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הוספת פרק רו

.1

אחרי פרק ר לחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א981--ו י ,יבוא:
״פרק ויו :תובענה ייצוגית

״תובענה ייצוגית

35א) .א( צרכן ,או ארגון צרכנים כמשמעותו לפי סעיף 1ג)ג( )להלן -
התובע( ,רשאי לתבוע ,בכפוף להוראות פרק זה ,בשם קבוצת צרכנים בעילה
אשר על פיה הוא יכול על פי חוק זה לתבוע בשמו ונגד כל נתבע אשר הצרכן
רשאי לתבוע בשמו)להלן  -תובענה ייצוגית(.
)ב( מקום שעילת התובענה היא נזק ,די בכך שהתובע יראה כי נגרם
נזק לצרכן.
)ג( פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים
עם הקבוצה ,בכפוף לאמור בסעיף 35ג)ב(.

אישור בית
המשפט

35ב .הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט ,והוא לא יאשרה
אלא אם כן שוכנע שנתקיימו תנאים אלה:
)ו( התובענה הוגשה בתום לב:
) (2גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית,-
) (3התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה
במחלוקת בנסיבות הענין!
) (4קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם
של כל הנמנים עם הקבוצה.

הגדרת הקבוצה

35ג) .א( אישר בית המשפט את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית ,יגדיר
את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה ,ויורה על אופן פרסום החלטתו.
)ב( יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט כמי שהסכים
להגשת התובענה כתובענה ייצוגית ,אלא אם כן הודיע לבית המשפט על
רצונו שלא להיכלל בקבוצה ,וזאת תוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסומה
של החלטת בית המשפט :בית המשפט רשאי ,לפי בקשה של אדם פלוני,
להאריך לגביו את התקופה האמורה ,אם ראה טעם מיוחד לכך.

הסדר או פשרה

35ד .תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית ,ולא יעשה הסדר או פשרה עם
נתבע ,אלא באישור בית המשפט.
5גה) .א( שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין בכל ענין הנוגע לתובענה
ייצוגית.
)ב( שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי הוכחת הנזק
שנגרם לכל אחד מן הנמנים עם הקבוצה התובעת.
5גו .תובע המגיש תובענה ייצוגית יודיע על כך בכתב ליועץ המשפטי
לממשלה.

נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשנ״ד)גו ביולי  ;(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו ,בהצעות חוק  ,2260מיום
ב׳ בניסן התשנ״ד ) 14במרס  ,(1994עמי 96ג.
סייח התשמ״א ,עמי  :248התשמ״ח ,עמי  ;82התשנ״ג ,עמי .188
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פטור מאגרה
שכר טרחה של
עורך־ דין

35ז .תובענה ייצוגית תהיה פטורה מאגרת בית המשפט.
35ח .שבר הטרחה של עורך הדין שייצג את התובע בתובענה ייצוגית יהיה
טעון אישורו של בית המשפט; עורך הדין לא יקבל שכר טרחה בסכום העולה
על הסכום שאישר בית המשפט.

שיפוי ופיצוי
מיוחד

35ט .פסק בית המשפט פיצוי כספי בתובענה ייצוגית ,רשאי הוא להורות כי
חלק הנראה לו מהסכום שפסק ,לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עורך דין,
ישולם לתובע שטרח בהגשת התובענה ובהוכחתה ,והיתרה תחולק בין
הנמנים עם הקבוצה באופן יחסי לנזקיהם.

אי מניעת
םעדים אחרים

35י .אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מצרכן סעד משפטי אחר _כלפי
הנתבע.״

הוראות פרק ויד המובא בסעיף ו לא יחולו בשל עילה שנוצרה לפני שעברו שלושה
.2
חודשים מיום פרסום חוק זה.

יצחק רבין
ראש הממשלה

סייג

לתחולה

מ י כ ה חריש
שר התעשיה והמסחר
שבחוייס
יושב ראש הכנסת

עזרויצמן
נשיא המדינה

חוק מם רכוש וקרן טיעויים )תיקון מם׳  ,(25התשנ״ד*1994-
בחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א961-ו י ,בסעיף  ,56במקום ״ארבע שנים״ יבוא
.1
״שבע שנים״.

תיקון סעיף 56

בסעיף  12לחוק הסדרים במשק המדינה )היטלים וארנונה( ,התשנ״א-ו , 199במקום ״כ״א
.2
בתמוז התשנ׳׳ד ) 30ביוני (1994״ יבוא ״כ״ו בחשון התשנ״ה ) 31באוקטובר (1994״.

תיקון חוק
המרעה ^*,ט&ס
וארנונה(  -מס׳ 10

2

יצחק רבין
ראש הממשלה
עזרויצמן
נשיא המדינה

אברהם ) ב י י ג ה ( שוחט
שר האוצר
שבחוייס
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום ג• באב התשנ״ד) 11ביולי  ;(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2289מיום
כ׳ בתמוז התשנ״ד ) 29ביוני  ,(1994עמי וג.5
י ם״ח התשכ״א ,עמ׳  ;100התשנ״ב ,עמ׳  ;176סייח התשנ״ד ,עמ׳ .160
סייח התשנ״א ,עמי .72
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חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות()תיקון מם׳ ,(2
התשנ״ד*1994-
הוספת סעיף 2ב

בחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות( ,התשי״ט) 1958-להלן  -החוק העיקרי(,

,1

י

אחרי סעיף 2א יבוא:
״העברה לעובד
ה ע י ב י

י

ה מ י ס מ

י

2ב) .א( נתבקש עובד הציבור להפעיל סמבות לפי סעיף  ,2ואותה סמבות
אינה מוקנית לו ,יפעל באחת מאלה:
) (1יעביר את הבקשה לעובד הציבור שלדעתו מוקנית לו אותה
סמכות ,ויודיע על כך בכתב למבקש ,בציון פרטים על זהותו ומענו
של עובד הציבור;
) (2יודיע למבקש על העדר סמכותו ,ויצרף המלצה בדבר זהותו
של מי שלדעתו מוסמך לטפל בבקשה ,בציון פרטים אודותיו.
)ב( הועברה בקשה כאמור בסעיף קטן )אץו( ,יתחיל מנין התקופה,
לענין סעיף )2א( ,מיום קבלת הבקשה על ידי עובד הציבור המוסמך
כאמור.״

תיקון סעיף 6

.2

בסעיף  6לחוק העיקרי ,אחרי ״2א״ יבוא ״2ב״.
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזרויצמן
נשיא המדינה

שבח ו י י ס
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י׳ באב התשנ״ד ) 18ביולי  ;(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות תוק ,2261
התשני׳ד מיום ב׳ בניסן התשנ־ד 14),במרס  ,(1994עמי .400
י סייח התשי״ט ,עמי  ;7התשכ״ט ,עמי .147
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