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 ע״י ב״ב עו״ד לסובוי המבקש

־ ד ג  ־ נ

 שכר וייס ת.ז. 029064342

 ע״י ב״כ עו״ד עמרי ארז המשיב

 החלטה

 בפניי בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשני נימוקים חלופיים;

 האחד - מחמת כך שלא צורף לה תצהיר.

 השניה - מחמת העדר סמכות עניינית.

 דין הבקשה להידחות.

 וי
 !' . התובענה שהינה תובענה לסעד הצהרתי, הוגשה על דרך של כתב תביעה ולא על דרך של המרצת

 ^ j , פתיחה.

י י י אמנם, פעמים רבות מוגשת תובענה לסעד הצהרתי, על דרך של המרצת פתיחה, כפי שמתירה " 
 תקנה 253 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד - 1984, אולם אין חובה לעשות כן.

 תקנה 253 הנ״ל קובעת:

 ״תובענה לסעד הצהרתי מותר להגיש כדרך המרצת פתיחה >׳.

 ״מותר״, נאמר - לא ״חייב״, ויכול שתוגש תובענה כזו, על דרך של תביעה אזרחית ״רגילה״.

 נדחה, איפוא, הנימוק הראשון.

 אשר לטענת חוסר הסמכות - מדובר בתובענה שעניינה מיזם אשר המשיב נטל בו, לטענתו, חלק

 וכעת מבקש המבקש, על פי הנטען בתביעה, לדחוק ממנו את רגלי המשיב.
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 הסעד המתבקש בתביעה, הינו פסק דין הצהרתי, אשר יקבע כי ההסכמים, אשר נכרתו בין

 הצדדים, בנוגע למיזם, הינם הסכמים מחייבים וכי המבקש מחוייב ליתן למשיב מידע ונתונים וכן

 מחוייב הוא בקיום התחייבויות שונות כלפי המשיב.

 לטענת המשיב, אין שווי התובענה ניתן להערכה בכסף.

 הברירה לאיזו ערכאה להגישה נתונה בידי התובע. כאשר מוגשת תובענה, ללא סכום, משמעות

 הגשתה אל ביהמ״ש המחוזי הינה, כי התובע מניח ששווי הסעד (גם אם לא ניתן להעריכו, בשלב

 זה, באופן שניתן לנקוב בסכום), עולה על תחום סמכותו של בית משפט השלום. משעשה כן, קנה

 בית המשפט המחוזי סמכות עניינית לדון בתביעה, מכח סמכותו השיורית, הקבועה בסעיף 40 (0

 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984.

 ראו: רע״א 810/94 חמד נ׳ ג׳ואד f בש״א(חיפה) 15903/01 - רות מנור נ׳ ד״ר גני רצקין.

 אין, איפוא, פסול בדרך בה נהג המשיב, ואין ממש בטענת המבקש בדבר חסר סמכות עניינית.

 לפיכך, אני נדחה גם הנימוק השני ונדחית הבקשה כולה.

 המבקש ישלם למשיב הוצאות הבקשה, בסך 5,000 ₪, בתוספת מע״מ כחוק, ללא קשר לתוצאות

 ההליך העיקרי.


