
 

 

www.news1.co.il
  News1 - 08:38  2012 מרץ 11ראשון  יוםמחלקה ראשונה 

 תגובות  |  פובליציסט פריידיןד מתן"עו

 שקלים ללקוח שמעלה בכספוד תשלם מיליון"עו

 בית משפט השלום בירושלים קבע כי
, עורכת דין שמעלה בכספי נאמנות

 תשלם ללקוח שבכספו מעלה כמיליון
עד  24%שקלים בריבית שיא שנתית של 

 חובהשתחזיר את

▪  ▪  ▪ 
 שמעלה בכספי נאמנות תשלם ריבית עורכת דין

 תחזיר את עד אשר, בשנה 24%שיא שנתית של 
. מלוא סכום המעילה בסך למעלה ממיליון שקלים

בית משפט השלום ) 20.7.06( כך קבע
 ויוה ד"אשר דחה את בקשתה של עו, בירושלים

 .סיוון לבטל פסיקה שהתקבלה בעניין
 

 ד סיוון מכרה לרמי לוי דירת נופש בפרויקט"כאשר עו' 97 הוא בשנת ראשיתו של הסיפור
ד סיוון " הוחזק אצל עוהכסף. אלף דולר 85בסכום כולל של , במרינה באשקלון" שירת הים"

הסתכסכה " שירת הים"ממניות  25% -שהחזיקה בכ ,ד סיוון"עו. בנאמנות עד חתימת החוזה
 אך, ובסופו של דבר המכירה לא יצאה לפועל, ד רבינוביץ מירושלים"עו ,עם שותפה לפרויקט

 . ד סיוון לא החזירה את הכסף לרמי לוי"למרות זאת עו
 

 את כספו בתוספת נחתם בין סיון ובין לוי הסכם ולפיו עורכת הדין תחזיר ללקוח 2000 בשנת
, לאחר שגם סכום זה לא הוחזר ללוי. דולר 100,000 -כ כ"ובסה, אלף דולר 15 -פיצוי של כ

בתוספת , שקלים 394,332 המשפט קבע שעליה להחזיר לו הוא הגיש נגדה תביעה ובית
 הדומה, בעקבות ריבית העונשין הגבוהה. בשנה 24% חריגה בשיעור של לריבית שנתית

 . שקליםתפח החוב לסכום של למעלה ממיליון, לריבית הנהוגה בשוק האפור
 

בעקבות .  החלטת בית המשפטמנת לאכוף את-פנה לוי להוצאה לפועל על 2002בשנת 
לאחר , אולם. כל אחד, אלף דולר 15 בתשלומים של הפנייה הסכימו הצדדים כי החוב יוחזר

 ולאחר, בעקבות פנייה נוספת להוצאה לפועל.  עורכת הדין את תשלומיהשני תשלומים עצרה
 . בלבדשקלים 1,000חקירת יכולת נקבע כי עורכת הדין תשלם מדי חודש 

 
 את נכסיה הרבים של עורכת הדין לחשוף, ד יובל ברכה"באמצעות עו, בינתיים הצליח לוי

ד "בעקבות פנייתו של עו.  ובבעלות חברות מטעמהן שבבעלותה"בפרויקטים שונים של נדל
 ולאחר, ד סיוון להציג מסמכים המעידים על מצבה הכלכלי"חוייבה עו ,ברכה להוצאה לפועל

 . לפועלשלא עשתה זאת הוצא נגדה צו מאסר בגין בזיון ראש ההוצאה
 
 פתיחה ובה דרשה לחזור להסכם ד סיוון הגישה לבית משפט השלום בירושלים המרצת"עו

השופט יצחק מילנוב דחה על הסף את , אולם,  בתשלומיםדולר 100,000ולפיו תחזיר רק 
 בה, התביעה דנן היא למעשה צומת נוסף בדרך החתחתים" קובע כי בקשתה תוך שהוא

 את חובה הפסוק דרך רצופת התחמקויות וניסיונות להקטין -הוליכה התובעת את הנתבע 
 לב ולנקיון כפיים ממי שפונה לבית התנהגות אשר איננה מתיישבת עם הדרישה לתום, לנתבע
 ". המשפט

 
 ומאתיים אלף  כי עורכת הדין סיון תאלץ לשלם ללוי סכום המגיע היום למיליוןהיות שכך נקבע

 .שקלים 25,000 ד בסך"בנוסף תשלם סיון ללוי שכר טירחת עו. שקלים

 רמי לוי' ויוה סיון נ 594/05פ "ה 

31/07/2006 :עודכן  |  31/07/2006 :תאריך

 
 להדפסהלחץ כאן

ד תשלם מיליון שקלים ללקוח שמעלה בכספו"עו1מתוך  1עמוד 
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