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דף סיכום בחינה

מזהה בחינה: 001000252833 מזהה סטודנט: 179751

שם קורס: תובענות ייצוגיות

ציון שאלה סופי ציון מירבי מספר שאלה

14.00 20.00 1 

6.00 10.00 2.1 

10.00 10.00 2.2 

20.00 20.00 3 

9.00 10.00 4.1 

10.00 10.00 4.2 

9.00 10.00 5.1 

9.00 10.00 5.2 

ציון בחינה סופי : 87.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

*** לתשומת לבך, במידה וההערות מופיעות ב "ג'יבריש" יש להוריד את הקובץ למחשב
*** reader acrobat - ולפתוח ב

                             1 / 10



 



 



התוספת השנייה אינה עוסקת בשיעור הנזק



המוטיבציה לתבוע תלויה בתוחלת ההליך אל מול העלות.



 



בשלב הראשון המבקש נדרש להפקיד את חלקה הראשון של האגרה - כך שמי שידו אינה משגת, נמנעת ממנו הגישה לערכאה גם אם תביעתו מוצדקת (לפחות אם אין לו מימון חיצוני).



מצד שני, ישנו חשש מהרתעת יתר של מבקשים שתביעתם מוצדקת. במשפט הישראלי המבקש נושא בכל הסיכון הכרוך בניהול ההליך לרבות בתשלום האגרה. אין הבטחה כי תביעה מוצדקת אכן תתקבל. לכן האגרה עלולה להרתיע גם תובעים מוצדקים.



משפט לא ברור.



 



 



 



כמו כן,  נקבע כי על אף שלא קיימת חובת פנייה מוקדמת, לבית המשפט שיקול דעת בהתאם להחוק לבחון ולהביא בחשבון בכל מקרה לפי נסיבותיו, את ההשלכות שיש לייחס להעדר פנייה מוקדמת.



לא מדויק - בהתאם לסעיף 9 לחוק, הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט 11 בתוספת השניה (תביעת השבה נגד רשות), לא ידון בה בית המשפט אלא לאחר שחלפה תקופה של 90 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור. 
בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע.



 



 



משפט לא ברור



כמו כן, הסתלקויות מתוגמלות עלולות לפגוע גם בחברי הקבוצה. הן אמנם לא יוצרות מעשה בית דין אך הן כן מקשות על הגשת בקשות מוצדקות בעניין בעתיד.
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מתי הסתלקות מתוגמלת היא לטובת הקבוצה?



כמו כן, אם לא תתאפשר הסתלקות מתוגמלת -
כאשר התביעה כבר הוגשה, גם אם סיכוייה נמוכים מאוד התמריץ של בא הכוח יהיה להמשיך ולנהל את ההליך עד סופו. זאת מפני שבמהלך ניהול ההליך הסיכון הכספי, למעט זמן בא הכוח (שרובו כבר הושקע בהכנת הבקשה) – מוטל על המבקש. הדבר מטריח את בית המשפט והנתבע, ומביא לבזבוז כספי המבקש.
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