אז מה אם כתב הויתור עליו חתמת הוצא ממך במרמה? ויתרת!  /עו"ד דורון

אפיק*

מכ"ל חברת יצור מזון שמעסיקה עובדים עם מוגבלויות תפס במעילה באמון החברה כשחתם בהיחבא על הסכם הפצה
בלעדית בארצות הברית עם מפיץ קטן ולא ראוי בתמורה לקבלת מיות אצל המפיץ .בהליך משפטי שפתח גדו ,לאחר
שהמכ"ל טען שמדובר בסך הכל באי הבה ומעולם לא מעל בכספים ,חתמה פשרה שקיבלה תוקף של פסק דין
ובמסגרתה החברה והמכ"ל ויתרו הדדית על כל טעה האחד גד השי .רק חודשים לאחר סיום העסקתו גילתה החברה
שתקופה ארוכה מעל המכ"ל בכספים בסכומי עתק כשהוא מזייף את חתימת החברה על שיקים שקיבל מלקוחות
ומבצע פעולות ל"הלבת ההון" שגב .בהליך חדש שפתח גדו הודה המכ"ל בטילת הכספים אך טען שהחברה ויתרה
על זכויותיה בהסכם הפשרה והדרך היחידה לתבוע אותו היא לבטל את הסכם הפשרה ולאפשר גם לו להגיש תביעות
גד החברה .האמם יכול גב לברוח מאחריות רק מכיוון שהצליח להוציא במרמה כתב ויתור?
דרך המלך במקרה של כתב ויתור שחתם בתרמית היא לטעון לבטלותו וגם בבתי הדין לעבודה כבר קבע שביטול
הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין יהיה במקרים חריגים ביותר .כתב ויתור יכול להוות באופן טבעי גם ויתור על
עובדות שאין ידועות ויהיה תקף גם אם לא כל העובדות היו ידועות לחותם בעת החתימה .כך ,למשל ,עסקת השקעה
בחברה במצבה " "As Isמשמעה בפועל פטור מכל טעה .עם זאת ,האם ייתכן לדרוש מבעל מיות שהשקיע בחברה
בהתבסס על תרמית לוותר על מיותיו )שאולי שוות היום הרבה יותר ממחיר הרכישה( ולתת פרס לרמאי ,כתאי
לתביעה מהרמאי על מצגי השווא שתן? או ,יקח דוגמא הזויה יותר ,האם הגיוי לדרוש מאשה שהתגרשה מבעלה
לבטל את הסכם הגירושין )שקבע ויתור הדדי בתמורה לחלק שקיבלה ברכוש( ולהתחתן מחדש עם הגרוש הרמאי שלה
רק מכיוון שגילתה שהסתיר ממה כס דל"ן יקר שרכש בעת הישואים?
במקרה שדון בבית המשפט העליון בשת  2015בעיין חברת אפריקה ישראל עלתה השאלה מה דיה של תביעה גזרת
גד דירקטורים ,שהוגשה לאחר הסדר חוב בו כללה תיית פטור מאחריות .בית המשפט איפשר הגשת תביעה גזרת
רק בושא טעות התרמית ,וקבע שתיית הפטור בהסדר החוב אמם גורפת אך בית המשפט לא יפרש את התייה
ככוללת גם מעשי תרמית לא ידועים ,שלא רשמו במפורש בכתב הויתור .באופן דומה איפשר בית המשפט העליון
בשלהי  2017גם הגשת תביעה המצומצמת לטעות תרמית בעיין אי.די.בי .למרות הסדר חוב שכלל ויתור על תביעות.
בעיין שדון בבית המשפט העליון בסוף  2019דובר בסכסוך בין אחים לגבי בעלות בחברות ובכסים ,שהסתיים בפשרה
מקיפה שכללה ויתור גורף על תביעות ,לרבות כאלה שעילת התביעה עליהן לא ידועה .למרות זאת טעה האחות
שקיימות לה זכויות בפרויקט מקרקעין מסוים מכיוון שבמשא ומתן לפשרה הטעה אותה אחיה לגבי מצב הפרויקט.
גם כאן בית המשפט קבע שכתב הוויתור איו חל על עילות תביעה שלא היו ידועות בשל הטעיה מכוות .יתרה מכך,
אפילו היו הצדדים מוותרים במפורש על טעות גם במקרה הטעיה לא היה בית המשפט מכיר בכך.
בדוגמא מעלה ויתור המכ"ל על זכויותיו מהחברה היה כגד ויתור החברה על טעות בושא פרשת המעילה באמון עליה
ידעה .לגבי המעילה הכספית הגדולה ,שחשפה רק לאחר חודשים ,המכ"ל הצהיר במעמד חתימת הוויתור שמעולם
לא מעל בכספים ולכן הוויתור כלל איו חלק מכתב הוויתור ,או שהוא יתן להפרדה מהוויתורים האחרים ויתן לבטל
רק אותו .בוסף ,יכול שבמקום לבטל חלקית את כתב הוויתור או לתבוע רק בעילת התרמית )כפי שאיפשר בית המשפט
העליון( יתן לתבוע את המכ"ל על עצם הזק )הוויתור על התביעות( שגרם בשל התרמית שלו ולהגיע לתוצאה דומה.
