 785, p. 823
 198ראו :סעי  253ל ,BGBתרגו לאנגלית )לעיל ,הערה “Money may be demanded in ) (96
compensation for any damage that is not pecuniary loss only in the cases stipulated by
” ,(lawבצירו סעי  (1)823לקודקס – המהווה את ההוראה הנזיקית המרכזית הקבועה בו
– אשר מתעל כמעט לחלוטי מאינטרסי בלתי ממוניי .כ ראוMarkesinis & :
) Unberathלעיל ,הערה  (32בעמ' .74

 199ראו ,למשל :עניי גדיש )לעיל ,הערה  (36בפסקה  ,10והאסמכתאות הנוספות המצוינות
ש; JoEllen Lind, “The End of Trial on Damages? Intangible Losses and
Comparability Review”, 51 Buffalo L. Rev. (2003) 251, p. 321; Jean C. Love,
“Presumed General Compensatory Damages in Constitutional Tort Litigation: A
 .Corrective Justice Perspective”, 49 Wash. & Lee L. Rev. (1992) 67, p. 80ג בתי

המשפט הגרמניי מצאו לנכו לעקו בדר של פרשנות חוקתית את המגבלה הסטטוטורית
על פסיקת פיצויי בגי נזקי בלתי ממוניי ,א כי ה עדיי עושי בסעד זה שימוש
מוגבל ומרוס .ראו) Magnus :לעיל ,הערה  (31בעמ' .682 ,677
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הפרק פרט לפיצויי ,יש להביא בחשבו את היעדר ההמירות בי הזכות שלה טוע
התובע לבי כס כשיקול מרכזי בעת קביעת הסעד200.
הפסיקה האמריקנית ,כ לפחות לפי ניתוחי אקדמיי שלה ,אכ פועלת בדר
המתוארת 201.דוגמאות לנזקי שלדברי בתי המשפט אי אפשר לתקנ באמת באמצעות
כס ה אבד נכס בעל חשיבות סנטימנטלית 202,הפרת זכויות אזרח כגו חירות אישית,
שוויו וחופש דת ,ופגיעה באיכות הסביבה ,כגו זיהו מי או אוויר203.
 .3מאז הנוחות
שיקול מרכזי נוס שלפי הדי הפוזיטיבי בישראל ,בארצות הברית ובגרמניה יש
להביאו בחשבו בעת קביעת הסעד הוא מאז הנוחות בי התובע והנתבע .משמע ,יש
להעמיד את התועלת שתצמח לתובע מפסיקת הסעד המבוקש על ידיו )או את הנזק
מאיפסיקתו( אל מול ההכבדה שיגרו לנתבע ,לשקלל לתו התחשיב את ההסתברות
להיווצרות של אות נזקי ולהשוות היבטי אלה לסעדי חלופיי .למשל ,כאשר מת
ציווי המחייב את הנתבע לתק תיקו של ממש את נזקו של התובע או אוסר עליו לבצע
פעילות החיונית לו מטיל עליו נטל שאינו פרופורציונלי למידת התועלת שיפיק התובע
מ הציווי ,זהו טע שלא לית אותו .במקרה כזה ראוי להסתפק בפיצוי כספי המשק,
למצער באופ רעיוני ,את חומרת הנזק 204.ע זאת לפי הגישה המקנה בשלב קביעת
הסעד עדיפות עקרונית לאינטרס התובע על פני אינטרס הנתבע 205,יש מקו לשלול את
תרופת הציווי רק כאשר קיי פער גדול בי נזקה לנתבע לבי תועלתה לתובע.
 .4התנהגות הצדדי
אחד השיקולי המרכזיי למת ציווי שנכללו בדיני היושר המסורתיי הוא
התנהגותו של התובע ,ובעיקר השאלה א פעל בניקיו כפיי ובהיעדר שיהוי 206.שיקול
_____________________________________

