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ויושרמהימנות 

 בנאמנות, במהימנות בפעולות מכססוכן מכס יפעל .20
,  הן כלפי לקוחותיווהן כלפי רשות המכס  וביושר

וכן ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח התנהגותם 
, הנאמנה והישרה של פקידיו הרשויים, המהימנה

מכס שבהנהלתו או שהוא פקיד -סוכן-או של תאגיד
כדי לסייע , אחראי לפעולות מכס או שותף בו

."לרשות המכס במילוי תפקידיה על פי כל דין

)חל גם על משלחים בינלאומיים(



 היקף את מגביל המכס סוכני חוק האם
?המכס סוכני של האחריות



ר מסחר  .א.מ' מ נ"בע טרנסכלל 6011/99ערעור אזרחי 
:וספנות

  סוכן על המטיל ,המכס סוכני חוק כי נכון אמנם"
 המכס רשויות כלפי ואמונים יושר חובת המכס
  את מזכיר אינו ,)לחוק 20 סעיף( הלקוח וכלפי

  זאת עם .אחרים גופים כלפי הסוכן של חובותיו
 המכס סוכני בחוק הקבועה האמונים חובת כי ברי

  פי-על המכס סוכן של מאחריותו לגרוע באה אינה
".בנזיקין אחריותו כגון ,אחר דין כל



חוק  החוזים



פקודת הנזיקין



רשלנות

שאדם סביר ונבון לא היה עושה עשה אדם מעשה   .35
שלא עשה מעשה שאדם סביר ונבון  או , באותן נסיבות

שבמשלח יד פלוני לא או  ,היה עושה באותן נסיבות
שאדם , או לא נקט מידת זהירות, השתמש במיומנות

סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש  
ואם  ; הרי זו התרשלות -או נוקט באותן נסיבות 

שלגביו יש לו באותן  , התרשל כאמור ביחס לאדם אחר
, הרי זו רשלנות, נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג

.והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה



:יסודותיה של עוולת הרשלנות 

.קיומה של חובת זהירות כלפי הניזוק) 1(

.  מבחן סוכן המכס הסביר–הפרת החובה ) 2(

.נזק) 3(

.קשר סיבתי בין ההפרה ובין הנזק) 4(



?האם סוכן מכס אחראי בנזיקין רק כלפי לקוחותיו 



ר מסחר וספנות.א.מ' מ נ"טרנסכלל בע 6011/99א "ע



  גדולות כמויות רכישת מימן אשר בנק מצד תביעה•
 .ברזל של

 הבנק כאשר ,לישראל ימית בהובלה הובל הברזל•
  .המקוריים המטען שטרי את כבטוחה בידיו החזיק

  סוכן לפיו ,הסדר היה היבואן לבין האוניה סוכן בין•
 שטרי לקבל מבלי משלוחים לשחרר הסכים האוניה
.היבואן של ערבות מכתב כנגד ,מקוריים מטען

 כתבי את הכין ,להסדר מודע היה המכס סוכן•
  כתבי את והעביר היבואן את החתים ,הערבות
.האוניה לסוכן הערבות

  היבואן ,נעלמה הסחורה ,הברזל שחרור לאחר•
 ,הממן הבנק נפגע מכך וכתוצאה פירעון-חדל נמצא
.המכס סוכן את גם תבע אשר



  לשחרור הנהלים את המכיר מקצועי גורם הוא המכס סוכן"

  ,מודע להיות וצריך ,מודע הוא כי ספק אין .מהנמל טובין

 הטובין למסירת כתנאי מקורי מטען שטר להציג לדרישה

  מקוריים מטען שטרי של הרבה לחשיבות ער והוא ,ליבואן

 .ליבואנים אשראי המעניקים גופים בידי כבטוחות

 המטען בשטר במחזיק הפגיעה את לצפות צריך המכס סוכן

  ללא משוחרר המטען כאשר שלו הבטוחה את המאבד המקורי

  חובת של לקיומה היסודות הונחו בכך .המקורי השטר הצגת

" .הרשלנות עוולת במסגרת הזהירות



  הבינלאומי הסחר כללי על להקפיד חייב המכס סוכן"

