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	בית המשפט המחוזי שב וקבע כי חסיון עורך דין-לקוח אינו חל על זהות הלקוח ועל תוצרי עבודתו של עורך הדין

בהחלטה שניתנה ביום 29.5.2016 דן בית המשפט המחוזי (כב' השופט י' שנלר) בטענת חיסיון שנטענה בידי עורך דין, העוסק
 במתן שירותים להקמה ורישום של חברות בחו"ל. בחיפוש שנערך במשרדו של עורך הדין על ידי רשויות המס, נתפסו תעודות
 התאגדות, תקנונים, פרוטוקול מינוי דירקטורים, תעודות מניה, מסמכים לפתיחת חשבונות בנק וחשבונות סליקה של כרטיסי
 אשראי,  מסמכים של חברות שהקים וגורמים הקשורים להקמתן וכיוצא בזה. המסמכים נתפסו על ידי רשויות המס בהתאם
 להוראות הקבועות בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] על מנת לקשר בין חברות שהוקמו בחו"ל לבין אזרחים ישראלים החבים

 בתשלום מס בישראל.
 

נוכח טענת החיסיון שהעלה עורך הדין, הובאו המסמכים לעיונו של בית המשפט לצורך הכרעה בשאלה אם חל עליהם חיסיון
 עורך-דין לקוח מכוח סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן: "פקודת הראיות") אם לאו.

 
בהחלטתו קבע בית המשפט, כי המידע המבוקש על ידי רשויות המס הוא זהות לקוחותיו של עורך הדין, עצם מתן השירות על ידו
 והתוצרים הסופיים של עבודתו. מידע זה, קבע בית המשפט, אינו חוסה, על פי הפסיקה, תחת החיסיון. בית המשפט הוסיף וציין,
 כי החלטתו אינה מתעלמת מכך ש"גילוי שם הלקוח וזיקתו לחברה כזו או אחרת, יכול ויפגע בלקוח אשר יכול וסבר כי אם יקים
 את החברה באמצעות עורך דין זהותו וזיקתו לא תגולה מטעמי חיסיון. אולם, דומה כי דווקא טיעון זה מחייב את דחיית הבקשה

 ובאופן שפנייה לעורך דין לא תהווה בגדר 'מקלט' מגילוי מול עריכת אותן פעולות אצל גורמים אחרים".
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