200
201
202
203
204

205
206

) Sunsteinלעיל ,הערה  (181בעמ' .844
) Rendleman ;27A Am. Jur. 2d Equity § 45לעיל ,הערה  (71בעמ' .350 ,346
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .706703
ש ,בעמ' .709707
ראו :עניי גדיש )לעיל ,הערה  (36בפסקאות  ;1413אדר )לעיל ,הערה  (7בעמ' ;390
וינוגרד )לעיל ,הערה  (38בעמ' ) Burrows ;43לעיל ,הערה  (10בעמ' Restatement ;539
);27A Am Jur 2d Equity § 102 ;(Second) of Torts §§ 933 comment a, 936, 944 (1979
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ'  ;750749סעיפי  (2)275 ,(2)251ל ,BGBתרגו
לאנגלית )לעיל ,הערה .(96
ראו :סעי ב))(5ג( לעיל.
) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' Edward D. Re & Joseph R. Re, Cases and Materials ;50
 .on Remedies (4th ed. 1996) pp. 3-4שיהוי הוא בעל חשיבות רבה במיוחד כאשר הוא יוצר
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זה השתרש ג במשפט הישראלי 207.בפסיקה הישראלית המודרנית ,אשר לפחות ברמה
הרטורית העבירה את האוריינטציה שלה מ המשפט המקובל אל המשפט הגרמני,
ביטויו של אותו שיקול נעשה בעיקר במסגרת עקרו תו הלב .מי שייחד מקו בולט
במיוחד לשיקול תו הלב היה הנשיא )בדימוס( ברק ,אשר כתב באחד מפסקי דינו את
הדברי האלה:
"עקרו תו הלב דורש ,בי השאר ,כי מבי החלופות השונות ,אשר כל
אחת מה יש בה כדי להשיב את מצב הדברי של הניזוק לקדמותו ,לא
יבחר הניזוק בחלופה המטילה מעמסה כספית בלתי סבירה על המזיק.
דרישת הניזוק ,במצב דברי זה ,לבחור דווקא באותה חלופה שיש בה
כדי להטיל על המזיק את המעמסה הכספית הגבוהה ביותר ,אינה בתו
לב"208.
דרישת תו הלב בבחירת הסעד יכולה להתבטא במגוו דרכי ,והיא תקפה באשר
לפיצויי באותה מידה שבה היא תקפה באשר לציווי .סוגיה זו זכתה לדגש בניתוח
השיפוטי ג בנסיבות שבה הסעד הרלוונטי היחיד היה פיצוי כספי ,אלא שהתנהגות
התובע או דרישותיו השפיעו על אופ חישובו ועל גובהו .לדוגמה ,העדפת התובע לקבל
פיצוי בגי ההוצאות הנחוצות לתיקו נכס שבבעלותו על פני פיצוי המשק את ירידת
ער הנכס בגי העוולה נבחנה במשקפי תו הלב 209.כ נפסק כי תובע הנמנע מלקבל
טיפול רפואי שהוא זכאי לו בחינ מ המוסד לביטוח לאומי או מקופת חולי ,אינו זכאי
להחזר הוצאות בגי קבלת טיפול או עזרה ממקור אחר ,בי היתר בשל הפרת חובת תו
הלב 210.תו הלב עשוי להשפיע א על ענייננו אנו ,הלא הוא הבחירה בי פיצויי
לציווי .למשל ,בפסק די רוקר הוקדש חלק נכבד מ הדיו לשאלה א ומתי עתירה
לסילוק מבנה שנבנה על מקרקעי שלא כדי ,תו סירוב מצד התובע להסתפק בפיצויי,
היא שימוש לרעה בזכות  211.היבטי נוספי של התנהגות התובע העשויי להיות
רלוונטיי ה אש תור ,הימנעות מהקטנת הנזק או ביצוע עוולה נפרדת נגד
הנתבע212.
_____________________________________
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אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .400
טדסקי ,אנגלרד ,ברק וחשי )לעיל ,הערה  (11בעמ'  ;546–545וינוגרד )לעיל ,הערה (38
בעמ'  ;9894 ,8986אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .400
עניי גדיש )לעיל ,הערה  (36בפסקה .18
ש ,בפסקה .22
ע"א  2801/96אלעל נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' יפרח ,פ"ד נה) ,817 (1בעמ' ,826824
.829
עניי רוקר )לעיל ,הערה .(127
אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .400
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בד בבד יש מקו לבחו ג את התנהגותו של הצד השני לסכסו .אמנ נקודת
המוצא לדיו כולו היא כי הנתבע פעל שלא כדי .בר מידת הפסול שבהתנהלותו –
למשל חומרת התרשלותו ,מניעיו ,היק מאמציו למזעור הנזק וכדומה – צריכה להשפיע
על מידת ההתחשבות השיפוטית באינטרסי שלו213.
 .5שיקולי יעילות מצרפית
)א( הניתוח הכלכלי של המשפט ויישומו בגדר דיני התרופות
הגישה הכלכלית למשפט היא אחת מדרכי הניתוח הבולטות והחשובות ביותר
בכתיבה המשפטית בעשורי האחרוני .גישה זו גורסת כי ראוי שהמשפט יקד הקצאה
יעילה של משאבי החברה 214,כלומר הקצאה שתגדיל את "עוגת" הרווחה המצרפית215,
ואומדת את רציתו של כל כלל לפי מידת יעילותו 216.כל פעילות או אינטראקצייה
חברתית מוערכת תו השוואת תועלתה לעלויותיה – ה ברמה הנקודתית וה במישור
המערכתי וארו הטווח – מ הפרספקטיבה של כלל הציבור ,על יסוד ההשקפה כי
הכללי המשפטיי שמסדירי אותה חייבי למקס את היחס שייווצר בסופו של דבר
לטובת התועלת.
נקודת המוצא האמורה תקפה ג לתרופות שיפוטיות .מאחר שפסיקת תרופה נתונה
משמעה לא רק הבאת תועלת לתובע אלא א הטלת עלויות על הנתבע ,וכ גרימת
השפעות חיוביות או שליליות על צדדי שלישיי או על החברה כולה ,תיתכ הטענה כי
בעת קביעת הסעד יש להביא בחשבו את כל הרכיבי הללו ג יחד 217.לפי אותה

_____________________________________

 213ראו :אדר )לעיל ,הערה  (7בעמ'  ;390אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ'  ;400399וינוגרד
)לעיל ,הערה  (38בעמ'  ;44דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ' ) 313המונה כשיקול רלוונטי את
התנהגות הצדדי( .כידוע ,התנהגות זדונית מצד הנתבע יכולה להביא ג להטלת פיצויי
מוגברי או עונשיי )ראו למשל :אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ'  .(393391הדעת נותנת כי
השאיפה להטיל פיצוי מוגבר או עונשי אינה צריכה להשפיע על עצ הבחירה בי פיצויי
לבי ציווי ,וודאי שאינה אמורה להביא לדחיית בקשתו של התובע למת ציווי .ככל שקיי
אינטרס לית ביטוי ממוני לפסול המיוחד שבהתנהגות הנתבע ,אפשר לפסוק לטובת התובע,
נוס על הציווי ,רק את מרכיב הפיצוי המוגבר או העונשי שהיה מיתוס לפיצויי המפצי
אילו היה הפיצוי הכספי הסעד היחיד.
) Van Gerven, Lever & Larouche 214לעיל ,הערה  (32בעמ' .17
 215ישראל גלעד" ,על גבולות ההרתעה היעילה בדיני הנזיקי" ,משפטי כב )תשנ"ג( ,421
בעמ' .427
Jules Coleman, “The Normative Basis of Economic Analysis: A Critical Review of 216
.Richard Posner’s The Economics of Justice”, 34 Stan. L. Rev. (1982) 1105, p. 1105
) Dobbs 217לעיל ,הערה  (10בעמ' .29
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עמדה ,יש לבחור את הסעד המתאי על ידי השוואת העלויות והתועלות של כל תרופה
רלוונטית בפני עצמה ולעומת תרופות אחרות העומדות על הפרק218.
יישו שיקולי היעילות בבחירת הסעדי יכול להתבטא בדרכי אחדות :ראשית,
בהיבט הפשוט ביותר ,הגישה הכלכלית תעדי סעד שעלות ביצועו נמוכה על פני סעד
שעלות ביצועו גבוהה .כל עוד פער האפקטיביות בי הסעדי ,לטובת הסעד היקר יותר,
קט מ החיסכו שיושג על ידי אימו הסעד היקר פחות ,תרופה זו תיחשב לראויה219.
הדעת נותנת כי השיקול האמור יפעל לא אחת נגד מת צווי .לדברי ישראל גלעד,
שימוש רחב בצווי מניעה לסיכול נזקי בטר התרחשות צפוי לשבש פעילויות
הרצויות לחברה שיבוש ניכר ,ובכ ליצור יחס שלילי בי עלויותיה ותועלותיה .זאת
במיוחד בהקשרי שבה החוק מחיל אחריות חמורה לנוכח התפיסה כי הנזק הוא מחיר
בלתי נמנע של פעילות מסוכנת מטבעה א רצויה .גלעד מוסי כי עצ החשיפה
לדרישות להפסקת פעילות מצד נפגעי פוטנציאליי ,המלוות באיו לעתור לצו מניעה,
עלולה ליצור הרתעתיתר בשל חוסר הוודאות באשר לתוצאותיו העתידיות של המשפט,
בעיקר כאשר אות דרישות ותביעות מתבססות על עוולת הרשלנות220.
שנית ,הגישה הכלכלית מייחסת לדיני הנזיקי תפקיד מרכזי של הרתעה 221.הניתוח
הכלכלי הקלאסי מקדיש תשומת לב מועטה להשלכותיה של עוולה שכבר אירעה על
הצדדי הישירי לה ומתמקד תחת זאת במסר שתשדר ההכרעה המשפטית במחלוקת
שביניה למעוולי פוטנציאליי  222.האחריות הנזיקית ,כ נטע ,מחייבת מזיקי
העוסקי בפעילויות מסוכנות להפני את העלויות שה יוצרי אשר היו נופלות,
אלמלא קיומ של הכללי המשפטיי ,על כתפיה של אחרי ,והופכת פעילויות אלה
ליקרות יותר .הפנמה זו אמורה להוביל להימנע מביצוע אות פעילויות או לנקוט דרכי
בטוחות יותר לביצוע ,וכ נזקי בלתי רצויי מבחינה חברתית יימנעו מלכתחילה223.
המכשיר העיקרי שבאמצעותו מבקשת הגישה הכלכלית לכפות על אלו הפועלי שלא
כדי להביא בחשבו את הנזק שה גורמי ,הוא הפיצויי המפצי .לפי הנטע ,כדי
להביא לידי כ שמזיקי אכ ישוו השוואה מושכלת בי העלות לתועלת ויסיקו ממנה
את המסקנה החברתית הנכונה )לרבות ,לעתי ,המש הפעילות וגרימה מודעת של
הנזק( ,יש לקבוע את שיעור הפיצויי בסכו הכספי המשק במדויק את הנזק שנגר –

