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בתי המשפט 
בית משפט השלום תל אביב-יפו
א  066187/01


בפני:
כב' השופטת י. שבח, סג"נ
תאריך:
14/04/2002



בעניין:
 1 . סולימני רחל
 2 . סולימני אבי
 3 . טימסיט אסנת
 4 . טימסיט דוד




תובעים

נ  ג  ד


 1 . עו"ד אלטרמן מיכאל
 2 . איילון חברה לביטוח בע"מ




נתבעים
פסק דין

בפני תובענה כספית על סך 158,200 ₪ שעילתה לרשלנות מקצועית של הנתבע מס' 1 אשר שימש כבא כוחם של התובעים.
הצדדים הסכימו למתן פס"ד לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=79" \t "Hok_28858" סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

1.	התובעים טוענים כי הנתבע לא הגיש, במסגרת תביעה לליקויי בניה, חוו"ד שמאי להוכחת הקטנת שטח הדירות.
	עוד הם טוענים כי הנתבע לא כלל בכתב התביעה רכיב נזק בגין עוגמת נפש וכי בשל מחדלי הנתבע נאלצו לשלם הוצאות, נשאו בשכר טרחת עורך דין, לא נפסק לזכותם פיצוי בגין עוגמת נפש ובית המשפט אף המעיט בפסיקת הוצאות לזכותם.

2.	הוברר כי בעקבות ערעור בא על פתרונו הכשל המרכזי הנובע ממחדל אי הגשת חוו"ד שמאי.
	בית המשפט המחוזי התיר הגשת חוו"ד שמאי והתיק הוחזר לבית המשפט השלום אשר פסק לטובת התובעים 1 ו – 2 פיצוי נוסף בסך של 40,000 ₪ ולטובת התובעים 3 ו – 4 פיצוי נוסף בסך של 44,000 ₪ בגין הקטנת שטח הדירות.
lawdata - דטהחוק	נותר, איפוא, לדון בטענות האחרות המתייחסות לעוגמת הנפש, הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

3.	לאחר מקרא כל החומר הרלוונטי, כולל טיעוני הצדדים אני פוסקת כדלקמן:
א.	עוגמת נפש:
	ראש נזק זה אכן לא נכלל בכתב התביעה למרות שניתנה לנתבע מס' 1 הזדמנות לתיקון המחדל.
	יחד עם זאת, לאור חומר הראיות, אין ודאות כי בית המשפט היה פוסק פיצוי בגין עוגמת נפש ואם היה פוסק הרי עסקינן בסכומים צנועים.
	אני פוסקת לכל זוג תובעים פיצוי בסך של 5,000 ₪ בערכי היום.

ב.	הוצאות:
	אני מחייבת את הנתבע להשיב לתובעים את ההוצאות הבאות:
	שכר טרחת עורך דין בהליך הערעור - סך של 4,260 ₪ בצירוף ריבית והצמדה החל מיום 12.7.98.
	החזר הוצאות שחוייבו התובעים לשלם לקבל - סך של 2,340 ₪ בצירוף ריבית והצמדה מיום 19.2.98.
	הפרש שכר טרחה שאמור היה להפסק לטובת התובעים, ולא נפסק, כמפורט בפסק דינה של כב' השופטת דוברת – 5,000 ₪ + מע"מ בצירוף ריבית והצמדה מיום 20.4.99.
	
	כן ישלמו הנתבעים את מחצית אגרת המשפט בתביעה הנוכחית – קרן בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 3,000 ₪ + מע"מ.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.
הישיבה הקבועה לשימוע - בטלה.
ניתן היום ב' באייר, תשס"ב (14 באפריל 2002) בהעדר הצדדים.

י. שבח
                                                                                
שבח יהודית, שופטת


