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 מול חברות בינלאומיות צרכניותהדין החל על עסקאות  תבחינת הסדר: קורא קול

 

כל מכל המעוניין גישה מהירה, יעילה ומאפשרת לש שנים האחרונות, עם ההתפתחות הטכנולוגיתב

כחלק  דל.הולך וגלקוחות לבין  ספקיםשל המסחר המקוון בין  לאינטרנט, היקפו ובכל עתמקום 

היקפן עולה ובכלל זה  הגלובאליסחר ה, גם היקפו של מקווןההמסחר מהצמיחה ומההתפתחות של 

אשר פלטפורמות עסקים פועלים ביותר ויותר  צרכניות מול חברות בינלאומיות.העסקאות השל 

 . מקוון נכסים ושירותים באופןמהם מכל רחבי העולם לרכוש לקוחות מאפשרות ל

גנה מוגברת על ענקת המצדיקות העסקאות אשר כנתפסות עסקאות מקוונות  דין הישראלי,ב

בעסקאות אלה, גדולים במיוחד.  עוסקהלבין הצרכן בין הצרכנים שכן פערי הכוחות ופערי המידע 

ואינו יכול בעסקה עם עוסק שאינו מוכר לו, וירטואלי. הוא אינו רואה את המוצר  מתקשר צרכןה

ולפעמים הוא  לא נמצא מול גורם אנושי שיוכל לספק לו מענה לשאלותהוא , להתרשם ממנו מקרוב

לכך מתווספת . מוצף במידע עודף המצוי באינטרנט שעשוי לפגוע באופן שבו הוא מקבל החלטה

הלקוח מסכים לתנאי החוזה כש העובדה שההתקשרות בין הצדדים היא באמצעות חוזה אחיד

מבלי שהתנהל דין ודברים וזאת  על ידי הקשה על לחצן "אני מסכים" ספקההמצויים באתר של 

הזדמנות לקבל הסברים נוספים בעל פה. לעיתים הלקוח לקוח תנה לינאי החוזה ומבלי שנלגבי ת

, כפי שהוא, חוזההסכמה ל ממילא בומקיש "אני מסכים" על אף שכלל לא קרא את החוזה ולר

, קיימים קשיים לא מועטים עם חוזים בעסקאות מקוונותמהווה תנאי להתקשרות באתר. אם כן, 

וכלה בתנאים עצמם, שהם ותנאיו  חוזהקיומו של ההנוגעים למודעות של הלקוח להחל מהיבטים 

  .ספקתנאים אחידים בחוזה אחיד שעשויים להיות מקפחים ומעניקים יתרון בלתי הוגן ל

ברירת תנאי בדבר  לעיתים כוללים לאומית-לקוח ישראלי לחברה ביןבין  אינטרנטחוזים שנכרתים ב

וכן תנאי בדבר סמכות השיפוט של המדינה שבה יוכרע  ל על החוזהשיחו הקובע מהו הדיןדין 

שמבקש להתקשר בעסקה לא יכול אלא לכרות את  הישראלי , ככל שזה יתגלע. הלקוחהסכסוך

מפנה החוזה והוא אינו מבין את אליו אשר החוזה בתנאים הללו על אף שכלל אינו מכיר את הדין 

לרוב למקום שיפוט  ותמפנ, ספקידי הבת ומוכתבשן אלה תניות מעיההפניה אל הדין הזר.  משמעות

במקרים מסוימים תניות אלה עשויות לסתור את  .ומיטיב עמו ספקמסוים שנוח ל לדין מדינתיו

  סדרים בדין הישראלי או לכל הפחות לעורר שאלות לגבי תחולתם.  הה

לדין של מדינה זרה מפנה ה כאשר לקוח ישראלי מבקש לתבוע חברה זרה על פי חוזה כאמור 

, הוא נתקל בשאלה האם ניתן להגיש את התביעה בבית משפט ולסמכות שיפוט של מדינה זרה
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אין תמיד תשובות ברורות בחקיקה  לשאלה זו .בישראל ואיזה דין יחיל בית המשפט על החוזה

    .הענייןהתאם לנסיבות ב תמוכרעוהשאלה לעיתים קיים חוסר וודאות , ובפסיקה בישראל

 

מהן אמות המידה לתחולת החוק. כך  הןלצד זאת, יש סוגי עסקאות שהדין כבר הכריע לגבי

הוראות הקובעת ש 2019-תשלום, התשע"ט יחוק שירותל 47סעיף  לאחרונה נכנסה לתוקף הוראת

 לקוחותהוא מכוון את שירותיו לאם יחולו גם על נותן שירותי תשלום שאינו תושב ישראל  זה חוק

 מכוון את פעילותו לישראלכי השאלה אם נותן שירותי תשלום יחשב כבסעיף  נקבע  בישראל. עוד

נותן כגון אם  ,על כך שעשויות להעידנסיבות אך נקבעו מספר נסיבות מכלול התבחן בהתאם ל

 פנה ללקוח בשפה העברית או אם התשלום מוצע ללקוח הישראלי במטבע ישראלי. השירותים 

 

דין לגבי חלק מהסוגיות הנ"ל והעניקו עדיפות לתחולת ה עמדהמדינות מסוימות בעולם כבר נקטו 