ומה כדאי לעשות במקרים של ויתור על תביעות? לפי חתימה על הסכמי פשרה וויתור לוודא שכל העובדות ידועות
ושעורכי דין המתמחים בתחום )והם גם עורכי דין מסחריים( בחו את עילת התביעה מכיוון שוויתור על עילות תביעה
כראה יהיה בלתי הפיך .ולגבי תרמיות )מעבר לכך שלא מומלץ לעשות עסקים עם רמאים(? הבשורה הטובה היא,
שכראה שאף בית משפט לא יכיר בטעת הגה של "רימיתי ולכן אי פטור מאחריות לגיבה" ,כפי שטען אותו מכ"ל...
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So what if the waiver was fraudulently induced? You waived your rights! /Doron Afik, Esq.*
The CEO of a food manufacturing company that employs workers with disabilities was caught breaching his
fiduciary duties when he covertly signed an exclusive distribution agreement to the United States with a small and
unworthy distributor in exchange for shares in the distributor. A lawsuit was filed but after the CEO contended that
it was all a misunderstanding and he never took funds, a compromise was reached, which included a mutual waiver
of the company and the CEO of claims against each other. Only months after the end of his employment, the
company discovered that over a long period of time the CEO embezzled huge amounts by forging company signature
on checks received from clients and “laundering” the embezzled funds. In a new lawsuit filed against him, the CEO
admitted to taking the money but contended that the company waived its rights in the settlement agreement and the
only way to sue him is to cancel the settlement and allow him to file a counterclaim against the company. Can a thief
escape liability only because he fraudulently induced a waiver?
The main way in the case of a fraudulently induced waiver is to claim for its annulment and even in the labor
courts it has already been determined that the annulment of a compromise agreement that has received the
validity of a Court verdict will only be in very exceptional cases. A waiver can naturally also constitute a waiver
of unknown facts and will be valid even if not all the facts were known at the time of execution thereof. Thus,
for example, an investment transaction in a company on "As Is" basis is in fact a waiver of any claim. However,
is it logical to demand a shareholder who has invested in the company based on a scam to give up his shares
(which may today be worth much more than the purchase price) and give a reward to the fraudster, as a
precondition for filing a claim as to the fraud? Or, let’s take a more delusional example, does it make sense to
require a divorced woman to cancel the divorce agreement (which stipulated a mutual waiver in exchange for
the portion of the property) and remarry her fraudster divorcee only because she discovered that he was hiding
an expensive real estate he purchased during the marriage?
In a case heard at the Supreme Court in 2015 regarding the Africa Israel public company, the question arose as to
whether one may file a derivative claim against directors after a debt settlement included an waiver from liability.
The Court allowed the filing of a derivative claim only on the claims of fraud, and held that although the waiver is
wide, a Court will not construe this as waiving unknown fraudulent acts, which were not explicitly recorded in the
waiver. Similarly, in late 2017, the Supreme Court also allowed the filing of a limited claim for fraud in the IDB
public company case, also despite a debt settlement that included a waiver of claims.
A case decided by the Supreme Court at the end of 2019 deals with a dispute between siblings over ownership
of companies and assets, which ended in a comprehensive settlement that included a sweeping waiver of
claims, including those for which the cause of action is unknown. Despite this, a sister claimed that she had
rights in a certain real estate project because in the compromise negotiations her brother defrauded her about
the status of the project. Here, too, the Court held that the waiver does not apply to causes of action that were
not known due to intentional misrepresentation. Moreover, even if the parties had expressly waived claims
of unknown fraud the Court would not have honored such waiver.
In the example above, the CEO's waiver of rights from the company was against the company's waiver of claims as
to the breach of fiduciary duties of which it was aware. Regarding the embezzlement revealed only months later, the
CEO stated at the signing of the waiver that he never took funds and thus the waiver is not part of the settlement, or
it may be separated from the other concessions and revoked. In addition, instead of partially canceling the waiver or
suing only on grounds of fraud (as allowed by the Supreme Court) the CEO can be sued for the damage (the waiver)
caused by his fraud and the company can reach a similar result.
And what should you do in cases of waiver of claims? Before signing compromise and waiver agreements make sure
that all the facts are known and that lawyers who specialize in the field (and are also commercial lawyers) have
examined the cause of action, as a waiver of cause of action will probably be irreversible. And as for frauds (beyond
the fact that it is not recommended to do business with fraudsters)? The good news is that probably no Court will
recognize a defense claim of "I defrauded and therefore I am exempt from liability.
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