 .המקצועית ההתנהגות סטנדרד את המבטאים ,המקובלים

  בכך סביר בלתי באופן פעלה היא .אלה כללים הפרה טרנסכלל

 ביודעה ליבואן אותו ומסרה המכס מן המטען את שחררה שהיא

  .המקוריים המטען בשטרי אוחז אינו היבואן כי

  של בגורלם עלה מה לברר כדי אמצעי כל נקטה לא טרנסכלל

" .היבואן בידי מוחזקים הם אין ומדוע המקוריים המטען שטרי



:דגשים כתוצאה מפסק דין טרנסכלל

 ,שלישיים צדדים כלפי גם בנזיקין לחוב יחול מכס סוכן�
  חובת מהפרת כתוצאה נפגעו אשר ,לקוחותיו שאינם

.ידו על הזהירות

 לחקיקה בהתאם הן לפעול נדרש המכס סוכן�
  הבינלאומי הסחר לכללי בהתאם והן ,הישראליות
  .המקובלים

  לחוק בניגוד לפעול לאחר לסייע יכול אינו המכס סוכן�
.הבינלאומי הסחר לכללי בניגוד או

 סיוע או ,המקובלים הסחר לכללי בניגוד פעולה�
  סוכן כנגד בנזיקין חובה להקים עלולה ,שכזו לפעולה
.המכס



 בו מקום גם ברשלנות מכס סוכן לתבוע אפשר האם
?מקוריים מטען שטרי על בהתבסס טובין שחרר



יהודה כספי' מ נ"רשת נעלי נדאא בע 2752/03) עכו(א .ת



  של משלוחים מספר הזמינה אשר ,נעליים יבואנית היא התובעת•
.נעליים

  של בדרך ,הפועלים בנק ידי על שולמה הנעליים בגין התמורה•
.דוקומנטרי אשראי

  ,כספי בשם באדם נעזרה ולכן ,כספיים לקשיים נקלעה התובעת•
  שזה בכדי ,אחרת בחברה התובעת מנהל של שותף היה אשר
.הנעליים בגין המיסים בתשלומי יישא

  המטען בשטרי החזיק אשר ,כספי של לידיו שוחררו הנעליים•
 בנק היה המטען בשטרי הנשגר .המשלוח של המקוריים
.הפועלים

  פעל שהוא בטענה ,המכס סוכן את תבעה והתובעת ,נעלם כספי•
  חרף המשלוח את לשחרר לכספי שאפשר בעת ,כדין שלא

.הפועלים בנק היה הנשגר כי העובדה



  מלמדת בפני שהונחה הראייתית התשתית בחינת"
  פעלה ,בפניה שהוצג המצג פי על כי ,גבוהה בהסתברות
  לטעמי....סבירה מכס כעמילת ממנה כמתחייב הנתבעת
  על הנתבעת ידעה מה היא להכרעה הדרושה השאלה
  היא לפיו המצג ומה ,לכספי התובעת שבין היחסים מערך
.פעלה

  יצרו ,כספי של התנהגותו וכן ,התובעת של התנהגותה...
  כי להאמין היסוד את אצלה ונטעו הרשאה מצג כלפיה
  עצמה שהיא מבלי ,התובעת של כשלוחה משמש אכן כספי
".העניין לצורך כשלוח כספי של התחזותו אודות דבר ידעה



 היוו ,כספי בידי לנתבעת המקוריים המטען שטרי הצגת כי דומה"
 בדבר הנתבעת בפני שהוצג למצג חותכת ראיה למעשה
 ,הטובין את עבורה לשחרר לכספי התובעת שנתנה ההרשאה
 - לשאלה להידרש מבלי וזאת ,גבייה לצורך שטר להעברת בדומה
 המטען שטרי העברת אם -הנתבעת מבחינת נפקות לה שאין
 בטובין המהותיות הזכויות העברת בחובה גילמה כספי לידי
".לידיו



  בנק של שמו מופיע המקוריים המטען בשטרי"
  בהעדר -להניח אני נכונה ,כך לאור .כנשגר הפועלים

  היו המטען שטרי כי -הצדדים מטעם אחר טיעון כל
  ההנחה ולפי ,מכאן ....הפועלים בנק בידי תחילה