_____________________________________

ש ,ש.
ש ,ש.
גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ'  .799798כ ,ראו) Van Boom :לעיל ,הערה  (95בעמ' .3130
) Ingberלעיל ,הערה  (178בעמ' .796
.Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (2007) p. 25

218
219
220
221
222
Guido Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis (1970) p. 223

) Harris, Campbell & Halson ;68לעיל ,הערה  (10בעמ' .291
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לא יותר ולא פחות 224.על כ נטע למשל כי שימוש רחב בצווי מניעה ,האוסרי על
פעילויות עוד בטר עשיית ומסכלי נזקי עוד בטר התרחשות ,שולל את יכולת
של הפרטי בחברה ושל החברה בכללותה לנהל בשו שכל וביעילות סיכוני
ותועלות 225.כמו כ נראה כי הגישה הכלכלית תסתייג מציווי המורה על תיקו הנזק
בעי ,שהרי אי כל יסוד להניח כי ערכו של הנזק שווה לסכו הדרוש לש התיקו.
פונקצייה נוספת שהניתוח הכלכלי נוהג לייחס לדיני הנזיקי הוא פיזור הנזק .לפי
תאוריה זו ,יש למנוע מצב שבו הנזקי שנגרמי מפעילויות עסקיות הרצויות לחברה
נופלי במלוא על כתפיה של פרטי מעטי יחסית ,על ידי העברת האחריות בגינ
אל יוצרי הנזק ,שמסוגלי לגלגל את עלות אמצעי הזהירות והפיצויי המשולמי אל
צרכניה ,ובכ לפזרה על פני ציבור רחב .טענה העשויה לעלות בהקשר זה היא למשל
כי צווי מניעה המטילי איסור על פעילויות תעשייה וייצור מביאי לריכוז עלויות אצל
היצרני ובכ מקעקעי את רציונל פיזור הנזק226.
לבסו ,מתודולוגיה חשובה לבחירת סעדי לפי אמות מידה של יעילות כלכלית
מצויה במאמר הנודע והמשפיע של קלברזי ) (Calabresiומלמד ) .(Melamedלשיטת,
יש לסווג את הדרכי שבה תרופות מגשימות זכויות מהותיות לכללי של קניי וכללי
של אחריות .כלל של קניי מג על זכות באופ שכל המעוניי לשלול אותה מבעליה אינו
יכול לעשות זאת אלא בהסכמתו של האחרו ,בגדר עסקה וולונטרית שבה הלה קובע את
מחירה של הזכות  227.בהסדר שכזה המדינה רק מקצה את הזכות ,ואיננה מעורבת
בקביעת ערכה 228.לעומת זאת כאשר זכות מוגנת באמצעות כלל של אחריות בלבד,
אפשר לרכוש אותה מבעליה בניגוד לרצונו במחיר שנקבע על ידי המדינה 229.בשלב
השני של ניתוח גורסי קלברזי ומלמד כי יש להצמיד לכל זכות את סוג ההגנה
שימקס את התועלת הכלכלית .זו נקבעת בעיקר לפי העלויות הכרוכות בהגעה לעסקה
יעילה בי בעל הזכות לבי גור אחר ,שהזכות עצמה או האפשרות לפגוע בה מקנה לו
תועלת רבה ,ושבגדרה יתר לו לבצע את הפעילות שבה הוא חפ בתמורה לתשלו
כספי .כאשר עלויות העסקה גבוהות ,המשטר המתאי ,לדברי קלברזי ומלמד ,הוא כללי
אחריות המקלי את ההגעה לפתרו היעיל בהיעדר דרישה להסכמת בעל הזכות ,ולעומת
_____________________________________
) Laycock 224לעיל ,הערה  (10בעמ' ) Posner ;1817לעיל ,הערה  (222בעמ' Radin ;168
)לעיל ,הערה  (25בעמ' ) Harris, Campbell & Halson ;58לעיל ,הערה  (10בעמ' ;291
עניי אטינגר )לעיל ,הערה  (28בעמ' .515
) Standen 225לעיל ,הערה .(49
Gregory C. Keating, “The Theory of Enterprise Liability and Common Law Strict 226
 ;Liability”, 54 Vand. L. Rev. (2001) 1285, pp. 1311-1312גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ'

