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בתי המשפט
בשא002292/02

בית משפט השלום רמלה

בתיק עיקרי :א 002621/02
בפ

תארי

כב' השופטת ז .בוסתן

ני:

12/01/2003

ך:
פלוני

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

תובע

ארד מוטי

)המשיב(
נ ג ד
מנורה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד

הנתבעת

דורון רם

)המבקשת(

פד"י מייל :חוזים ביטוח

היות תנית שיפוט מוסכמת בהסכם ביטוח ,משום תניה מקפחת

בית המשפט פסק ,כי חוזי ביטוח הנם ,ככלל ,חוזים אחידים ) .(contract of adhesionניסוחם הוא בידי
חברות הביטוח שמא נאמר :בידי אנשי המקצוע של חברות הביטוח ובמהלך הדברים הרגיל אין
למבוטחים כל השפעה על תוכנם .פלוני שיבקש לבטח עצמו כנגד סיכון זה או אחר ,יונח חוזה ביטוח לפניו
)על דרך הכלל לאחר כריתתו של החוזה( וכך ייאמר לו :קח או הנח ).((take it or leave it
כן ,פסק בית המשפט ,כי תנית שיפוט ייחודית בחוזה ביטוח מהווה ,ככלל ,תנאי מקפח בחוזה אחיד.
החלטה
בפניי בקשה למחיקה או לדחייה על הסף של התובענה או חלקה משלושה טעמים :הראשון ,העדר סמכות
מקומית; השני ,מחמת אי צירוף מסמכים מהותיים והשלישי ,בשל היות חלק מהתובענה עתירה לסעד
תיאורטי/אקדמי.
העובדות הצריכות לעניין:
המשיב נפגע לטענתו בתאונת דרכים מיום  .22.4.00בהתאם לפוליסת ביטוח חיים מס'  3840949הכוללת
לטענת המשיב ,כיסוי ביטוחי ל"נכות תאונתית" ול"אובדן כושר עבודה" ,חייבת הנתבעת לשלם לו תגמולי ביטוח.

5129371
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לטענת המבקשת הנתבעת ,יש לדחות או למחוק את התביעה או חלקה על הסף בשל העדר סמכות מקומית
לבית משפט זה ,בשל אי צירופם של מסמכים מהותיים לכתב התביעה ,על פי תקנה )75ב( לתקנות סדר הדין
האזרחי ,התשמ"ד– ) 1984להלן :התקסד"א( ובשל היות חלק מן התובענה עתירה לסעד תיאורטי/אקדמי לעתיד.
נ

סמכות מקומית:
המבקשת טוענת כי בפוליסת הביטוח נשוא התביעה ,ישנו סעיף הקובע:
סעיף  –20מקום השיפוט:
"התביעות הנובעות מתוך הפוליסה הזאת תהיינה אך ורק בסמכות של בית המשפט המוסמך בתל–
אביב".
ב

המבקשת טוענת ,כי מדובר בסעיף הקובע מקום שיפוט ייחודי ועל פי תקנה  5לתקסד"א ,הקובע כי:
"היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט ,תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי
אותו מקום,"...
ואין למשיב ברירה אלא להגיש תביעתו לבית המשפט המוסמך בתל– אביב.

ו

המשיב בתגובתו טוען ,כי דין טענה זו להידחות ,מאחר ומדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד ועל פי סעיף (9)4
לחוק החוזים האחידים תשמ"ג–  ,1982חזקה כי תנאי כזה הנו תנאי מקפח ובית המשפט יבטלו או ישנה אותו .כמו
כן ,טוען המשיב ,מדובר בטענה הנובעת מחוסר תום לב והכל בכדי להערים עליו קשיים ולגרום לסחבת מיותרת
בתיק.
נ

לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ובמסמכים שבתיק ,הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

ב

דיון:
חוזי ביטוח רבים כוללים בחובם תניית שיפוט ייחודית המקנה סמכות מקומית לבית משפט מסוים .בית המשפט
נדרש ,במקרים אלו ,למצוא את האיזון הראוי שבין חופש החוזים של הצדדים לעסקת הביטוח ,שבא לידי ביטוי
בתניית השיפוט המוסכמת ובין ההגנה על האינטרס של הצד "החלש" בעסקה ,המבוטח ,שנתקל בקושי לממש את
זכותו המהותית בגלל תניית השיפוט הייחודית.
בבש"א  ,14/99ועקנין נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ,קבע הנשיא ברק את הכלל:
"כאשר קיימת בין הצדדים תניית שיפוט ייחודית ,גוברת תנייה זו על שיקולי הנוחות ,אלא אם קיימים
שיקולים כבדי משקל במיוחד ובעלי משקל מכריע ,המצדיקים חריגה מהמוסכם בתניית השיפוט".
ו