  חתם הבנק לפיה נוספת הנחה להניח יסוד יש ,ל"הנ
 לשחרר לתובעת לאפשר בכדי כלשהי היסב חתימת
".הטובין את לידה



:דגשים כתוצאה מפסק דין נעלי נדאא

 המטען שטרי מחזיק האם לחקור נדרש אינו מכס סוכן�
.היבואן מטעם הטובין את לשחרר מוסמך ,המקוריים

 היבואן בין היחסים טיב בדבר לחקור נדרש אינו מכס סוכן�
 בפני מצג יוצר היבואן בו מקום ,היבואן של מורשים לבין
.הצדדים בין ההרשאה יחסי אודות המכס סוכן

  ,כוח ייפוי ידיו לקבל יבקש באם המכס סוכן יעשה טוב�
  .היבואן בשם לפעול המורשה את המסמיך



?שגוי סיווג בגין מכס סוכן לתבוע ניתן האם



קרגו אמפורד' מפץ מערכות הנדסה  נ 44163/05) א"ת(א .ת 



.אלקטרוניקה מוצרי ביבוא עסקה אשר חברה�

  ידי על נקבע הסיווג בהם ,משלוחים שבעה שחררה החברה�
.המכס סוכן

  לשלם נדרשה והחברה ,שגוי הסיווג כי בדיעבד טען המכס�
.גירעון

.הטובין סיווג בעת ברשלנות פעל המכס סוכן כי טענה החברה�



  לעניין הן ,ברשלנות פעלה הנתבעת כי בפניי הוכח לא"�
  כאמור דעת חוות .הסיווג מלאכת לעניין והן העבודה נוהלי
  ,בתחום מומחה הינו הנתבעת מטעם המצהיר .הוצגה לא
  כלים אין המשפט לבית ;שנה 45 של מוצהר ניסיון בעל

  מדרך הנדון במקרה הנתבעת חרגה האם לקבוע עצמאיים
  צורפו לא ,בנוסף ."סביר מכס עמיל"  של סבירה פעולה

  קביעת לצורך לנתבעת הועברו אשר והמסמכים הקטלוגים
  הנתבעת ידי על הנטענים האנשים  לעדות הובאו לא ;הסיווג

  .הנתבעת עם בקשר שהיו אלו הם כי )ברקת ,הטכנאים(
  הסחורה את סיווגה הנתבעת אחד במקרה שלפחות הוכח
".חיוב גרר לא והדבר ,בדיוק סיווג באותו



:דגשים כתוצאה מפסק דין מפץ מערכות

 פעל המכס סוכן כי לתוצאה אוטומטי באופן מביאה בסיווג טעות כל לא�
.ברשלנות

  האם יבחן המשפט בית ,טובין סיווג בעניין רשלנות טענת בחינת בעת�
.דומה באופן הטובין את מסווג היה "סביר מכס סוכן"

 קבע שהוא בעת המכס סוכן של העבודה נהלי את יבחן המשפט בית�
 ,הטובין סיווג בעת בפניו עמד אשר המידע את ,)מירון הלכת( הסיווג את
.הסיווג של המשפטית המורכבות ואת

 המידע את ,הסיווג קביעת אופן את יתעד אם המכס סוכן יעשה טוב�
.להחלטתו המקצועי הביסוס ואת ,הלקוח ידי על לו הועבר אשר

 ככל או ,ואושרו פיזיות לבדיקות נפלו היבואן של שמשלוחים ככל�
  כנגד הגנה להוות יכול הדבר ,אחרים ליבואנים ביחס אושר שהסיווג
  .רשלנות טענת

 בתיקייה אושר הסיווג בהם מקרים יתעד אם המכס סוכן יעשה טוב�
.ללקוח הקשורה



 פסילת של במקרה אחראי מכס סוכן האם

?מקור תעודת



אגיש  ' מ נ"בית מרקחת אלבא בע 10456/02) ם-י(א .ת 

מ"הובלה בינלאומית בע



 "סטוקים" רכש בתורו ,אשר ,מברוקר סחורה רכש ישראלי יבואן�
.שונים מיצרנים סחורה של

  הברוקר ידי על נחתמו אשר מקור תעודות צורפו הסחורה אל�
.הסחורה נרכשה ממנו

 ,האנגלי המכס מול בוצע אשר אימות לאחר נפסלו המקור תעודות�
  עמידת את המוכחים במסמכים החזיק לא שהברוקר לאחר וזאת
.המקור בכללי הטובין