.799798

Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules, and 227
.Inalienability: One View of the Cathedral”, 85 Harv. L. Rev. (1972) 1089, p. 1092
) Bendor 228לעיל ,הערה  (183בעמ' .312
) Calabresi & Melamed 229לעיל ,הערה  (227בעמ' .1092
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זאת במצבי שבה עלויות העסקה נמוכות הול יותר להחיל כללי קניי הפותחי פתח
למשא ומת רצוני230.
)ב( משקל המצוי והרצוי של השיקולי הכלכליי
מערכת השיקולי הכלכלית היא במובהק משנית בחשיבותה במשפט הפרטי
הישראלי  231.בעשורי הראשוני שלאחר צמיחתה של הגישה הכלכלית במחקר
האקדמי ,בשנות השבעי והשמוני ,הדיו שיוחד לה בפסיקה הישראלית היה נדיר
ביותר ,ותוצאתו הייתה דחייה כמעט מוחלטת של גישה זו ככלי פרשני 232.למשל ,בעניי
אתא נפסק כי נקודת המוצא לבחירת סעד שיפוטי בגי מטרד היא הצור לרפא את נזקו
של הנפגע לפי טיבו ומהותו ,וכי ג תרופה "בלתי יעילה" ,אשר תועלתה לתובע נופלת
מעלותה לנתבע ,לגיטימית בהחלט 233.החל משנות התשעי אפשר למצוא בפסקי דינו
של בית המשפט העליו אזכורי רבי יותר של הניתוח הכלכלי ,א ג זאת תו הבעת
עמדה מסויגת כלפי השימוש בו  234.לדוגמה ,בפרשת צוק אור הכיר בית המשפט
בהיות של שיקולי היעילות הכלכלית חלק ממטרות דיני הנזיקי ,א הבהיר כי הבכורה
נתונה למטרות הצדק וההגינות 235.בעניי אבו זייד צומצמה חשיבותה של הרווחה
המצרפית לכדי שיקול ש"אי להתעל ]ממנו[ לחלוטי" 236.בפסק די בסט ביי צוי כי
"ג א יש משקל לשיקולי הכלכליי ,אי ה בבחינת חזות הכל במסגרת המשפט
הפרטי שבמרכזו רעיו הצדק המתק" ,ועל סמ זה נדחתה הטענה כי ראוי להתיר הפרת
חוזה מפאת יעילותה ולהסתפק בסעד הפיצויי 237.בפרשת שוה נאמר כי אי הכרח
לבחור "סעד פשוט והגיוני מבחינה כלכלית" מאחר ש"הניתוח הכלכלי אינו המסד
היחיד לברירת הסעד" 238.ובעניי גני דולינגר נקבע כי "בשיטת המשפט הישראלית
ביסודה אי שיקולי היעילות הכלכלית עומדי בפני שיקולי אחרי של מדיניות
משפטית ] [...ומכל מקו בוודאי אינ עומדי מעליה"239.
_____________________________________
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דיו מעניי בשאלת מקומ של תחשיבי היעילות בדיני הנזיקי בישראל נער על ידי
בית המשפט העליו בפרשת חמד ,בפני הרכב מורחב של תשעה שופטי .הנשיא ברק,
שלפסק דינו הסכימו כל השופטי ,התייחס בחוות דעתו לנוסחה המקובלת במשפט
האמריקני לבחינת קיומה של התרשלות נזיקית )"נוסחת האנד"( ,שהיא בעלת ממד
כלכלי ניכר ,וסירב לראות בה קריטריו מרכזי להכרעה על חשבו ערכי הצדק ,ההגינות
והמוסר 240.השופט ריבלי ,ואליו הצטר השופט טירקל ,הסתייג מהערה זו והביע
תמיכה ביישומה של נוסחת האנד במשפט הישראלי .א הפרשנות שהוא נת לה הפכה
אותה לאמת מידה רעיונית מופשטת ,הכוללת כשיקול מרכזי אפילו את עקרו הצדק
ועיקרה אותה מצביונה המתמטיכלכלי 241.בפסק די מאוחר יותר חזר בית
ְ
המתק,
המשפט על אותה השקפה .השופט ריבלי ,בהסכמת שני חבריו להרכב ,כתב כי מבח
העלות והתועלת אינו בהכרח מבח של משוואה פיננסית .הוא הוסי כי תפיסת המשפט
בישראל אינה כלכליתצרה ,אלא היא מאגדת בתוכה שיקולי מגווני ,ובה צדק ,על
היבטיו השוני ,כמו ג את השאיפה להשיג תוצאה יעילה במוב הרחב242.
חשובה לענייננו היא ג התבטאות מפיו של השופט טירקל ,מחבר דעת הרוב בפרשת
רוקר ,שבה נפסק כי זכות קניינית עשויה לזכות להגנה בעי א א יש בכ משו הטלת
עלויות כבדות על הנתבע:
"בבואנו לבחו את השימוש שעושה פלוני בזכויות הקניי שלו או את
ההגנה שלו עליה במבחני של תולב ,יש להיזהר מאוד כאשר באי
לשקול נזק מול תועלת .מאז כזה אינו עולה בקנה אחד ע מהותה של
זכות הקניי ,שבעליה רשאי ,בדרכלל ,לעשות או שלא לעשות בה
כאוות נפשו ,בלי שהתועלת הכלכלית המופקת מהשימוש תעמוד
לביקורת .מאז כזה ג עלול להביא לתוצאות מרחיקות לכת ובלתי
רצויות :א ימצא ביתהמשפט שנזקו של הפוגע בזכות גדול מהתועלת
שיפיק בעל הזכות מהסרתה של הפגיעה ,יהיה רשאי לאשר את הפגיעה
וכ לשלול מ הבעלי את זכותו .משמעות הדבר היא הפקעה של זכות
הקניי מכוח שיקולי הזרי למהותה .אי זה מתקבל על הדעת"243.
על כל האמור יש להוסי את עמדתה המפורשת והעקיבה של הפסיקה בהקשרנו
הקונקרטי – תורת התרופות – שעליה עמדנו לעיל ,ושלפיה השבת המצב לקדמותו היא
העיקרו הראשו במעלה של ענ משפט זה .חשוב להעיר ,לסיו ,כי קיימי הסדרי
_____________________________________