האם בעניינינו ,ניתן להצביע על שיקולים "כבדי משקל" העשויים להצדיק חריגה מן המוסכם בתניית השיפוט
שבחוזה הביטוח?
חוק החוזים האחידים התשמ"ג–  ,1982מגדיר בסעיף  1מהו חוזה אחיד:
"נוסח של חוזה שתנאיו ,כולם או מקצתם ,נקבעו מראש בידי צד אחד ,כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים
בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".
נ

השופט חשין ברע"א  3128/94קבע כי חוזה ביטוח הנו חוזה אחיד:
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חוזי ביטוח הנם ,ככלל ,חוזים אחידים ) .(contract of adhesionניסוחם הוא בידי חברות הביטוח– שמא
נאמר :בידי אנשי המקצוע של חברות הביטוח– ובמהלך הדברים הרגיל אין למבוטחים כל השפעה על
תוכנם .פלוני שיבקש לבטח עצמו כנגד סיכון זה או אחר ,יונח חוזה ביטוח לפניו )על דרך הכלל– לאחר
כריתתו של החוזה( וכך ייאמר לו :קח– או הנח  .((take it or leave itאם לא ייקח ,ויניח– לא יקום ביטוח
ופלוני יישא בסיכון בעצמו ואילו אם יילך אצל מבטח אחר ,יחזור ויישנה המחזה שהיה בחברת הביטוח
הראשונה") .רע"א  ,3128/94אגודה שיתופית בית הכנסת רמת חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ ,פד"י נ')(3
 ;303 ,281וראה עוד ,ע"א ,39/71 ,צור חברה לביטוח בע"מ נ' ווסונג ,פד"י כ"ו).(196-195 ,190 (1
ב

החוזה האחיד אינו מבטא הסכמה אמיתית או רצון חופשי ,שכן במהלך הדברים הרגיל אין למבוטח כל השפעה
על תוכנו.
ו

החזקה הקבועה בסעיף  (9)4לחוק החוזים האחידים מעביר את נטל ההוכחה בדבר סבירות התנייה אל המבטח.
אמנם ,כל מקרה ומקרה ייבחן לגופו ,אולם נראה ,כי יקשה על המבטח להוכיח מדוע מטעמי נוחות יתדיין במקום
כזה ולא אחר ובמיוחד לנוכח ריבוי הסניפים והסוכנים של חברות הביטוח ברוב המקומות.
העובדה כי במרבית המקרים מקום השיפוט הייחודי שנקבע הוא בית המשפט בתל– אביב ,עשויה אף היא
לתרום לערעור סבירותה של התנייה .בעניין זה נזכיר את הנאמר בע"ש )י ם(:49/96 ,
שלילה מראש של האפשרות לנתב תביעות לבתי משפט עמוסים פחות ,יש בה לדעתנו ,משום קביעת
מקום שיפוט בלתי סביר והיא מקפחת את הלקוחות") .ע"ש )י ם(  ,49/96א .לוי השקעות ובניין בע"מ נ'
היועץ המשפטי לממשלה ,דינים מחוזי כרך ל"ב ).(225 ,(5
נ

פערי הכוחות בין הצדדים לחוזה הביטוח עשויים להוות נסיבות אחרות שעל בית המשפט להביא בחשבון
במסגרת מבחן הקיפוח ,בהתאם לסעיף  3לחוק החוזים האחידים.
לעניין זה יפים דבריו של בית המשפט בת"א )עכ'(:3814/97 ,
במקרה שלפנינו ,בפוליסת ביטוח נפוצה עסקינן ,המשווקת לכל הצרכנים מדן ועד אילת .קשה להלום כי
חברת הביטוח "תגרור" כל אחד מהצרכנים להתדיין בתל– אביב ,ללא קשר למקום מושבו ולמקום בו רכש
את הפוליסה באמצעות סוכנות הנסיעות .חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א–  ,1981הוא חוק צרכני ופטרנליסטי
במהותו וככזה יש לפרשו לטובת הצרכן שהוא גם הצד החלש בעסקה...והדברים יפים גם בבוא בית המשפט
לדון בתוקפה של תנייה בפוליסת ביטוח") .ההדגשה שלי– ז.ב) .(.ת"א )עכ'( ,3814/97 ,שירביט סוכנות
נסיעות בע"מ נ' לוי ,דינים שלום כרך י"ד.(125 ,
ב