  תעודות מפסילת הנובעים המס הפרשי את לשלם נדרש היבואן�
.המקור

 שלא בכך התרשל הוא כי בטענה המכס סוכן כנגד תביעה הוגשה�
 את לאמת רשאיות המכס שרשויות כך על היבואן את יידע

 את יידע שלא בכך התרשל הוא כי ובטענה ,המקור תעודות
  לעמוד יכולה אינה ,ברוקר ידי על יוצאה אשר סחורה כי היבואן
.המכס רשויות ידי על אימות של בהליך



  בין ,ואחרות כאלה חוזיות להפרות האפשרות מפני אזהרה"
  בהן כרוך לא אם ובין הספק של מאשמה נובעות הן אם
  על המוטלת היעוץ חובת בגדר אינן ,האשמה רכיב

  את להזהיר מחוייב אינו שזה כשם .הבינלאומי המשלח
  ,מזוייפת סחורה לו שתסופק האפשרות מפני היבואן
  מפני להזהירו מחוייב הוא אין ,הדעות לכל פלילי מעשה

  הסכמי ועל האירופי החוק על יעבור הספק כי האפשרות
  תעודת הנפקת לצורך הנחוץ התצהיר על ויחתום הסחר
  מצויות אינן הסחורה למקור הראיות בו מקום התנועה
".בידיו



  את הפרה לא ואף ,במעשיה התרשלה לא הנתבעת"
  יעוץ הענקת אלא כוללת אינה היא שאף ,החוזית חובתה
  בקנה עולים הנתבעת של מעשיה .העניין בנסיבות סביר
  סוכן על כי לקביעה מקום ואין ,מכס מסוכן הצפוי עם אחד
  מעשי של שונות אפשרויות מפני לקוחו את להזהיר מכס

  השני הצד לבצע שעלול לחוק בניגוד מעשים או תרמית
.להידחות התביעה דין לפיכך .לעסקה



:דגשים כתוצאה מפסק דין אלבא

  להקים עלול המכס סוכן ידי על משפטי בעניין ייעוץ מתן�
  ,שגה המכס וסוכן ובמידה ,הלקוח ידי על הסתמכות טענת
  .תביעה עילת להקים עלול

  אופי את להבהיר צריך הצדדים בין ההתקשרות הסכם�
  אופי ,ובפרט ,המכס סוכן ידי על ניתן אשר השירותים
.המכס סוכן ידי על ניתנים אינם אשר השירותים

  לבין בינו ההתכתבויות את יתעד אם המכס סוכן יעשה טוב�
  נוגעות שאלו ככל ,השיחות של תרשומת יערוך וכן ,הלקוח
.דעת חוות למתן



?בנזיקין חבות להקים עלולה בייעוץ טעות כל האם



מ"לשקו בע' מ נ"פרי חן בע 62978-12-12) א"ת(א .ת 



.מיוון זיתים לרכוש ביקש ישראלי יבואן�

  המכס סוכן לו מסר מכס סוכן עם ראשונית בשיחה כי טען היבואן�
  בו מקום ,מ"במע וחב ,מכס מתשלום פטור שכזה יבוא כי

.מקור תעודת מצורפת

  מול נוסף בירור נעשה ,ההסכם על חתימה טרם ,היבואן לטענת�
.מכס בתשלום חב מיוון זיתים יבוא כי לו מסר אשר ,המכס סוכן

  ,הזיתים רכישת על התחייב הוא זה בשלב כי טען היבואן�
.ההסכם על חתם ולכן ,המכס סוכן של הייעוץ על בהתבסס

  הטעות על מתנצל הוא בו ללקוח מכתב שלח המכס סוכן�
.שארעה

.רשלני שווא מצג על נתבע המכס סוכן�



:ש פסק"ביהמ

  הראשונית הפנייה כי המכס סוכן טענת את קיבל המשפט בית�
  ,האירופאי האיחוד מן ביבוא התעניין היבואן - כללית היתה אליו