240
241
242
243

ע"א  5604/94חמד נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח) ,498 (2בעמ' ) 511להל :עניי חמד(.
ש ,בעמ' .519
עניי אבו חנא )לעיל ,הערה  (23בפסקה .42
עניי רוקר )לעיל ,הערה  (127בעמ' .246
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נזיקי חקיקתיי שאפשר לייחס לה מטרה כלכלית של פיזור הנזק ,א אלה מתוחמי
בהקשרי נקודתיי244.
בירור מעמדה הראוי של הגישה הכלכלית בדיני התרופות הישראליי דורש בהכרח
דיו ביקורתי על אודות מעמדה הראוי בשיטת המשפט הישראלית בכלל ,וזה חורג
באורח ניכר ממסגרת הדיו הנוכחית .די לנו א נאמר כי הבחירה הערכית לית משקל
מצומצ לגישה הכלכלית היא לכל הפחות סבירה ,וזאת מכמה טעמי:
ראשית ,המציאות המתוארת תואמת את מצב הדברי במשפט הקונטיננטלי )אשר
ממנו ,נזכיר פע נוספת ,שאוב רעיו הקודיפיקציה( ,ש השפעת הגישה הכלכלית
מועטה וזניחה 245.הבחנה זו נכונה בפרט באשר למשפט הגרמני 246.הדעה המקובלת
היא כי תיקו הנזק הוא המטרה היסודית של תורת התרופות הגרמנית ,וכי כל מעלה
אחרת שאפשר לייחס לסעדי ,כגו הרתעת מעוולי פוטנציאליי ותגמול על מעשיה
של מעוולי אקטואליי ,אינה אלא תוצר לוואי שולי של התיקו שאיננו משפיע
כשלעצמו על ההכרעה השיפוטית247.
שנית ,ג אשר למשפט האמריקני ,אשר מושפע השפעה לא מבוטלת מ הגישה
הכלכלית ,נאמר כי הקריטריו המרכזי המנחה את בתי המשפט בבוא לבחור את הסעד
המתאי ,עניינו המידה שבה האלטרנטיבות התרופתיות השונות מגשימות את זכותו
הרלוונטית של התובע ,וכי לעתי קרובות שיקולי הצדק גוברי על שיקולי היעילות
ומובילי לפסיקת סעד יקר א אפקטיבי248.
ושלישית ,הגישה הישראלית עולה בקנה אחד ע כתיבה אקדמית רבה המבקשת
לערער על צידוקיו של הניתוח הכלכלי ולקעקע את ישימותו ככלי מרכזי בעיצוב הדי.
כתיבה זו מעלה טיעוני רבי ,ובה איההתאמה של שיקולי היעילות למסגרת
_____________________________________

 244ראו :חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי ,תשל"ה ,1975ס"ח  ;234חוק האחריות למוצרי
פגומי ,תש" ,1980ס"ח .86
Kenneth G. Dau-Schmidt & Carmen L. Brun, “Lost in Translation: The Economic 245
)Analysis of Law in the United States and Europe”, 44 Colum. J. Transnat’l L. (2006
602; Nuno Garoupa & Thomas S. Ulen, “The Market for Legal Innovation: Law and
Economics in Europe and the United States”, 59 Ala. L. Rev. (2008) 1555, pp.
) Van Gerven, Lever & Larouche ;1568-1576לעיל ,הערה  (32בעמ' .18
Kristoffel Grechenig & Martin Gelter, “The Transatlantic Divergence in Legal 246
Thought: American Law and Economics vs. German Doctrinalism”, 31 Hastings Int’l
& Comp. L. Rev. (2008) 295, pp. 295-302; Christian Kirchner, “The Difficult
Reception of Law and Economics in Germany”, 11 Int’l Rev. L. & Econ. (1991) 277,
.pp. 279-280
Volker Behr, “Myth and Reality of Punitive Damages in Germany”, 24 J.L. & Com. 247
) Van Gerven, Lever & Larouche ;(2005) 197, p. 199לעיל ,הערה  (32בעמ' ;754753
פסק הדי בהלי  ,18 BGHZ 149ראו :בספר של ) Markesinis & Unberathלעיל ,הערה

 (32בעמ' .984
) Dobbs 248לעיל ,הערה  (10בעמ' .3129
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המושגית של המשפט הפרטי; 249היעדרו של בסיס נורמטיבי לקידוש ער היעילות;250
העיוות המוסרי הנובע מהעדפת אינטרס הכלל על פני אינטרס הפרט; 251חוסר היכולת

להשיג מידע מבוסס ומדויק על העלויות והתועלות הכרוכות בפעילויות חברתיות ועל
ההרתעה שמגשימי הסדרי משפטיי שוני ,אשר לאורו אפשר לייש את הניתוח
הכלכלי במציאות; 252הספקות המדעיי באשר להנחות הגישה הכלכלית לעניי המידה
והאופ שבה נורמות משפטיות מכווינות התנהגות  253,בפרט לאור תופעת ביטוח
האחריות שבגינה לעתי קרובות המעוול אינו נושא בעלות הישירה של הנזקי שגר254
ועוד .אי זה המקו להתעמק באות השקפות ,מטבע הדברי ,א ה מלמדות שעמדתו
העקרונית של המשפט הישראלי לגיטימית.
חר האמור אפשר לנסות ולגבש תפיסות שונות המשלבות את הצדק המתק ע
היעילות הכלכלית 255,תו שמירה על מעמד הבכורה של העיקרו הראשו .דוגמה אחת
לכ מצויה בגישתו הנזכרת של השופט ריבלי שלפיה נוסחת האנד ,שאינה אלא מסגרת
רעיונית לאיזו בי שיקולי ערכיי מתחרי ,יכולה לאגד בתוכה שיקולי יעילות וצדק
ג יחד 256.המלומד האנגלי בורוז מתאר את שיטת המשפט המקובל כמערכת קוהרנטית
של עקרונות המשקפת עירוב מורכב של רציונליזציה המבוססת על "זכויות מוסריות" ע
יעדי חברתיי ארוכי טווח אשר ממתני אותה ומסגלי אותה לצרכי שוני .לדבריו,
א על פי שאחד מ החשובי שביעדי החברתיי הללו הוא היעילות ,הרי שיש לה
מקו לצדה של החשיבה המוסרית ,ולא על חשבונה 257.לפי ניסוח אחר של היחס בי
האסכולות ,היעילות היא תמיד שיקול רלוונטי ,א מאחר שזכויות נתפסות בדר כלל

