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 הערות כלליות:

שאלות והחלק השני אירועון עם כמה שאלות עליו. חומר  8המבחן יהיה שאלות אמריקאיות 
 סגור. מקבלים את קובץ חקיקה וכן סילבוס.

 ?מהו משפט בינלאומי פרטי

חיש עד כמה מפס"ד מנחה מלפני שנתיים שמדגיש את מורכבות משפט בינלאומי מחד וכן מ
 רלוונטי במקומות אחרים. התחום יכול להיות

זילנד לטיול אחרי צבא יחד -ניוע לרוני יובינר ישראלי שנס -סקאלר נ' יובינר 4655/09דנ"א פס"ד 
תוך כדי הטיול הכירו עוד בחורה ישראלית השניים קנו רכב לצורך הטיול. בניו זילנד  ,עם חבר
אחד  . יוםהגו לסירוגיןלי סקאלר שהייתה בטיול אחרי צבא. במהלך הטיול השלושה נבשם נט

"כ זינלנד ואח-התרחשה תאונה ורוני יובינר נפצע קשה. בהתחלה הוא אושפז בניו שסקאלר נהגה
 נשאר עם נכות ברמה גבוה מאוד.להמשך טיפולים תוך ש ראלחזר ליש

מה עם חברת הביטוח? לא היה ביטוח על הרכב כי בניו זילנד יש להם הסדר עולה השאלה 
תביעה של הנהג עילת אין ש מקרן מסוימת כךשכל הנפגע בתאונת דרכים מקבל פיצוי  סטטוטורי

צורך בביטוח. לתדהמתו ה ללאמקבל את הכסף ו הסטטוטורית באופן ישירהוא פונה לקרן ו בכלל
אם היה ממשיך  ,לא זכאי לקבל פיצוי מהקרן הזאת מכיוון שעזב את המדינהיובינר גילה שהוא 

שעזב הוא לא היה רשאי לקבל וגם לא נשאר לו  אך מכיוון את הפיצוי יה מקבללגור בניו זילנד ה
הדין אבל לא  משורתקטנה מהקרן בניו זילנד לפנים  גמלהשל דבר קיבל  ופומי לתבוע שם. בסאת 

 מתקרב למיליונים שהיה מקבל לפי הדין הישראלי.

סע ישראלי שנפגע בתאונת איזה דין חל על אחריות של נהג ישראלי כלפי נו -השאלה המשפטית
 כלומר מה הוא יכול לעשות כדי לקבל פיצוי? דרכים בניו זילנד?

 נשאלת השאלה האם יש לקרנית אחריות בתאונות בחו"ל. .1

 :הבאות עולות השאלות -תביעת הנהגת לפי הדין הישראליב .2

זו תביעה שנובעת  ש בישראל יש סמכות שיפוט לדון במקרה הזה?"האם לביהמ .א
מאירוע שהתרחש בחו"ל. התשובה היא כן ונלמד בהמשך. לא הייתה בעיה כי 

 .הנתבעת בישראל ואין בעיית סמכות

ש "ביהמשאו הישראלי ש ידון האם הדין יהיה הדין "ביהמ איזה דין יחול? .ב
ש בישראל יכול ורשאי להחיל את "נדי. ביהמילז-חיל את הדין הניובישראל י
 לעיתים הוא עושה את זה.הדין הזר ו

 שאלת ברירת יחיל את הדין הזר ומתי לא. ביהמ"ש מתי  -עולה השאלה
ש צריך לבחור איזה דין יחול הוא עושה את זה לפי כללים "ביהמ ,הדין

ש קבע פה שיחול הדין הניו זילנדי "שנקראים "כללי ברירת הדין". ביהמ
מקופח ממש מבחינת מקום ביצוע העוולה, התובע יצא היה בגלל שזה 

 .בשל החלת הדין החיצוני הפיצוי שקיבל

 במה עוסק משפט בינלאומי פרטי?

עוסק בסכסוכים שיש בהם אלמנט זר )כגון צדדים ממדינות שונות או אירוע משפט בי"ל פרטי 
 שהתרחש בחו"ל(. 

 .יכול להיות ששני בעלי הדין באים ממדינות שונות .1

 .בחול )יובינר(הסכסוך הוא נובע מאירוע שהתרחש  .2
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 בינלאומי פרטי עוסק בשלוש שאלות מרכזיות:משפט 

  ים?יקבאיזה מדינה הדיון ית -שיפוט בינלאומיתהסמכות שאלת  .1

ש בישראל יחיל דין זר של מדינה "ביהמ איזה דין יחול על סכסוך? -שאלת ברירת הדין .2
השאלה מדוע אחרת במקרים מסוימים והסוגיה הזו נקראת ברירת הדין. נבדוק גם את 

 .ש בישראל מוכן להחיל דין זר"ביהמ

האם ניתן להכיר/לאכוף פס"ד שניתן על ידי בית משפט במדינה  -קליטת פסקי חוץ .3
מדובר במצב שיש פס"ד שניתן על ידי בימ"ש במדינה זרה ואחד מבעלי הדין אחרת? 

בהכרה של מעוניין לאכוף את פס"ד הזה בארץ או מעוניין שפס"ד זה יוכר בארץ, בעיקר 
סטאטוס שלו בחו"ל, הוצאה לפועל ישראלית, נתבע שיש לו נכסים בארץ ולא היו לו 
נכסים מספקים במדינה שהיו לו את הנכסים. נרצה ללכת למדינה שלנתבע יש נכסים 

שנותן מסגרת ברורה  1958-ושם להוציא לפועל. יש חוק של אכיפת פסקי חוץ, חוק ישן מ
 נחים בחוק.וצריך רק לדעת לפרש את המו

 ההבדלים בין משפט בינלאומי פרטי לבין בינלאומי פומבי

 בינלאומי פומבי בינלאומי פרטי 
עוסק בסכסוכים בעלי אופי  תחום העיסוק

בין אנשים או גופים  פרטי
 פרטיים או ציבוריים

עוסק בעיקר ביחסים בין 
  מדינות

 /הדיןחלק מהמשפט הדין אופי
המקומי של כל  המוניציפלי

. בדיוק כמו חוזים או מדינה
 פלילי. 