היועץ המשפטי לממשלה ,על פי סעיף  20לחוק החוזים האחידים התשמ"ג–  ,1982חיווה דעתו בנושא זה כבר
לא אחת ,וסבר כי תניית שיפוט ייחודית בחוזה ביטוח מהווה ,ככלל ,תנאי מקפח בחוזה אחיד) .ראה ,ת"א )חי'(
 ,8611/00ציון חברה לביטוח בע"מ נ' בשיר) ,טרם פורסם(; ת"א )י ם(  ,15286/94כלל חברה לביטוח בע"מ
נ' שבו) ,לא פורסם( ,ועוד(.
מקור נוסף העשוי לסייע למובטח כנגד חברות הביטוח הוא עקרון תום הלב.
"טענת חוסר תום לב שונה מטענה של תנאי מקפח .טענה של תנאי מקפח נועדה לבטל או לשנות את
התנאי ואילו טענה של חוסר תום לב משלימה עם קיומו של התנאי כפי שהוא ,אך אומרת שנעשה בו שימוש
שלא כראוי" ) .ע"א  ,118/93גמבש נ' בנק מרכנתיל לישראל בע"מ ,פד"י מ"ח ).(476 ,463 ,(4
ו
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לא אחת כבר נפסק ,כי העמידה על תניית שיפוט בחוזה הביטוח מהווה שימוש בזכות הנובעת מחוזה שלא בתום
לב) .ראה ,ת"א )עכ'(  ,2634/99וי .אם .סי .בע"מ נ' רוזן ,דינים שלום ,כרך ט"ז.(149 ,
לסיכום הדברים נאמר ,כי המגמה הרווחת בפסיקה וכפי שראינו ,היא לראות בתניית שיפוט בחוזה אחיד ,תנאי
מקפח.
נ

לעניין חברות ביטוח וסוכניהם נקבע כי:
"מקום עסק של חברת ביטוח ,הוא גם מקום עסקו של סוכן עצמאי העובד בשליחותה .חוק חוזה הביטוח,
תשמ"א–  ,1981מכיר בקשר אמיץ של שליחות בין חברת הביטוח לבין סוכנים עצמאיים ,קשר המספק את
דרישת תקנה )3א() (1לתקנות") .ר"ע " ,501/84הסנה" חברה ישראלית לביטוח נ' רוטבן ,פד"י ל"ט ),(1
.(26
בטוחתני ,כי למבקשת סניף מקומי בתחום מי מבתי המשפט שבמחוז מרכז ,הכוללים את בית המשפט השלום
בראשון לציון ,רחובות ,כפר סבא ,פתח תקווה  ,נתניה וביניהם גם בית המשפט ברמלה.
אי– צירוף מסמכים מהותיים:
לעניין הטענה בדבר בקשת המבקשת לסלק התביעה בשל כך שהמשיב לא צירף את הצרופות לפוליסת הביטוח
נשוא התביעה ועל פי תקנה )75ב( לתקסד"א הקובעת כי:
"היה תוכנו של מסמך עניין מהותי במשפט ,יש להביא בכתב הטענות ,את נוסח המסמך או קטעיו
המהותיים או לצרפם לכתב הטענות",
נאמר ,כי נושא הסנקציה שבגין אי צירופו של מסמך מהותי נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ולא בכל
מקרה ייעתר בית המשפט למחיקת כתבי טענות עקב אי צירופו של מסמך .כמו כן ,על פי תקנות סדר הדין האזרחי,
רשאי בית המשפט להורות על תיקון כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון ,ויירפא הפגם.
ב

בעניינינו ,צירף המשיב את עיקר פוליסת הביטוח ,כל שלא צירף הוא את נספחי הפוליסה ,עם כל הכבוד ,לא
בשל כך תימחק התובענה .וניתנת אפשרות לתובע לצרף עותק מלא של הפוליסה תוך  7ימים.
סעד אקדמי– תיאורטי:
לעניין טענתה זו של המבקשת ,בדבר מחיקת סעיפים  10ו  13לכתב התביעה היות וכלולה בהם עתירה לסעד
אקדמי/תיאורטי באשר לעתיד ,נאמר ,כי המבחן לעניין סיווגה של בקשה כאקדמית או תיאורטית טמונה בשאלה
האם קיים לתובע עניין ממשי בפתרון הבעיה שהציג בפני בית המשפט .בהקשר זה ,יש חשיבות ניכרת לשאלה האם
הסעד המבוקש ישרת מטרה שיש בה תועלת .ההלכה היא ,כי מקום בו יש בפסק דין כדי להסיר מכשול העומד בפני
המבקש או לפתור קושי שהוא ניצב בפניו ,יש לומר כי לתובע עניין ממשי כאמור.
ו

לסעד המבוקש בסעיפים  10ו–  13לכתב התביעה ,יש עניין ממשי למשיב ואיננו סעד אקדמי/תיאורטי.

נ

בנסיבות אלו ,אני דוחה את הבקשה.
המבקשת תשלם למשיב את הוצאות הבקשה בסך של  ₪ 1,500בצרוף מע"מ .הסכום ישא הפרשי הצמדה
וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.
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המזכירות תשגר לצדדים עותק בדואר רשום.
ניתנה היום ט' בשבט ,תשס"ג ) 12בינואר  (2003בהעדר הצדדים.

ב

ז .בוסתן ,שופטת

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח
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