_____________________________________

) Englard 249לעיל ,הערה  (23בעמ' ) Zipursky ;45לעיל ,הערה  (34בעמ' .697
) Coleman 250לעיל ,הערה  (216בעמ' Ronald M. Dworkin, “Is Wealth a Value?”, 9 ;1116
.J. Legal Stud. (1980) 191
Anthony T. Kronman, “Wealth Maximization as a Normative Principle”, 9 J. Legal 251
Stud. (1980) 227, pp. 239, 243; Arthur Ripstein, “As If It Had Never Happened”, 48
) Zipursky ;Wm. and Mary L. Rev. (2007) 1957, p. 1973לעיל ,הערה  (34בעמ'
) Englard ;702701לעיל ,הערה  (23בעמ' .4342
 252ש ,בעמ' .139 ,44 ,3531
) Shuman 253לעיל ,הערה  (192בעמ' .49 ,43
 254ש ,בעמ' ) Englard ;6665לעיל ,הערה  (23בעמ' Gary T. Schwartz, “The Ethics ;41
and the Economics of Tort Liability Insurance”, 75 Cornell L. Rev. (1990) 313, p.
) King ;338לעיל ,הערה  (185בעמ' .196
 255ראו) Englard :לעיל ,הערה  (23בעמ' .30

 256עניי חמד )לעיל ,הערה  (240בעמ' .521519
) Burrows 257לעיל ,הערה  (10בעמ' .20
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כחשובות יותר 258,שיקולי צדק כגו ההגנה על חירויות בסיסיות עשויי לגבור עליה
ולהביא לאימו פתרו משפטי שהוא אמנ הוג א בלתי יעיל259.
במסגרת גישות אינטגרטיביות אלו ,ולנוכח הסקפטיות באשר לצידוקיה ולישימותה
של הגישה הכלכלית בצורתה הנוקשה ,אפשר ורצוי לערו ניתוח שאינו מתמטי ,פרטני
ומדויק באופיו ,אלא מופשט ,כללי ועקרוני 260.לפיכ בעת גיבוש משטר סעדי אפשר
לשאו שהוא ישרת את מטרת היעילות בצורה כוללנית ומשוערת 261ובכפו לשיקולי
הצדק ,ולקבוע למשל כי רק חוסר יעילות בולט ומובהק של תרופה מסוימת יביא
להעדפת תרופה אחרת ואפקטיבית פחות על פניה262.
לבסו יש מקו להתייחס באופ ספציפי יותר לדברי הביקורת שהשמיע ישראל
גלעד על הרפורמה התרופתית המוצעת בישראל ,ואשר נסמכו ביסוד על נימוקי של
יעילות כלכלית .ראשית ,הדוגמאות שנת גלעד לצווי בלתי יעילי משקפות מקרי
קיצוניי שבה הנזק החברתי ממת הצו – הפסקה מוחלטת של ייצור במפעלי או
איסור על נהיגה בכלי רכב – עולה באופ מובהק וברור על התועלת שבמת הצו 263.על
כ נראה כי מעשית גישתו אינה שונה מהותית מ העמדה שהובעה כא .שנית ,יש לזכור
כי מניעת הנזק מראש אינה חייבת להתבצע בהכרח על ידי הטלת איסור על עצ
הפעילות ,וכי לעתי אפשר להגשימה תו חיוב המעוול הפוטנציאלי לנקוט אמצעי
בטיחות מתאימי .שלישית ,חר מרכזיותה של עוולת הרשלנות מרבית העוולות
הנזיקיות כוללות תנאי מוגדרי וברורי יותר שמקני למעוולי פוטנציאליי
אפשרות סבירה לצפות את תוצאותיה של תביעה שתוגש נגד ועל פי זה לכלכל צעדיה
בתבונה וביעילות יחסיי .התניית של צווי מניעה בוודאות קרובה לגרימת נזק264
מצמצמת ג היא את אלמנט חוסר הוודאות ,וא מונעת פנייה מופרזת לערכאות
משפטיות מצד נפגעי פוטנציאליי .רביעית ,אי יסוד להניח כי עצ החשש מצווי
מניעה עתידיי יביא לעתי קרובות להפסקת פעילויות ייצור; כל עוד לא נית הצו יש
ליצר תמרי להמשי בפעילותו ,שכ היא מניבה לו רווחי ,ואילו הפסקה וולונטרית
של הפעילות עוד בטר נית הצו אינה מקנה לו כל יתרו משפטי או כלכלי )מלבד חסכו
הוצאות המשפט( .אדרבה ,התמרי העיקרי "להיכנע ללא קרב" מתקיי דווקא כאשר
האיו הוא בתביעה כספית ,שכ במקרה כזה יודע היצר כי ככל שיחדל מפעילותו
במועד מאוחר יותר ,כ יושת עליו פיצוי גבוה יותר ,כנגזרת של הנזקי שייגרמו בפועל.
_____________________________________
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259