מערכת משפט נפרדת ואינה 
. המקומי /משפטחלק מהדין

יש שאלות איך זה נקלט לתוך 
 הדין המקומי כמו אמנה

משתנה משפט בינלאומי פרטי  מקומי לעומת אוניברסאלי
. ממדינה למדינה לפי שיוך

 אומנם יש דברים משותפים

כל ניברסאלי ומשותף לאו
. אמור להיות זהה המדינות

בכל העולם דיני מלחמות 
 ואמנות.

 

 האם בית המשפט מוסמך? -סמכות השיפוט

 ן בשאלת סמכות שיפוט בינלאומי:"ש דשלבים שביהמ שנייש 

 סוגי סמכויות, הקורס יעסוק בראשונה( 3)ישנן  -ש בכלל מוסמך"האם ביהמ .1
 סוגי סמכויות:

בישראל יש האם לבתי משפט  -מבחינה בינלאומיתמוסמך ביהמ"ש אם היש לבדוק  (1
אם אין סמכות בינלאומית אין בכלל  -הקורס יעסוק בסמכות זו[סמכות לדון בתיק הזה ]
 סמכות להמשיך הלאה.

האם התביעה הוגשה לבית  -האם לבית משפט מסוג זה סמכות -סמכות עניינית .א
להגיש לבית משפט לדיני משפט נכון מבחינה עניינית. לדג' אם זה תיק משפחה צריך 

בהגשת תיק לפי סכום התביעה לבימ"ש רגיל ואותו דבר "ש משפחה ולא לביהמ
 מתאים.

האם יש לבית משפט במקום זה  -מתייחס למיקום בית המשפט -סמכות מקומית .ב
 סמכות מקומית -סמכות

 .דוחה את התביעה על הסףשאין סמכות בין לאומית ביהמ"ש אם התשובה  (2

עוברים לשלב השני, אם אחד מהצדדים מעלה ית, כלומר יש סמכות אם התשובה חיוב (3
 ש לא מעלה בעצמו:"את זה ביהמ

ובנסיבות  בית המשפט רשאי לסרב להפעיל סמכותו במצבים האם בית משפט מוכן? .2
 אלא רק אם אחד מהצדדים מעלה את זה. מיוזמתואבל לא יעשה את זה  מסוימות

 רירת הדיןב
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ברירת הדין קובעים איזה דין חל. לכל תחום במשפט הפרטי חלים כללי ברירת דין שונים. כללי 
 בקורס הזה נלמד כללי ברירת הדין לגבי שלושה תחומים:

 כללים בפסיקה -נזיקין .1

 כללים בפסיקה -חוזים .2

 כולל גם ירושה ויחסי ממון. -קניין .3

לחוק  137. הכלל נמצא בחוק בס' כלל ברירת הדין בעניין של ירושה -כלל של ברירת דיןל' גד
, "על ירושה חל דין מקום מושבו של הנפטר ביום מותו". אומנם יש חריגים 1965הירושה תשכ"ה 

נדון בזה מהו  הכלל אומר לשופט איזה דין להחיל במשפט.גם לחוק הזה. זוהי דוג' לברירת דין, 
 מקום מושב.

 כיצד השופט ובתי המשפט יודעים מהו הדין הזר?

למד דין ישראלי  בארץ השופט אכן חל דין זר, איך ביהמ"ש יודע מה התוכן של הדין הזר? אם
ריך להתייצב המומחה צ מוכיחים דין זר ע"י חוות דעת מומחה בדין הזר.ולא דין של מקום אחר. 

 בעל דין . ייתכן שכלבעלי הדין הואמומחה כאשר מי שדואג להביא את הש "לחקירה נגדית בביהמ
עדים  2לפעמים יש  משלו אך הנקודה החשובה היא שהמומחה לא של ביהמ"ש.פרד יביא מומחה נ

הדין הזר הוא עניין שבעובדה כמו מבחינה מהותית בבימה"ש מומחים שמביאים עדות סותרת. 
 כל עובדת מקרה אחרת.

עדים  לא הביא הוכחה שלמהצדדים עולה שאלה מה קורה אם אין הוכחה של דין הזר, אף אחד 
, החזקה אומרת שהדין הזר חזקת שוויון בין הדיניםיש חזקה שחלה בחלק מהמקרים  מטעמו?

הוא זהה עם הדין הישראלי, אז אם לא הוכיחו את הדין הזר אז בחלק מהמקרים מחילים את 
 החזקה ולכן הדין הישראלי יחול.

 מתת משפט מסויכמפנות למער -חוליות קישור

מקשרת בין האירוע שקרה לצדדים לבין הוגם בכללי סמכות יש חולית קישור  בכל ברירת הדין
ראינו כלל ברירת הדין בירושה שם חולית הקישור הייתה "מקום מושבו  מערכת משפט מסוימת.

 של הנפטר" הוא מפנה אותנו לדין מסוים לגבי הדמות.