כך למשל, בשוויץ נשללה כל  בהם נקבעה תניה אחרת בהסכם.שבמקרים  המדינתי, אףהצרכני 

אפשרות לצדדים לבחור את הדין שיחול על העסקה ונקבע בחוק למשפט בינלאומי פרטי כי הדין 

 -Rome Iב . בחקיקה האירופית,צרכןוזי צרכנות הוא דין מקום מושבו של השיחול על ח

Regulation , לא ניתן לשלול מצרכן את ההגנה המהותית המוענקת לו  לפיהשנקבעה הגבלה

 הנבחר הדין, במקביל דינים שני פועליםבמקום מושבו. דהיינו, על דין החוזה הצרכני שמהכללים 

, כאשר הדין הצרכן של מושבו מקום מדין מהותיות צרכניות גנותהחלות  דועל ידי הצדדים ולצ

לאומי הכללי אין הסדרה של -יצוין כי במישור הבין הנבחר בחוזה אינו יכול להתנות על הגנות אלו.

 Hague Principles of Choice of) 2015הנושא אך למשל, עקרונות האג בדבר הדין החל משנת 

Law)  קובעים כי המשטר הכללי לגבי תחולת דין זר אינו צריך לחול על עסקאות צרכניות בשל

, ראו לעניין זה גם 1שמקובלת במדינות רבות שלא ניתן לסטות מהוראותיה )סעיף חקיקת המגן 

 (.   1.10-1.12דברי הפרשנות בסעיפים 

 

מסוימות כבר על החוזים האחידים בנסיבות שחלים רוע מתחולתם של הדינים הצרכניים מבלי לג

גורמי על ידי לשאלות שלהלן על מנת לגבש מדיניות   אנו מבקשים את התייחסות הציבור , כיום

 :המקצוע

 

חוזה אחיד בעסקת מכר מרחוק בין ספק לבין צרכן או לקוח  שבמקרה שבוהאם ראוי  .1

ברירת דין זר, היא  ( כולל תניית1982-)כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג

תשלול באופן גורף את תחולת הדין הישראלי? האם יש מקום לכבד תניית ברירת דין 

 מעין זאת? אם כן, באיזה אופן ובאילו נסיבות? 

כי הדין הישראלי יחול על  , בין השאר באמצעות הסדרה בחקיקה,האם נכון להבטיח .2

ככל, שכן, אילו חוקים ראוי ובאילו נסיבות?  אינטרנטלקוחות ישראלים שרוכשים ב

ים נכס או שירות ספקים שמקום מושבם אינו בישראל ומספקחוזים של על להחיל 

חלק חוק החוזים )ו 1982-התשמ"ג ,האחידים חוק החוזים )למשל ללקוחות ישראלים

 ?(ועוד 1973-, התשל"גכללי(

 שוניםה םהחוקי תחולתלהבטיח את האם יש ככל שהתשובה לשאלה הקודמת חיובית,  .3

יש  זה ןלעניי? האם רק סעיפים מרכזיים מהםאופן מלא או הצדדים בהחוזים בין על 
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או סעיפים שהם קוגנטיים לבין חוקים או סעיפי חוק שהם חוקים להבחין בין  מקום

 דיספוזיטיביים?

בדומה לחוק שירותי תשלום שהוזכר לעיל, אנו מבקשים לבחון הסדר שלפיו אחת  .4

פעילותו היא הכוונת  בין הצדדים החלת הדין הישראלי על החוזההנסיבות המרכזיות ל

של הספק ללקוחות ישראלים. אילו נסיבות עשויות להעיד על כך? באילו נסיבות 

נוספות )מבחינת מאפייני הספק ומאפייני העסקה( ראוי להחיל את הדין הישראלי על 

 החוזה?  

רוכשים נכס או שירות האם ראוי להחיל את ההסדר רק על צרכנים ישראלים ש .5

לשימוש אישי או ביתי או באופן רחב יותר, גם על לקוחות שהם עוסקים ישראלים 

 כאשר הם מתקשרים בחוזה אחיד עם ספק? 

 :שמכוונים את פעילותם ללקוחות בישראלספקים שאלות ל

מול חוזים האם אתם רואים קושי עקרוני בהחלת דינים ישראלים מסוימים על  .1

 ישראלים?  לקוחות

ככל שאתם סבורים שיש הצדקה לאבחן אתכם אל מול ספקים ישראלים ולא להחיל  .2

בהתחשב שדין אחד אמור  את הדין הישראלי, מהי אותה הצדקההחוזים האמורים  על

 ?לחול על כלל הפועלים בשוק

האם במדינות אחרות שבהן אתם פועלים חל עליכם הדין המקומי של אותה מדינה  .3

)לעניין היבטים צרכניים(? האם הדבר  בכל הקשור להתקשרויות כם בהלגבי פעילות

מוסדר בחקיקה או נעשה באופן וולונטרי בחוזים שאתם כורתים או תוך כדי משא 

 ומתן עם ארגונים צרכניים או עם המדינה?

 

, יעוץ וחקיקה )משפט אזרחי(, בלומנטל-עו"ד הילה דוידוביץל את העמדותהציבור מוזמן להעביר 

 .16/3/21 לתאריך וזאת עד iladav@justice.gov.ilHכתובת המייל  באמצעות

עסקאות   בחינת הסדרת הדין החל על: קורא לקול הערות: "במייל הנושא בשורת לציין נא

  מול חברות בינלאומיות". צרכניות

 

 

 

 

 

 