) Dobbsלעיל ,הערה  (10בעמ' .31
ראו :ש ,בעמ' John Murphy, “Rethinking Injunctions in Tort Law”, 27 Oxford J. ;29
 ;Legal Stud. (2007) 509, pp. 525-526ואפילו ) Calabresiלעיל ,הערה  (223בעמ' .26
) Burrowsלעיל ,הערה  (10בעמ' .21
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 262השוו :אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .399
 263גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ' .800799
 264לעיל ,הערה .45
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 .6שיקולי נוספי
מלבד השיקולי המרכזיי שנדונו לעיל אפשר לציי לסיו שיקולי נוספי
שבכוח להשפיע במקרי מתאימי על בחירת הסעד השיפוטי .למשל ,אינטרסי
כללחברתיי )שאינ בהכרח כלכליי( או ערכי יסוד רמי מעלה הנכנסי בגדר תקנת
הציבור יכולי לפעול נגד מת ציווי 265.דוגמה בולטת לאינטרסי כאלה היא עקרו
חופש הביטוי ,המשמש בראש ובראשונה לשלילת מניעה מוקדמת של ביטוי על יסוד
ההנחה המסורתית שתרופה זו מסוכנת לחופש הביטוי יותר מסנקציות שבדיעבד 266.עוד
נימוק אפשרי נגד תרופות שביושר הוא קשיי מיוחדי בפיקוח שיפוטי על ביצוע267.
בנוס ,כאשר התובע עצמו יכול לתק את נזקו ביעילות ,יש טע להסתפק בשיפוי כספי
בגי הוצאות התיקו ,במיוחד לנוכח ההנחה שהתיקו ייעשה על ידיו מתו מוטיבציה
גבוהה יותר ובהתאמה רבה יותר לאופיו המדויק של התיקו הנדרש 268.לבסו ,כאשר
תיקו הנזק על ידי הנתבע כרו במת שירות אישי לתובע – קרי בפעילות המחייבת
קרבה ואינטראקצייה רבות במיוחד ,ומידה גבוהה במיוחד של מחויבות ושל יחסי אמו
– לא יהיה זה יעיל א הוא ייעשה בכפייה269.
מנגד ,טעמי לשלילת סעד הפיצויי ולהעדפת הציווי על פניו ה למשל החשש
שהתובע ייאל לתבוע שוב ושוב בגי נזקי שיוסיפו ויצטברו ע הזמ א לא יינת צו
שימנע כליל את העוולה; 270ההנחה שהנתבע יהיה מסוגל לבצע את הצו א לא יוכל
לשל פיצויי בשל היותו חדל פירעו; 271קושי רב בכימות ערכו הכספי של הנזק
)להבדיל מתופעת היעדר ההמירות המושגית שנדונה לעיל(272.
למותר לציי כי אי מדובר ברשימה סגורה ,וכי בנסיבות מוגדרות עשויי בהחלט
לעלות שיקולי רלוונטיי נוספי.
_____________________________________
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) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ'  ;743742אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .399398
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .744743
ש ,בעמ' .27A Am. Jur. 2d Equity § 101;762
שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ'  ,199הערה ) Markesinis & Unberath ;34לעיל ,הערה
 (32בעמ'  .931כזה הוא מצב הדברי למשל כאשר התיקו נדרש במקרקעי התובע אשר
ניזוקו במעשה העוולה .לעומת זאת ברי כי האפשרות הנדונה אינה רלוונטית כאשר השבת
המצב לקדמותו מחייבת ביצוע עבודות במקרקעי הנתבע ,למשל לש הסרת מטרד המשפיע
על מקרקעו הסמוכי של התובע .ראו :שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ'  ,199הערה .34
דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  .310ברי כי לא כל פעולה שאד מבצע בשביל אחר נחשבת
לשירות אישי ,אלא רק פעולה שבה ההיבטי הנזכרי ניכרי היטב .ראו :ש ,ש; ע"א
 108/84סת נ' אברה מרקובי – חברה לבניי ולהשקעות בע"מ ,פ"ד מב) ,757 (1בעמ'
.765
) Laycockלעיל ,הערה  (51בעמ' .715714
אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ'  .400תרחיש זה סביר בעיקר כאשר מדובר בצו מניעה האוסר
על פעילות ,להבדיל מצו עשה ,אשר ביצוע הפעולה הקבועה בו כרו לרוב בהשקעת
משאבי כספיי.
אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .400
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 .7מבט לעתיד :שיקולי המדיניות לבחירה בי תרופות לנוכח הצעת
הקודיפיקציה
כפי שצוי בתחילתו של מאמר זה ,הרפורמה המוצעת במער הסעדי הנזיקי
במסגרת תזכיר חוק דיני ממונות היא זו המציבה על סדר היו המשפטי את שאלת
מעמדו של סעד האכיפה אל מול סעד הפיצויי .על כ ראוי לבחו כיצד משתלבי
שיקולי המדיניות שמנינו זה עתה בגדרו של התזכיר ,וכיצד יהיה אפשר ליישמ א
וכאשר הוא יועלה על ספר החוקי273.
סעי )448א( לתזכיר חוק דיני ממונות קובע כזכור כי הסעד ,שהוא בבחינת בררת
המחדל במשפט האזרחי כולו ,לרבות בדיני הנזיקי ,הוא אכיפת זכותו המהותית של
התובע .במקרה של עוולה הפוגעת בזכות בעלת משקל רב – א זו זכות קניי או זכות
אד בסיסית אחרת כזכות לשלמות הגו או לכבוד – יחזק הדבר את נטייתו של בית
המשפט לדבוק באותה בררת מחדל ,וא ישמש משקל שכנגד לשיקולי סותרי 274.כ
ג יהיה כאשר התביעה תיסוב על נזק בלתי ממוני אשר נית למניעה או לתיקו
באמצעות ציווי .במסגרת קטגוריות אלה יוכלו בתי המשפט לית באופ ליברלי צווי
לעצירת פעילויות המסכנות את בריאות או חייה של אחרי או להנהגת אמצעי
בטיחות הולמי במסגרת ,ולמניעת ,הסרת או תיקונ של מטרדי )לרבות מטרד
לציבור הפוגע בסביבה( ,הסגות גבול וגזל של רכוש .בהנחה שחוק איסור לשו הרע
וחוק הגנת הפרטיות ,שבגדר מוחלות כיו ההוראות התרופתיות של פקודת הנזיקי275,
ישאבו במקו זאת את הוראותיו של הקודקס ,יהיה מקו לשקול הוצאת צווי מניעה נגד
עוולות אלה בתכיפות רבה יותר ,ובמקרי מתאימי ג צווי עשה לתיקו תוצאותיה276.
עוד שיקול שבכוחו לספק תוספת תמיכה לאופציית הציווי הוא התרשלות רבתי או זדו
מצד הנתבע.
בה בעת מונה סעי )448א( כמה חריגי למת הציווי ,שבגדר אפשר להביא
בחשבו את שיקולי הנגד שפורטו לעיל .בראש ובראשונה נקבע בס"ק  1המוב מאליו –
כי לא יינת ציווי מקו שבו אי אפשר לקיי את החיוב .הדעת נותנת כי מקרי רבי עד
_____________________________________
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בספרות המשפטית הועלתה הצעה לעג את אות שיקולי במפורש בקודקס עצמו לש
הגברת הוודאות והבהירות המשפטית .ראו :אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .403401
ראו :דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;315שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ' .204
סעי  7לחוק איסור לשו הרע ,תשכ"ה ,1965ס"ח  ;240סעי  4לחוק הגנת הפרטיות,
תשמ"א ,1981ס"ח .128
המקרה המתאי ביותר למת צו עשה הוא כאשר לשו הרע שפורסמה על אודות התובע
הוכחה כשקרית .במצב זה אפשר להורות לנתבע לפרס תיקו של דבריו או לדווח על
פסיקת בית המשפט המפריכה את ההאשמות נגד התובע באותה דר שנעשה הפרסו
המקורי ולאותו קהל יעד .הסמכות לפסיקת סעד זה קיימת כבר היו בסעי )9א() (2לחוק
איסור לשו הרע ,א בתי המשפט אינ מרבי לעשות בה שימוש .ראו בהרחבה :אלעד
פלד ,צווי עשה בדיני לשו הרע )עתיד להתפרס ב.(2012

