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 כללי .א

בנוגע הוראות  ,בין היתר ,קובעים 1986-התשמ"וין )אתיקה מקצועית(, כללי לשכת עורכי הד .1

ובכלל זה הוראות בדבר איסור איומים  בדרך ארץ,אליו ו יחסלחובות עורך הדין כלפי הצד שכנגד ו

 .ואיסור על מגע עם אדם מיוצג

במשלוח מסרים באמצעים אלקטרוניים בין משרדי עורכי דין המייצגים נוכח התרחבות השימוש  .2

הקווים המנחים ולהסדיר את להבהיר לנכון הוועדה מצאה בין צדדים שאינם מיוצגים לבעלי חוב 

מטעם עורך הדין אל אדם או אל תאגיד בדרישה לתשלום חוב או יה ילפנלמדיניותה בכל הנוגע 

הליכים בהתראה על כוונה לנקוט אשר יש בה סכום כסף בעד שירות, אגרה, נזק וכיוצא באלה, ו

 .(פנייה""ה)להלן:  משפטיים

 הנועדואופן הטיפול בגביית החוב, יה, אופן ביצועה ילתוכן הפנמדיניות הוועדה שלהלן, המתייחסת  .3

אפשר לעורך הדין לפעול נגד חייבים בשל לקוחו לצד שמירה על כבוד המקצוע ובאופן ההולם את ל

 .כללי האתיקה המקצועית

 מדיניות הוועדה .ב

 - יה לצד שאינו מיוצגיתוכן הפנ

 :במצטבר הפרטים הבאים לכאת תכלול לצד שאינו מיוצג פנייה ה .4

 , החייב, סכום החוב ודרכי התשלום;פרטים מלאים אודות הזוכה .א

כל שמו של משרד עורך הדין המייצג את הזוכה, שם עורך הדין המטפל בתיק ופירוט אודות  .ב

 ;התקשרות עמודרכי ה

 .ר הטרחההחוב לבין דרישת שכ בין סכום תוך הפרדה ,החוב הנדרש רכיבי מלוא פירוט .ג

להתרות הנמנה עם עובדי המשרד וניתן יהיה  ערוכה וחתומה בידי עורך דיןכל פנייה כאמור תהיה  .5

לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה  24בהתאם להוראות כלל וזאת , בנקיטת אמצעים חוקייםבה 
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יתווספו עליו הפרשי במידה שהחוב לא ישולם במועדו, כי ניתן יהיה לציין בפנייה בהקשר זה  .6

לציין את ניתן הצמדה, ריבית, קנס מנהלי ודומיהם, בהתאם לסעיפים בחיקוק הקובעים זאת, וכן 

 .רך גביית החובולצ ,(כולל הליכים לפי פקודת המיסים )גביה ,הכוונה לנקוט בהליכים אזרחיים

 - ה לצד שאינו מיוצגיהפניאופן 

  .סביר בנסיבות הענייןובלבד שמספר הפניות יהיה  ,עשה בכל דרך מקובלתייכול שתכאמור יה יהפנ .7

 עות הלילהבשלא ייעשו , באמצעות יישומון להעברת מסרים ניםמשלוח מסרואו  ,פניות טלפוניות .8

 .06:30ועד לשעה  18:30משעה  :קרי, 1977-כהגדרתן בחוק העונשין, התשל"ז

 -ופן הטיפול בגביית החוב א

עורך הדין  - קרן החוב( ,)לדוגמאהכולל סכום החוב תוך מ לשלם חיוב מסויםיבקש במידה שהחייב  .9

כפי שהדבר מתחייב גם מהוראות חוק החוזים )חלק כללי(,  ,חייב לקבל את התשלוםיהיה 

 ,לנקוט הליכי גביה לגבי החיובים האחריםמהזוכה , מבלי שיהיה בכך כדי למנוע 1973-תשל"גה

 לרבות חיוב בעבור החזר הוצאות גביה ושכ"ט.

חוזה או תשלום מלא ובפועל  ,בהיעדר סמכות לפי דיןיובהר, כי  המבוקשגובה שכר הטרחה ין ילענ .10

לא ידרוש עורך הדין אלא שכר לפי כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(,  של הלקוח

 .2000-תש"סה

 תחולה .ג

תחולתה של מדיניות זו כוחה יפה כלפי כל הליך בירור משמעתי שייפתח בוועדה החל מיום  .11

 פרסומה.

 

 

 ,    עו"ד שמעון כץ

 ועדת האתיקהיושב ראש 
 


