בעקבות בדיקת החשבון  -ביהמ"ש אישר לחברת בנייה להגיש תביעה נגדית נגד בנק דיסקונט בסך של 1.25
מיליון  ₪וזאת לאחר שנתבעה ע"י הבנק ע"ס .₪ 900,000
ביהמ"ש דחה לאחרונה ערעור של בנק דיסקונט ואישר לחברת הבנייה "מטאניס מיכאל חברה לבנין ועבודות אבן" להגיש תביעה
נגדית נגד הבנק.
השתלשלות העניינים:
בנק דיסקונט הגיש תביעה בסך של כ 900-אלף  ₪נגד חברת הבנייה וערביה .החברה הגישה ,באמצעות עו"ד שאול קוטלר ושי
פיאדה ,ממשרד קוטלר-הררי ,בקשת רשות להתגונן בטענה כי חיובי החוב אינם נכונים.
החברה הסתמכה בבקשתה על חוות דעת שלנו שהעלתה כי הבנק חייב את חשבונות החברה בחיובי יתר בסך של 2.125
מיליון  ₪בשל חיובי ריבית יתר ,התניית שרות בשרות ,וכן אי עמידה בהסכמים עם הלקוח.
החברה טענה בפני ביהמ"ש כי לאחר קיזוז החוב לבנק יתרת חשבונות החברה אמורה להיות בכלל בזכות ולא בחובה.
בהמשך נתן ביהמ"ש לחברה רשות להתגונן ואישר לה להגיש תביעה שכנגד נגד הבנק ,והחברה אכן הגישה תביעה שכנגד בסך
של  1.25מיליון ) ₪הסכום כאמור לאחר קיזוז החוב של  900אלף ש"ח(.
הבנק ערער על עצם ההחלטה להגיש נגדו תביעה שכנגד בטענה שלנתבע בסדר דין מקוצר אין זכות קנויה להגיש תביעה שכנגד
והוא צריך לקבל רשות להגשת כתב הגנה וכתב תביעה.
כאמור ,ביהמ"ש דחה את ערעור הבנק וציין כי הנתבעת ביקשה בבקשת הרשות להתגונן היתר להגשת תביעה שכנגד ,וכן
צירפה תצהיר מפורט הכולל את חוות הדעת הכלכלית של שגיא וכן פירוט העובדות המבססות את טענת הקיזוז.
ולפיכך ,קבע כי " :התצהיר המפורט הפך לכתב הגנה ,והתייתם הצורך בהגשת כתב הגנה שרק יוסיף "נפח" לתיק
ביהמ"ש ולא יתרום מאומה לקידום התהליך".

הסברים בנוגע למקרה )שאולי יסייעו גם לכם(:
-

עו"ד קוטלר ופיאדה מסבירים ,כי כאשר בנק תובע לקוח נפתחת בפני הלקוח הדרך לבדוק את כל חשבונותיו וחיובי
הבנק לאורך כל השנים אחורה ,ולא רק בדיקה של  7שנים אחורה כפי שקובע חוק ההתיישנות.
לסכום :מהפסיקה עולה כי לקוח שנתבע ע"י הבנק ומבקש לתבוע את הבנק בתביעה שכנגד ,צריך לציין בבקשת
הרשות להתגונן שלו כי בכוונתו להגיש תביעה שכנגד ,וכמו כן לצרף תצהיר מפורט לגבי הנימוקים לתביעת הנגד .אם
התביעה שכנגד היא אותה הטענה כמו הרשות להתגונן ,הרי שהתצהיר המפורט יהפוך לכתב הגנה והלקוח לא חייב
להגיש כתב הגנה.

-

אמנון שורץ ,מנכ"ל שגיא ,אומר כי הוא מייעץ לכל לקוח או העומד בפני דרישת חוב או תביעה של הבנק נגדו ,לבצע
בדיקה אחורה של כל החיובים בחשבון.
לדבריו ,ברגע שלקוח חותם על הסדר עם הבנק הוא מחויב להסדר/הסכם ואינו יכול לבוא בתביעות חדשות לבנק ,לכן
חשוב לבצע בדיקה לפני שנכנסים למו"מ עם הבנק וחותמים איתו על הסדרים .בדיקה כזו יכולה להפחית את החוב
מהותית ע"י קיזוז חיובי היתר מהחוב ,ואף להוביל להיפוך היוצרות כאשר הלקוח יכול לתבוע החזרים מהבנק ,כמו
במקרה הזה.

-