 סוגים של חוליות קישור: 2ישנן 

 :אחד האנשים לבין מדינה מסוימתמקשרת בין  -חולית קישור אישיות .1

 ירושהדוג' של כמו ב -מקום מושב )"דומיסיל"( .א

 לדבר המלך במועצה מדבר על אזרחות בדיני משפחה 64ס'  -מקום מגורים .ב

 מגורים הרגיל המקום .ג

 אזרחות .ד

 התייחסות לאירועים ולא לאנשים: -חוליות קישור עובדתית .2

מתייחס למקום שבו התרחש העוולה ולא לזהות המזיק או  -מקום ביצוע העוולה .א
 הניזוק

 בעבר היה חל מקום העריכה של החוזה -מקום עריכת החוזה .ב

 רלוונטי לכל מה שקשור לקניין -("סיטוס"מקום הימצאות הנכס) .ג

 זוהי הגישה המסורתית שחלה ברוב התחומים.גישת חוליות הקישור 

 

 

 מול גישת "מירב הזיקות" של חוליות הקישור אל הגישה המסורתית
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אחת הבעיות עם הגישה המסורתית היא סיטואציות בהן חולית הקישור הרלוונטית אינה באמת 
 . מעידה על קשר ענייני בין מערכת המשפט שאליה הוא מצביע

פס"ד זה בעל דימיון מסוים לפס"ד  -babcock V Jacksonפס"ד משנות השישים בארה"ב 
נסעו לטיול בקנדה. למרבה הצער ברים שגרו בניו יורק, חבר וחברה שינר. בפס"ד מדובר בשני חיוב

נת אונטריו קרתה תאונה. מי שנהג היה מר ג'קסון והחברה גברת בבקוב היא הנפגעת במדיכשהיו 
 בניו יורק. במקרה זה היה לו ביטוח.  רי שחזרו לניו יורק היא תבעה את חברהבתאונה. אח

יש הבדל בין הדינים ולכן  איזה דין יחול? האם דין ניו יורק או דין אונטריו? המשפטית: השאלה
ת הדין כי הדינים דומים אבל במקרים כמו זה יש רהחשיבות. בהרבה מקרים לא עוסקים בברי

דין בהנתקל פה היה ש "נתקל בין הדינים".סיטואציה כזאת נקראת הבדלים בין הדינים. 
יוחד שקבע שנהג אינו חייב לתת פיצוי למי שנוסע ברכבו אלא אם מוכחת אונטריו היה חוק מ

הוא לוקח סיכון מסוים ואם נפגע לא יכול  ,רשלנות רבתית. דובר על מי שנוסע חינם בלי לשלם
רבתית. במקרה זה לא הייתה רשלנות רבתית. המשמעות היא  רשלנותם באמת יש לא אלתבוע א

 ת רגילהונשם הדין נבדק במשקפי רשלאונטריו לעומת ניו יורק שהגברת הנפגעת לא תקבל פיצוי ב
 ולכן מספיק שיוכח שהנהג יתרשל כדי שהנפגע יקבל את הפיצוי.

, אז הדין של מקום ביצוע העוולה –דין המסורתי היה ה ברירתבניו יורק בשנות השישים כלל 
שהקשר עם ניו יורק הוא אונטריו הוא זה שהיה אמור לחול. ביהמ"ש בניו יורק הגיע למסקנה 

 proper lawאת הרבה יותר חזק מהקשר עם אונטריו והוא אימץ גישה חדשה שבאנגלית נקר
כמקום  תירת דין עם חולית קישור אחת נוקשבמקום שיש כלל בר -"מירב זיקות"ובארץ נקראת 

ליט נחשבעצם נבחן את כל הזיקות עם המדינות השונות ו גמישהלנו גישה  ביצוע העוולה תהיה
הדין שחל הוא הדין שיש לו את  .ביותרוהמשמעותי האמיץ לאיזה דין יש את הקשר הקרוב, 

ו יורק דין היו תושבי ניהזה שני בעלי השבמקרה  ביהמ"ש קבע הקשר הקרוב והאמיץ ביותר.
ו לחזור לניו יורק, הרכב בוטח ורשום שם. יש הרבה זיקות צנסיעה מניו יורק ורשהתחילו את ה

 יורק אבל הזיקה היחידה עם אונטריו זה ששם בוצעה התאונה.עם ניו 

 היתרונות של גישת "מירב הזיקות" ונגד הגישה המסורתית

ויותר סיכוי שזה יתאים את הציפיות של הצדדים. כאן שכל הקשרים  גישה יותר גמישה .1
 יורקי. וניו יורק יותר הגיוני להחיל הדין הני

אם יש עובדה שרירותית אנו מונעים שזה לא יקבע. דוג'  -מניעת קבלת החלטות אקראיות .2
לכך היא תאונת מטוס שנופל, אם המטוס היה במרחב אוויר של מדינה מסוימת  ברורה

ואם למדינה אין שום קשר זה ממש אקראי. פה אמרו שמדובר בנסיעה שהחלה מניו יורק 
להיות שדווקא חולית  . יכולתה אקראייתמדינות בדרך והתאונה באונטריו הי 10ועברו 

 הקישור סומכת על עובדה אקראית.

 החסרון בגישת מירב הזיקות

אולי פס"ד בבקוב היה די ברור אבל אם ישתנה עובדה אחת זה  -חוסר וודאות ,אין משהו ברור
ש "כבר לא ברור ויהיה לא נכון להחיל את גישת מירב הזיקות. גם בפס"ד יובינר אם ביהמ

גישה הזאת של מירב הזיקות, שם לא היה ביטוח בכלל, טיול יותר ארוך בישראל היה מחיל את ה
בבקוב מוקד היחסים היה בניו יורק ואילו ביובינר הצדדים לא הכירו את ב .נפגשו שםבניו זילנד, 

 השני בישראל אלא ההכרה הייתה בניו זילנד. כל פרט יכול להפוך ולהטות את הדין אחרת.

