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 .1כללי
על רקע חוסר אחידות ופרשנות שונה של תקנות בתי המשפט אגרות התשס"ז ( ,2007להלן-
"התקנות") בביצוע החזרי אגרה לתביעה בסכום קצוב ,עלה הצורך בהבהרת התקנות המורות על
ביצוע החזרי האגרה ויישומן כהלכה.
 .2מטרה
להסדיר את נושא החזרי האגרות בבתי משפט ולהביא לאחידות וביישום החלטות בנושא החזרי
אגרות על פי האמור בתקנות.
מבוא:
המונח "אגרה" מבטא את הסכום הכולל שיש לשלם .בתביעה כאמור בפרטים  8 ,1או 22
לתוספת ,גם כאשר האגרה משולמת בשני שיעורים ,אין זו "אגרה ראשונה" ו – "אגרה שנייה",
אלא תשלום האגרה בשני תשלומים ,כאמור בסעיף (6א) ( )1ו( )2לתקנות.
היה ושולמה רק המחצית הראשונה ,ההחלטה על החזר האגרה ,מתייחסת רק למחצית
הראשונה ששולמה .היה ושולמה גם המחצית השנייה ,ההחלטה על החזר האגרה מתייחסת
לכל האגרה ששולמה.
 .3החזר אגרה לפי החלטה שיפוטית
ניתנה החלטה שיפוטית להחזר אגרה על פי התקנות תפעל המזכירות לבדיקת הזכאות להחזר
כלהלן:
 3.1נמצא כי קיימת זכאות להחזר אגרה תפעל המזכירות לבצע ההחזר לפי האמור בהוראה זו.
 3.2נמצא כי לא קיימת זכאות להחזר אגרה לפי התקנות ,תודיע המזכירות לבעל הדין באמצעות
הודעת מזכירות מובנית הנקראת "אי זכאות להחזר אגרה" כי אין מקום לביצוע החזר אגרה.
 .4החזר אגרה מחצית ראשונה
החזר אגרה יבוצע רק לאחר בדיקה כי מתקיימים התנאים הבאים:
 4.1הטיפול בתיק הסתיים והתיק מופיע כתיק סגור במערכת נט המשפט.
 4.2על פי תקנה (6ב) לתקנות האגרות :הסתיים ההליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט
השלישית -ינוכה מהאגרה ששולמה סכום כנקוב בפרט  34או  35בתוספת ,לפי העניין ,כערכו
במועד התשלום ,ויתרת האגרה ששולמה תוחזר ,בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור
בתקנה  – "17אם יתקיימו התנאים הנ"ל:
( )1ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו.
( )2ההליך הסתיים בפשרה.

( )3הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות.
( )4הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור.
התקיים אחד מהתנאים הנ"ל –
יש לבצע החזר אגרה בניכוי הסכום הנקוב בפרט  34או  35לתוספת  ,ללא החלטה שיפוטית.

 .5החזר מחצית השנייה של אגרה לתביעה בסכום קצוב:
הסתיים התיק בפשרה/ביטול/מחיקה אחרי ששולמה המחצית השנייה של האגרה ולפני
שהסתיימה ישיבת קדם משפט שלישית (והתיק נקבע להוכחות) ,יש להחזיר את האגרה ששולמה,
שהיא שתי מחציות האגרה בניכוי הסכום הנקוב בפרט  34או  ,35ללא החלטה שיפוטית
המתייחסת למחצית השנייה ,כלומר ,עדיין חלה תקנה משנה (6ב).
 .6החזר הפרש אגרה לאחר תיקון תובענה על דרך של הקטנת הסכום על פי תקנה (10ד)
"התיר בית המשפט תיקון תובענה על דרך של הקטנת הסכום התביעה או המרת הסעד בסעד
שסכום האגרה בעדו נמוך יותר וטרם הסתיימה ישיבת קדם המשפט השנייה ,רשאי בית המשפט
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להורות על החזר הפרש בין סכום האגרה כפי ששולמה בתביעה
המקורית לבין סכום האגרה שנקבע על פי כתב התביעה המתוקן .בית המשפט רשאי להחזיר את
כל ההפרש או חלקו ,ויחולו הוראות תקנה משנה (ב) בשינויים המחויבים"( .תקנה משנה ב' לעיל,
הכוונה היא לתקנה  10ב' לתקנות).
החזר הפרש האגרה כאמור לעיל – מחויב החלטה שיפוטית.
 .7החזר אגרה לפי תקנה  6ג'
הסתיים התיק בפשרה/ביטול/מחיקה לאחר ששולמה המחצית השנייה של האגרה ,לאחר
שהסתיימה ישיבת קדם משפט שלישית ,ולפני שהוחל הדיון  :לא חלה תקנת משנה (ב) יש
לפעול לפי תקנה ( 6ג) המתייחסת לכך כי יש פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה ולא
צריך לשלמה .במצב בו שולמה האגרה ומתקיימים התנאים לעיל (תקנה  6ג') – תוחזר
המחצית השנייה ללא החלטה שיפוטית.
 .8החזר אגרה לפי תקנה  6ד'
בהתאם לתקנה [6ד] הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות ,ולא חלה בעניין
תקנת משנה [ב] רשאי בית המשפט להורות על החזרת האגרה ששולמה .בניכוי סכום כנקוב
בפרטים  34או  35לתוספת .המונח "אגרה" מבטא את הסכום הכולל של האגרה ששולמה
בתיק ואין צורך בהחלטה נפרדת לגבי המחצית השנייה ,כלומר ,על פי החלטה אחת ניתן
להחזיר את שתי המחציות של האגרה.
 .9הסתיים התיק בפשרה/ביטול/מחיקה לאחר ששולמה המחצית השנייה של האגרה ,לאחר
שהסתיימה ישיבת קדם משפט שלישית ,ולאחר שהחל הדיון ,אין החזר האגרה בהתאם
לתקנות ,החזר אגרה יתאפשר רק בהחלטה שיפוטית מפורשת לכך.

 .10החזרי אגרה בתיקי תביעות קטנות
התקנות אינן חלות על תביעות בבתי משפט לתביעות קטנות .בתיקים מסוג זה אין החזר
אגרה כלל.
 .11כתב השופט בהחלטתו" :תוחזר האגרה במלואה על פי התקנות" – יוחזרו שתי מחציות
האגרה בניכוי הסכום הנקוב בתקנות.
כתב השופט בהחלטתו" :תוחזר האגרה במלואה " – יוחזרו שתי מחציות האגרה ללא
ניכוי הסכום הנקוב בתקנות ,החזר אגרה זה יועבר לבדיקתה של המחלקה המשפטית
טרם אישור ההחזר.
 .12למי תוחזר האגרה:
האגרה תוחזר תמיד לעו"ד המייצג את משלם האגרה ,למעט מקרים בהם ציין השופט
בהחלטתו את שמו של המוטב אליו יש להשיב את האגרה .החליט השופט להחזיר את
האגרה לתובע ולא ציין את שמו ,תוחזר האגרה לעו"ד המייצג את התובע בתיק.
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