  ומדינת הספק זהות בדבר יותר מדויקים פרטים שנמסרו ולאחר
.המדויק המידע ונמסר יותר יסודית בדיקה נעשתה ,היבוא

 המכס שיעור על והודיע ,מטעותו בו חזר המכס סוכן כאשר�
  הספק עם ההסכם על מחתימה להימנע היבואן על היה ,הנכון
.היווני

  הפרטים מלוא היבואן בפני עמדו ,ההסכם על החתימה בעת�
.במכס החבות אודות



:דגשים כתוצאה מפסק דין פרי חן

  .הסתמכות טענת להקים עלול במכס החבות בעניין ייעוץ כל�
  ידי על ניתנו העובדות שמלוא לאחר רק ייעוץ לבצע יש ,לכן

.כלליות בשאלות ייעוץ מלתת להימנע יש ,וככלל ,הלקוח

  כי במייל לציין יש ,חלקי מידע בסיס על ייעוץ וניתן במידה�
  כל קבלת עם וישתנה יכול אשר ,חלקי במידע המדובר
.המידע

  בו מקום גם ,"התנצלות למכתבי" לקוח של בקשות לקבל אין�
.פנימיים לצרכים שימוש בהן לעשות בכוונתו כי טוען הלקוח



?רשלנות לכדי לעלות יכולה בטיפול השתהות האם



מסד עמילות ' מ נ"סי ליינס בע.או 28965-01-12מ  "תא 

מ"מכס ותחבורה בע



  נתבקש המכס וסוכן ,6.5.11 ביום חיפה לנמל הגיע המשלוח�
.היום באותו בלקוח לטפל

.11.5.11 ביום בלקוח לטיפול הצעה העביר המכס סוכן�

.התקנים מכון בדיקת בוצעה 18.5.11 ביום�

 הועבר הוא ,שוחרר לא שהמשלוח לאחר ,23.5.11 ביום�
.ביום בו שוחרר והוא ,אחר מכס סוכן של לטיפולו

  היבואן אצל ממחדלים נבע בשחרור העיכוב ,המכס סוכן לטענת�
בטובין וליקויים



  פעולותיה תבצע סביר מכס כעמיל הנתבעת כי מקום היה"
  המעורבים השונים הגורמים אחרי מעקב ותוך זריזה בצורה
  את אף הזמנים בלוח ותעדכן התקנים מכון דוגמת

  כל בין קצרים לא זמן פרקי חלפו כי העובדה .התובעת
  בשקידה פעלה כי מעידים אינם הנתבעת של ופעולה פעולה
  .חיים בן הלקוח של עניינו קידום לטובת סבירה

  התרחשות את לצפות הנתבעת על היה ,אלו בנסיבות.......
  עיכוב לצפות הנתבעת על היה ,דהיינו .שאירע הנזק

  הנתבעת אצל כספי לנזק לגרום העשוי ,הסחורה בשחרור
  איחור .לקוחותיה מול התובעת של בקשריה לפגיעה ואף
  סביר בלתי סיכון מהווה ,המטען בשחרור סביר בלתי

  אפוא התרשלה הנתבעת .בנזיקין אחריות הטלת המצדיק
".התובעת עבור סיכון ויצרה במעשיה



:סי ליינס.דגשים כתוצאה מפסק דין או

  בטיפול סבירה לא השתהות כי לצפות מכס סוכן על�
 ועלולה ,לנזק לגרום עלולה ידו על ניתן אשר המקצועי
.בנזיקין עילה להקים

  בגורמים מקורם אשר ,בטיפול עיכובים שישנם ככל�
 להוכיח בכדי ,פעולותיו את לתעד המכס סוכן על ,חיצוניים

.הלקוח של ענייניו את לקדם בכדי סבירה בשקידה פעל כי

  על ,אמת בזמן ,לקוחותיו את לעדכן המכס סוכן על�
.ידו על מבוצע אשר בטיפול עיכובים



ליצירת קשר
03-6089979

gill.nadel@goldfarb.com

dave.zeitoun @goldfarb.com

 