ארץ ולאחר מכן בוטלה. ישנן דרכים נוספות להתגבר עם ביהמ"ש באומצה ב גישת "מירב הזיקות"
 יצירת חריגים לכלל.בגישה המסורתית ע"י  הבעייתיות

 

 הגדרות
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עם מערכת משפט  חידה משפטיתכיעל מדינה  מתייחסיםשמדברים על דין זר,  -מדינה .3
ב מול דין קנדה כי "דין ארהעל . זאת הסיבה שבבקוב לא דיברנו ולא במובן הפוליטי נפרדת

)זה גם מסביר למה  נטריו.וכן מדברים על ניו יורק ואבכל מדינה יש מערכת משפט נפרדת ל
ב בגלל מדינות רבות, אנגליה וסקוטלנד שתי מערכות "המקצוע בינלאומי פרטי מפותח בארה

 משפט נפרדות בשל דינים שונים(

 מיסים. פלילי, פט ציבורי,ש. לא כולל ממשפט פרטי על כל ענפיוכולל  -היקף המקצוע .4

 המצב המשפטי בשטחים

רחשו בשטחים המוחזקים ע"י באירועים שהת יםמנחים בבינלאומי פרטי עוסקהחלק מפס"ד 
 -1967מתשכ"ז  2מוצא הוא המנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט מס' הנקודת צה"ל. 

קיים באזור  אחרי מלחמת ששת הימים צהל החזיק יהודה ושומרון וחבל עזה. "המשפט שהיה
נשר או צו בו משום סתירה למנשר זה או לכל מאין "ה באייר, יעמוד בתוקפו עד כמה שביום כ

 המושל הצבאי"נתנו על ידי שי

המנשר קובע שימשיך לחול בשטחים הדין שחל קודם, הדין ביהודה ושומרון הקודם היה הדין 
וציא יכפוף לשינויים שיעשה המושל הצבאי ש אומנם, הדין הירדני, כלומר הקפיאו את המצב.

בעתיד צווים מסוימים לדג' צו שמכיל דברים הדומים לפלת"ד. החיל את הדין הידרני ועוד כמה 
 תיקונים של המושל הצבאי. 

, אבל יש לשים לב, זה לא מונע הדין הירדניבעצם הדין המקומי בשטחים היום הוא  המשמעות:
ע"פ כלל ברירת הדין הרלוונטי יחול דין אחר ובד"כ הדין האחר  מאיתנו להגיד שבמקרה מסוים

כללי ברירת דין יכולים להצביע על החלת דין ישראל על אירועים כלומר:  הדין הישראלי.הוא 

 בג"ץ עמותת קו לעובד ;פס"ד ינוןכפי שנראה ב שהתרחשו בשטחים או קשורים להם

ת שבין המתיישבים לעצמם חלים ועקיימות תקנות לגבי ישובים יהודיים בשטחים שקוב .5
 דיני ישראל.

ניו יורק על מה  בדיוק כמו בפס"ד בבקוב שהחיל דין לא מדובר פה בסיפוח מבחינת הדין, זה
במקרה מסוים שהתחש בשטחים נחיל דין ישראל ואין זה שהתרחש באונטריו אותו דבר כאן 

 אומר שאנו לוקחים ריבונות על השטחים.

 סמכות לבין ברירת הדיןהמחשת ההבדל בין 

 פס"ד מסיקה נ' דולנס

וקובעים  במידהרוב פס"ד מתייחסים או לסמכות או לברירת דין. הסיבה לכך היא כי סמכות 
רירת דין. בתנו ובמדינה אחרת ידונו בי אז זה סוף סיפור מבחנישראלהש "אין סמכות לביהמש

דעים שהדין הישראלי יחול ומהו ש מחליט שיש לו סמכות אז הרבה פעמים הצדדים יו"אם ביהמ
הדין ובד"כ יגיעו לפשרה ביניהם. יש מקרים אחרים שברור שיש סמכות ואפילו הנתבע מסכים 

רלוונטיות השאלות  2-ש למרות ש"בפועל ביהמ יכוח איזה דין יחול.ולסמכות והעניין לא עולה והו
 .הוא דן רק אחת מהן

 דבר שהוא די נדיר. ,בברירת דיןקודם דנו בסמכות ואז שד זה "פסהמיוחד ב

ך לעבור ניתוח מהר, ישלמרבה הצער גילה גידול במוח וצר ימסיקה הוא ישראל עובדות המקרה:
משרד  שגם מחזיקניה בור ממדינת סלוקדורלנס מומחה בינלאומי שבמ 'קיבל המלצה לפרופ

ניתוח שהתקיים  והתור הראשון לניתוח היהשה ניתוחים בהרבה מדינות. פנה אליו וב וע"בארה
תה תקלה בניתוח והתוצאה הייתה ייה שם נותח. למרבה הצער, הילובנניה, מסיקה נסע לסבבסלו

 שיתוק מלא של מסיקה ללא יכולת לזוז. חזר לארץ וטען לרשלנות, בתביעה על הפרופסור.
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האם יש סמכות  התובע רוצה לתבוע את הפרופ' בארץ, -שאלת הסמכות -השאלה  הראשונה
 בארץ?

 ים לנתבע . אם מוסרמסר לו הזמנה לדיןמסיקה חיכה עד שפרופ' דולנס הגיע לישראל ואז הוא 
לשפוט  ש סמכות"הזמנה לדין מקנה לביהמה ,בתוך גבולות המדינה הזמנה לדין בזמן שהוא זיתיפ

עון הזה. הפרופ' י"ש דחה את הטביהמ ,בטענה של חוסר סמכותש ". פרופ' דולנס פנה לביהמאותו
פורום לא נאות. המחוזי קיבל את היא להפעילה כי ישראל  איןשגם אם יש סמכות  נוסףטען ב

 הטיעון של פורום לא נאות והעליון דחה וקבע שישראל פורום נאות ובכך עברנו את שלב הסמכות
 מוכן לעשות את זה.ביהמ"ש לדון בסוגיה וו ויש להפעילה

האם הדין הישראלי או הדין של סלובניה?  איזה דין יחול? -שאלת ברירת הדין -היהשאלה השני
שנים ואם מחילים את דין  3בסלובניה עילת התביעה כבר התיישנה כי עברו  -"מתקל"היה פה 

סלובניה לא יקבל כלום בגלל התיישנות והייתה עוד בעיה שעל פי דין סלובניה רופא מנתח לא 
ברור שחל דין ישראל במקרה מעין חסינות נגד הרופא.  -חייב באופן אישי אלא בית החולים חייב

 הזה.