תרופת האכיפה בדיני הנזיקי
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מאוד ,שאי בה כל סעד המסוגל לתק את הנזק בעי ,ייפלו בגדר חריג זה ,ובכלל כל
התביעות בגי נזקי גו שאירעו בעבר .נימוקי נוספי נגד מת ציווי ,שעניינ הצור
במת שירות אישי או במידה בלתי סבירה של פיקוח על ביצועו של הצו ,מצויני
במפורש בס"ק  2ו .3ס"ק  4הוא סעי שסתו רחב מאוד ,השולל את אכיפת החיוב
כאשר זו בלתי צודקת בנסיבות העניי .בתי המשפט יוכלו לקבוע כי תנאי זה מתקיי בי
היתר כאשר יסברו שהאכיפה תגרו לנתבע נזק בלתי פרופורציונלי לעומת מידת
התועלת שתביא לתובע ,או כאשר התנהגות התובע – לרבות עצ התעקשותו על מת
ציווי – לוקה בחוסר תו לב 277.ע זאת שיקולי התומכי במת ציווי כדוגמת אלה
שצוינו לעיל עשויי להביא בסופו של דבר לידי מסקנה כי תרופה זו צודקת בנסיבות
העניי ,חר שיקולי הנגד 278.ואילו ס"ק  ,5המורה על פסיקת פיצוי כאשר זוהי התרופה
המתאימה בשי לב לאופיו של החיוב 279,ייכנס לפעולה כאשר יעמוד על הפרק נזק
ממוני מובהק או נזק הנית להמרה בקלות למונחי ממוניי ,או כאשר האכיפה תגרור
עלויות חברתיות כבדות במיוחד מבחינה כלכלית או מבחינות אחרות.

ד .סיכו
האינסטינקט המשפטי המוטמע בתודעת של רבי מאתנו מורה כי פרט שסבל
פגיעה כלשהי מידי אחר זכאי לפיצוי כספי בגינה .אלא שמשוואה זו ,הג שהיא נראית
מובנת מאליה ,אינה חוק טבע ואינה נגזרת הכרחית של עקרונות צדק ,לוגיקה או תורת
משפט .הבסיס לה צנוע מעט יותר :המגמה להמיר נזקי מסוגי שוני לסכומי כס היא
חלק מ הקוד הגנטי של שיטת המשפט המקובל ,אשר למרות ריבוי המדינות
המשתייכות אליה – לרבות ישראל – אינה משקפת את צורת החשיבה היחידה .בעת
קביעת מעמדה הראוי של אותה גישה יש להביא בחשבו את העובדה כי במידה רבה היא
אינה אלא תוצר של מאבקי כוח היסטוריי בי בתי משפט שבינ לבי שיקולי מדיניות
משפטית אי מאו .כאשר אלה מצאי מ התמונה מפאת חוסר הרלוונטיות שלה
בימינו ,קשה למצוא טיעוני בעלי משקל ממשי המצדיקי לשמר את מעמד הבכורה של
תרופת הפיצויי בדיני הנזיקי .תחת זאת ראוי להעניק את מעמד הבכורה דווקא לסעד
האכיפה ,אשר מאפשר את הגשמתה הממשית של הזכות המהותית המופרת ובכ תוא
טוב יותר את מטרותיה של תורת התרופות.
_____________________________________

 277ראו :אדר )לעיל ,הערה  (15בעמ' .398
 278אשר לפגיעה בזכויות במקרקעי ובמיטלטלי קובעת הצעת הקודיפיקציה במפורש )א כי
בשני נוסחי חלופיי הנבדלי בהיקפ המדויק( כי האכיפה לא תישלל ,ככלל ,בשל סייג
הצדק .ראו :סעי )448ב() (2לתזכיר חוק דיני ממונות.
 279סייג זה הורחב לעומת הניסוח שנכלל בהצעת הקודיפיקציה המקורית משנת  ,2004בעקבות
הצעתו של ישראל גלעד .ראו :גלעד )לעיל ,הערה  (1בעמ' .801800
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ע זאת אי זה רצוי לקבוע מדרג סעדי שיהווה תמונת מראה לכלל ההעדפה
המסורתי בצורתו הקלאסית והנוקשה .מלבד ההכרה בכ שבמקרי רבי מת ציווי אינו
אפשרי כלל ,יש להותיר בידי בתי המשפט שיקול דעת רחב )כדוגמת זה המופעל כבר
היו בהקשרי מסוימי( כדי לאפשר הכרעה צודקת בהתחשב במכלול הנסיבות .שיקול
דעת זה עשוי להוביל בשיעור לא מבוטל של המקרי להעדפת תרופת הפיצויי על פני
הציווי ,א הוא לא ישלול לחלוטי את מעמד הבכורה של הציווי באות מקרי שבה
האפשרות להשתמש בו היא מעשית .הקביעה הסטטוטורית שלפיה הציווי הוא הכלל
והפיצוי הוא א חריג שהנתבע נושא בנטל להוכיחו ,אשר משקפת ג עמדה ערכית
בדבר זכאותו של התובע לאכיפת זכותו בעי ,אמורה להוביל לכ שרק נימוקי כבדי
משקל ,השוללי במובהק את רציות האכיפה ,יביאו לתוצאה זו 280.זאת ועוד ,ג א
קיימי נימוקי כאלה ה עשויי להתקזז ע שיקולי התומכי במת ציווי בנסיבות
העניי הקונקרטיות.
בהתחשב באמות מידה אלה ,הקודיפיקציה המוצעת של המשפט האזרחי מהווה
רפורמה נאותה ומוצדקת :מחד גיסא מבקשת הקודיפיקציה ליצור בתחו הנדו הסדר
התוא את השקפותיה של שיטת המשפט הקונטיננטלית ,אשר מקנה עדיפות עקרונית
לסעד האכיפה; מאיד גיסא ההוראה התרופתית המרכזית מנוסחת ניסוח המאפשר
הכנסת כל שיקולי המדיניות אשר מבחינה עניינית ראוי להביא בחשבו בעת בחירת
הסעד ,אל תו שיקול הדעת השיפוטי.
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 280ראו :דויטש )לעיל ,הערה  (8בעמ'  ;313312 ,306 ,303שלו ואדר )לעיל ,הערה  (5בעמ'
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