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החלטה
בפני בקשה למחיקת הכותרת "סדר די מקוצר" מכתב התביעה.
בכתב התביעה עצמו ,טוע התובע כי הלווה לנתבע סכו כס( וכי בי השניי נחת הסכ
הלוואה ,א כי הסכו שצרי #היה להראות מצויי בו – נותר ריק )מתו #מחשבה על הלוואות
נוספות(.
ההסכ עצמו ,כאשר הוא חתו על ידי שני הצדדי )א כי ללא הסכו( צור( לכתב התביעה,
כמו ג אישור בדבר העברת סכו הכס( הרלוונטי לגור שלישי.
הנתבע )המבקש בפני( טוע כי בשל העדר הסכו – אי התביעה כשרה להתברר בסדר די מקוצר
והתובע )המשיב בפני( טוע כי הדבר אינו רלוונטי.
תקנה  202לתקנות סדר הדי האזרחי התשמ"ד  1984קובעת:

"ואלה תביעות שהתובע יכול להגיש בסדר די מקוצר:
) (1תביעות על סכו כס' קצוב ,בריבית או בלי ריבית ,הבאות
)א( מכח חוזה או התחייבות מפורשי או מכללא ,ובלבד
שיש עליה ראיות שבכתב".
ההלכה הפסוקה ,כפי שהובאה בספרו של כב' השופט גור "סוגיות בסדר די אזרחי" )מהדורה
תשיעית( בעמ'  379 – 378קובעת כדלקמ:
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א.

דרישת הסכו הקצוב – משמעותה סכו הנית לחישוב אריתמטי פשוט .משמעות הדבר
היא כי התביעה ,מבחינת הנטע בה ,תדרוש תשלו סכו קצוב וברור.

ב.

דרישת קיומ של ראיות בכתב  -מתייחסת רק לעילת התביעה ,ודורשת קיומה של ראשית
ראיה בכתב לגבי עילת התביעה .דרישה זו אינה מתייחסת לסכו הקצוב.

ג.

דרישת קיומו של חוזה או התחייבות – מאפשרת חיובי מפורשי או מכללא ,וג לעניי
זה – אי כל דרישה לראיות בכתב.

בענייננו ,עונה התביעה על כל הדרישות הללו:
א.

דרישת הסכו הקצוב – מתקיימת ,פשוט מפני שהתביעה אינה דורשת אלא את
הסכו נשוא הסכ ההלוואה;

ב.

דרישת קיומ של ראיות לכאורה בעילת התביעה – מתמלאת מעצ צירו( הסכ
ההלוואה ,עליו חתו ג הנתבע ,כנספח לכתב התביעה .זאת ,חר( העובדה שלא
מצויי בו סכו התביעה.

ג.

דרישת קיומו של חוזה או התחייבות מפורשי או מכללא – נלמדי מתו #המסמ#
האמור לעיל ,ומתו #הנטע בכתב התביעה.

הנה כי כ  ,מתברר כי התביעה אכ ראויה להתברר בסדר די מקוצר.
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התוצאה היא כי הבקשה למחיקת כותרת – נדחית.
המבקש ישל את הוצאות המבקש בגובה  1,000שח בצירו' מע"מ ,בתו ההלי +העיקרי.
בקשת רשות להתגונ נית להגיש בתו 7 +ימי ממועד קבלת החלטה זו ,בהתא להחלטתי
בבש"א .254/07
אחרית דבר ,צר לי על העיכוב במת ההחלטה ,דבר הנובע מעומס העבודה הכבד במיוחד המוטל
על לשכה זו.

5129371
546783135129371

ניתנה היו ב' בתמוז ,תשס"ז ) 18ביוני  (2007בהעדר הצדדי .המזכירות תמציא העתקי
לב"כ הצדדי
54678313

ענת אלפסי 54678313-252/07

ענת אלפסי רשמת
נוסח מסמ #זה כפו( לשינויי ניסוח ועריכה
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