קת של ההליכים בעניין ברירת הדין היא קצת מורכבת ולא נכנס לכך בשלב ההשתלשלות המדוי
דין סלובניה, אבל קבעו שהמומחה  -שחל דין מקום ביצוע העוולההזה, השורה התחתונה קבעו 

שנתן חוות דעת בעניין דין סלובניה לא התייצב ולא הגיע לארץ ולכן העדות שלו נמחקה בשל אי 
השתמשו הייתה שהדין הזר לא הוחל כי לא הייתה הוכחה לו, התייצבותו לחקירה, התוצאה 

מקרה שצריך  וזה ליון שקל.ימ 11ולכן הדין הישראלי חל. נפסק לו  בחזקת שוויון בין הדינים
לאכוף את פס"ד הישראלי בחו"ל. בפועל לא היה לדולנד נכסים בארץ ולכן היה צריך לאכוף 

לשים לב, שאומנם הייתה פסיקה  ו גרוש.ל, בסלובניה לא אכפו אז בשטח לא קיבל"בחו
ישראלית שיקבל את הכסף אך מכיוון שלא היו לו נכסים בארץ לא ניתן היה לקחת את הנכסים 

ה לא מקבלת את פס"ד אזי לא ניתן לאכוף נכסים יאופרטיבית, יש לשים לב שאם המדינה השני
 מהמדינה האחרת.

 כללי סמכות שיפוט בינלאומית

ה צריכים כללים? מדוע צריכים להגביל את הגישה לבתי משפט? מדוע שלא יהילמה בכלל אנו 
 מצב שכל אחד יכול לתבוע בכל בימ"ש בעולם שבא לו ומדוע צריך הגבלה של סמכות שיפוט?

 -הסיבות להגבלה של השיפוט הבינלאומי

ה אז התובע עלול ות היא להגן על הנתבע. אם אין הגבלאחת מהסיב -להגן על הנתבע .1
לבחור פורום שנוח לו ומיטיב איתו אבל מקשה מאוד עם הנתבע. יכול להיות שמקשה עם 

מרחק גיאוגרפי או מבחינה משפטית. התופעה הזאת שהתובע  -הנתבע מסיבות פרקטיות

תופעה שלילית שיש לנסות למזער   shopping forum נקראת מחפש מקום שנוח לו
 .אותה

ל ירצו לבוא לתבוע אצלנו מכל "ייתכן שאנשים מחו -האינטרס הציבוריהגנה על -הצפה .2
ו מיני סיבות. שכר טרחה פחות, עיכובים, אם לא נגביל את הגישה לבתי משפט יבוא

על חשבון התושבים המקומיים שממנים את בתי  -על חשבוננו ממדינות אחרות וזה יבוא
 .[מספק פרנסה -יוביראו את זה בפן ח -באנגליה] המשפט בתשלום המיסים.

 

 

 

 המצבים השונים-כללי הסמכות

 תמיד מסווגים לפי מקום הימצאו של הנתבע בזמן הגשת התביעה.
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 יש לנו את כלל התפיסה מהמשפט המקובל -נמצא בארץ בעת פתיחת ההליכיםהנתבע  .1

הנתבע לא נמצא בארץ אבל יש לו מורשה וזה מוסדר בתקנות  -"מורשה" שנמצא בארץ .2
 .477,472ת'  סד"א

נתבע נמצא בשטחים הנקראים "האיזור" שאינם כוללים את הרשות הפליסטינאית  .3

סדרי דין )המצאת מסמכים לשטחים  ש תקנותשם י -Aיהודה ושומרון למעט שטח 
 המוחזקים( גם פה יש הרחבה של כלל התפיסה.

ות ועזרה )יו"ש שיפוט בעבירם יש צו שעת חירו -סטינאיתנמצא בשטחי הרשות הפלנתבע  .4
 משפטית(. יש הסדר מיוחד לנתבע שנמצא בשטחי הרש"פ.

אם רוצים להמציא הזמנה לדין ולהקנות סמכות נגד נתבע שנמצא  -נתבע נמצא בחו"ל .5
 בסד"א. 500ר בתקנה "ש דבר המוגדמ"ל צריך היתר מביהבחו

לא תלוי איפה הנתבע נמצא, כלל הכפיפות שאומר שהנתבע הסכים לסמכות של  -כפיפות .6
 נתעסק עם משפט מקובל. -ביהמ"ש ואח"כ התחרט

 על אנשים הנמצאים בארץ שפיטה סמכות –כלל התפיסה 

 .420/63כלל התפיסה אומץ מהמשפט המקובל בפס"ד אברומסקי 

ש סמכות גם אם מדובר "מנתבע שנמצא פיזית בארץ מקנה לביהההזמנה לדין של לפי הכלל הזה 
 שהגיע רק לביקור(. בנוכחות זמנית )כמו פס"ד דולנד

התובעת  -הזמנה לדין נחשבת גם בהימצאות זמנית–  maharanee of barodaפס"ד אנגלי
הייתה נסיכה מהודו שגרה בצרפת והיא קנתה תמונה מאוד יקרה מהנתבע והנתבע היה בעצם בעל 

 למה הרבהיעסק של עתיקות ודברי ערך ובמקור היה אמריקאי אבל עבד באירופה, אחרי שהיא ש
כסף היא גילתה שהתמונה מזויפת, רצתה לתבוע אותו, מסיבות שאינן ברורות בפס"ד היא 
החליטה לתבוע אותו באנגליה למרות שאין שום קשר ברור )אולי נכסים שלו שם(, השאלה איך 

 אפשר להקנות סמכות לבימ"ש באנגליה למרות שאין קשר למקרה?

הוא יגיע לאנגליה. מסתבר שהנתבע אוהב  היא לקחה את השירותים של חוקר פרטי שבדק מתי
טיסה בשעות  24-יוקרתית והוא הגיע לשם ל סוסיםתחרויות סוסים ופעם בשנה יש תחרות 

מגיע שליח ומוסר לו הזמנה לדין מהנסיכה מהודו, וים חדת. הוא יושב באסקוט בתחרות סוסמיו
הומצאה שהרי י יש סמכות ש דחה את הטיעון שלו כ"מהשאין סמכות, ביבטענה ש "הוא פנה לבימ

לא הייתה  70-שהיה פיזית בשטח האנגלי. יכול להיות שבאותו זמן בשנות הבעת אליו הזמנה לדין 
בעניין כלל התפיסה זה עובד גם נוכחות  הדוקטרינה של פורום לא נאות ולכן לא יכל לטעון.

 ש סמכות"זמנית יכול להקנות לבימ

 -בימ"ש יכול לסרב לקבל דין בטענת "פורום לא נאות" pimnco—נגד  hecke י,פס"ד ישראל
הנתבע הגיע לארץ בכדי להעיד במשפט פלילי, ביקור קצר ונקודתי והתובע ניצל את העובדה שהוא 
בארץ והמציא אליו הזמנה לדין. גם הסוגיה של התביעה לא הייתה קשורה לארץ אלא למדינות 

מכות. לא משנה שהגיע לביקור קצר להעיד ש קבע שכלל התפיסה התקיים ויש ס"מיהאחרות. ב
ש קיבל את הטיעון של הנתבע שישראל פורום לא "ש, יש סמכות. אבל במקרה זה ביהמ"בבימ

 ש סירב להחיל את הסמכות."נאות אז למרות שהייתה סמכות ביהמ

 

 

 

 יתרונות וחסרות של כלל התפיסה

 יתרונות:
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ואין פה שאלה של ביטוי כלשהו. אין אם תפסת אותו לא יכול להיות ספק  -קל ליישם .1
 מקום לספק

זה עיקרון מסורתי שאומר שלריבון יש שליטה  -תואם עיקרון הריבונות הטריטוריאלית .2
על כל מה שנמצא בתוך הטריטוריה שלו. לכן ברגע שהנתבע נכנס לתוך גבולות המדינה 

 ו לדין.ולא משנה תקופת השהייה לריבון יש שליטה עליו והוא יכול להזמין אות

ינו במדינה ילא תמיד קיים, כי לא תמיד נצפה שבגלל שה -תואם את ציפיות הצדדים .3
מסוימת לזמן קצר נקבל דין שם. מצד התובע לפעמים זה טוב כי זה עוזר לבוא בחשבון 

 עם הנתבע.

 חסרונות:

התובע יחפש את המקום שמתאים לו לתבוע )הנסיכה מהודו  -forum shoppingמאפשר  .1
הפורום האנגלי ללא שום קשר ומצאה דרך לתבוע באנגליה( בתנאי שהנתבע רצתה את 

 כמובן מגיע לאותה המדינה.

כמו שראינו במקרה  -נוכחות הנתבע אינה מבטיחה קשר ענייני בין התביעה לישראל .2
הנסיכה, העובדה שהנתבע הגיע לתחרות סוסים לא עומד בקשר ענייני לכן לא מגן על 

 בורי.הנתבע ועל האינטרס הצי

 משפט משווה -כלל התפיסה

 .1990בארה"ב הכלל אושר בביהמ"ש הפדרלי בשנת  -בכל זאת הרבה מדינות בעלות כלל התפיסה

עם השנים יצרו כללים מפחיתים לכלל למה קיבלו בכל זאת את כלל התפיסה ולמה הוא שרד? 
פי הדוקטרינה ביהמ"ש ראשי  שעלהפורום הלא נאות דוגמא, הכלל של  -התפיסה שגורמים לאיזון

לסרב להפעיל את סמכותו על פי בקשתו של הנתבע. אם הנתבע בא וטוען שלא הוגן ואין קשר 
דוק' ענייני יש מדינה אחרת שהיא מתאימה להתדיינות ביהמ"ש יסרב להפעיל את סמכותו. 
פיסה הפורום הנאות נותן שיקול דעת לביהמ"ש לא להפעיל סמכותו ולכן הכלל של כלל הת

 ממשיך להתקיים.

. יש burnham, בפס"ד 1990 -אושר בפדראלי בהוא התפיסה ו לקיבלו את כל -ארה"בב .6
 .דוק' של פורום לא נאות כבישראל

קיים נאסר שימוש בכלל התפיסה נגד נתבע אירופאי.  -באיחוד האירופאי )אמנת בריסל( .7
דוקטרינה של פורום לא ואין להם  ,כלל סמכות בסיסי שהוא מקום מושבו של הנתבע

 נאות.
o כללי המשפט המקובל.  -באנגליה, יש כללי סמכות שיפוט שהנתבע לא אירופאי

אבל אם הנתבע הוא תושב של אחד ממדינות האיחוד האירופאי הם צריכים 
 .להחיל את אמנת בריסל

 מרחיבות את כלל התפיסה הבסיסיכתקנות סד"א  -המצאה לתאגיד

צריך תקנה מיוחדת אחרת לא היינו יודעים איך להמציא הזמנה  -המצאה לתאגיד -484תקנה 
לתאגיד שהרי הוא לא כאדם רגיל. התקנה אומרת שצריך להניח את ההזמנה לדין במשרד או 

כל חברה זרה שרוצה לבוא ולעסוק בארץ צריכה לרשום כתובת בארץ  במען הרשום של התאגיד.
 וזאת כדי שיהיה אפשר להזמין אליה הזמנה לדין.

 

 המצאה למורשה -477הרחבה של כלל התפיסה תקנה 

מאפשר המצאה למורשה, התקנה מתייחסת ספציפית לעו"ד, אם יש עו"ד די  -בסד"א 477תקנה 
בהנחה במשרדו. גם אם הנתבע לא נמצא בארץ ויש לו מורשה מחה שלו או תד או למ"המצאה לעו

 .ד מייצג אותו באותו עניין"אבל זה רק אם עוד. "להמציא הזמנה לדין אל עו ןד נית"בעיקר עו
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 המחשה של התקנה בפס"ד

מדובר בבני זוג שהיו פרודים  -ההמצאה לאחר, לא כולל עו"ד בעניין אחר -פס"ד יוסף זאדה
רבני בארץ באמצעות עו"ד, ואז האישה הדין ההבעל גר בלונדון והוא הגיש תביעת גירושין בבית 

והילדים רצו להגיש תביעה למשמורת ומזונות בבית משפט לענייני משפחה, אז הם מסרו את 
המסירה הזאת לא שין, ד שייצג את האב בעניין הגירו"ההזמנה לדין לגבי תביעות אלו לאותו עו

 תקינה כי צריך להיות רק באותו עניין ספציפי.

התובעים היו קרובי משפחה של הפיגוע  -ייפוי כוח כללי או ספציפי -פס"ד רש"פ נ' גולדמן
, הגישו תביעה נזיקית נגד הרשות הפלסטינאית ומסרו את התביעה 2001בדולפינריום בשנת 

ג את הרשות הפלסטינאית בירושלים והוא טען שהוא לא הזאת לעו"ד יוסף ארנון. העו"ד מייצ
היה מורשה לקבל את התביעה במקרה הספציפי הזה. ביהמ"ש דחה את הטיעון הזה ופירש את 
ייפוי כוח שקיבל מהרש"פ שזה יכלול כל תביעות נזיקיות. ולא היה צורך דווקא לגבי התביעה 

 הספציפית הזאת.

 צאה למורשה בהנהלת עסקיםהמ -482הרחבה של כלל התפיסה תקנה 

 היא ההרחבה הגדולה ביותר של כלל התפיסה.  482תקנה 

ע מדברים על מצב שהנתבהמצאה למורשה בהנהלת עסקים, זה מקנה לבימ"ש סמכות. אנחנו 
ל ויש מישהו שעוסק מטעמו בהנהלת העסק בישראל, ניתן להמציא אליו את "עצמו גר בחו

מכביד, במקור התקנה הייתה מיועדת לסמכות מקומית  ההזמנה לדין. הנוסח של התקנה קצת
)אם העסק בירושלים ומורשה בת"א( אבל הפסיקה אימצה את הרעיון של המורשה גם לגבי 

אם יש נתבע בחו"ל ויש מורשה בארץ  זו,תקנה על פי . (Philip Morris )פס"ד נתבעים בחו"ל
 .שעוסק מטעמו בארץ נמצא להמציא הזמנה לדין למורשה בארץ

 סוכן המכירות ומבחן אינטנסיביות הקשר -"מישהו העוסק מטעמו"

המקרה השכיח של סוכן מכירות, סוכן מכירות בארץ שהיצרן בחו"ל, האם ניתן להמציא את 
 הכל תלוי. ההזמנה על סוכן המכירות בארץ שהיצרן בחו"ל.

ל לבין המורשה בארץ. "" בין הנתבע בחואינטנסיביות הקשרהמבחן שאומץ בפסיקה הוא מבחן "

סממנים של שיתוף שניתן יהיה לדלות מן העובדות יותר  כל"כ general electricההגדרה בפס"ד 
 כן תגבר הנטייה לראות ב"סוכן מכירות" "מורשה".  פעולה עסקי בין הנתבע לבין מנהל "עסקיו"

מן ללא קשר רב אם מדברים על סתם יבואן שקונה סחורה מיצרן בחו"ל פעם בהרבה ז ,מצד אחד
סוכן מכירות ממש מייצג את הנתבע  ,מצד שני. במקרה כזה היבואן לא מורשה ולא ייחשב שת"פ

 בארץ בכל מיני דברים ויש קשר כמעט יומיומי ביניהם ברור שהוא ייחשב מורשה. 

 

 לקרוא פס"ד אבו גאחלה נגד חברת החשמל. לשיעור הבא:

 

 

 

 2שיעור 

, כלל התפיסההכללים השונים, דברנו על  אתראינו  הבינלאומי.כללי סמכות השיפוט דברנו על 
אם יש מורשה או ל "אם יש נתבע שמתגורר בחו .482ע"פ תקנה  מורשהדברנו על הנושא של 

שמתגורר בארץ ופועל מטעמו בארץ אפשר להמציא את ההמצאה לדין למורשה הזה. אמרנו איך 
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הקשר. לא כל אדם בארץ  אינטנסיביותמבחן  -יודעים האם סוכן מכירות בארץ הוא מורשה או לא
  בוחנים את אינטנסיביות הקשר.שעשה עסקה עם נתבע זר יהיה מורשה שלו 

 המשך דוגמאות -האם יש מסירה למורשה-482תקנה 

נמסרה ההמצאה ליבואן של   BMWרת במדובר בתביעה נגד ח -פס"ד קמור רכב נ' חיים חימו. 1

יש קשר ? BMWהחברה, סוכנות בארץ, עלתה שאלה האם היבואן בארץ הוא מורשה של חברת 
בין הסוכנות לבין  שיתוף פעולה עסקי מתמשךם, זה לא סתם יבואן שקונה, יש קשרים של יביני

ל זמן מסוים המחירים היו בפיקוח של היצרן וגם היבואן היה צריך לדווח כ לדוג'החברה עצמה, 
 לא רק עניין של המכירה אלא גם קשר שוטף. ,. כלומרליצרן המכוניות על מצב השוק בארץ

רה זרה חב -החברה הישראלית  מופיעה כ"סניף" באתר של החברה הזרה-פס"ד רפפורט. 2
ניפים שלה. מה שבאתר האינטרנט שלה הופיע ברשימת הסניפים חברה ישראלית כחלק מהס

אנחנו , כןית מעידה על מורשה? התשובה הייתה לא, האם החברה הישרהזה עות של הדברמהמש
שהיבואן הישראלי הוא רואים במפורש שהיצרן שהוא הנתבע הזר מפרסם "בריש גלי" באתר שלו 

 יש משמעות לעובדת הרישום באתר.ש מכאן .המורשה שלו

קשר שותף בין לא היה -הצהרת החברה ישראלית שהיא מורשה  -Maytag ס"ד מייטג. פ3
ת של החברה ילית הציגה עצמה כאילו היא המורשאהחברה הישר לבראלית. אהחברה הזרה והיש

, לא מספיקהזרה. האם זה מספיק שמציגה את עצמה כמורשה של החברה הזרה עצמה? 
 .אלת הנתבע הזר לבוא לישרשמאשרים הזמנה לדין מחייבים א

  מציג שיש לו שלוחה  רפפורטעצמו ב הנתבע -פס"ד רפפורט לפס"ד מייטגההבדל בין
זמנה לדין לסניף הזה, העובדה ישראלית ולכן אנשים שרוצים לתבוע אותו ימציאו ה

בפס"ד  פהלעומת זאת , באתר במפורש מרצונו החופשי מחייבת אותו את זהשהוא רשם 
כי הוא לא הכיר בכך שחברה ישראלית הציגה שהיא מורשית נתבע זר  נחשב לא מייטג
 מדובר בקשר רופף.וע"כ 

החברה הישראלית ייצגה את האינטרסים של החברה  -(Philip Morris) פס"ד פיליפ מוריס. 4
יבואן של הסיגריות, היא גם החברה שיצרה סיגריות והחברה הישראלית הייתה  - הזרה בכנסת

ייצגה את האינטרסים של היצרן הזר בין היתר בכנסת שהיו הצעות של הפחתת עישון. היה אחד 
אם אתה מייצג  קשרהאינטנסיביות של ה לפי מבחןשהיבואן הוא כן מורשה מהשיקולים לקבוע 

 בע בכנסת אתה רואה אינטנסיביות הקשר.את האינטרסים של הנת

תביעה נגד ארגוני טרור נמסרה למנהיגים של הארגונים  -נ' הג'יאהד האסלאמי פס"ד רייזל. 5
רצו לתבוע את הג'יאהד האסלאמי אבל אין לו משרד בישראל, איך יכולים  -בכלא בישראל

ישראלי, ם רעיון, המנהיגים של הארגון יושבים במאסר בכלא הלהקנות סמכות בישראל, היה לה
האלו כמורשה של  , המנהיגיםריםיס. האם אפשר לראות את האזמנה לדיןהמציאו אליהם את הה

היו ראיות שכן היה קשר איתם, היו בכלא אך היה קשר ביניהם והיה בסיס הארגון עצמו? פה 
. צריך לזכור שמהטרה פה זה שאנחנו יכולים להיות בטוחים שהמורשה לקבוע שהם כן מורשים

יעביר את ההזמנה לדין לנתבע הזר ואותם אסירים בארץ ידעו שיש להם קשר עם הארגון ולכן 
העבירו דרכם את ההזמנה לדין. יש אולי משמעות לזה שיש פה מנהיגים, יש טרוריסטים יותר 

 כן שמרו על קשר עם האסירים.אז הם ם מנהגי שפה דובר עלבגלל אך זוטרים, 

מסירה לעובד של החברה הזרה שהגיע לישראל להידברות לגבי עניינים  -נ' אמפא Vestelפס"ד 
היה סכסוך בין אמפא לבין חברה טורקית בשם וסטל, היה קשר עסקי  -המצויים ביסוד התביעה

ע"מ לנסות לפתור את  ביניהם שהגיע לידי סכסוך, עובד של החברה הטורקית הגיע לישראל
הסכסוך בדרכי שלום, כאשר הוא היה בארץ, חברת אמפא מסרה אליו המצאה להזמנה לדין. 

האם  -השאלהניצלו שהעובד נמצא בארץ והמציאו הזמנה לדין תביעה נגד החברה הטורקית. 
, הם בדקו את היקף לא מורשהביהמ"ש קבע שהוא  -484העובד הזה נחשב מורשה לצורך תקנה 

וגילו שלא מדובר בעובד בכיר ויש לו אחריות וסמכות מאוד האחריות והסמכות של אותו עובד, 
ש מתייחס לשיקולי "ביהמ מוגבלת ולכן אמרו שלא ניתן להגדירו כמורשה בהנהלת עסקים.
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מדיניות משפטית ואומר שקיים טעם לפגם בהמצאת כתב התביעה כשמטרת הביקור הייתה 
השיקול הזה כנראה השפיע על ההחלטה. אבל אם באמת היה עובד בכיר  -ברות בין הצדדיםלהיד

 מורשה.כקשה היה לראות איך היו יכולים לא לקבוע שימוש 

 סמכות על אנשים הנמצאים בשטחים המוחזקים

 שתוקנו. 1969קיימות תקנות סדרי דין )המצאת מסמכים לשטחים מוחזקים( במקור 

 -תן להמציא לנתבע שנמצא ב"איזור" בדרך הקבועה להמצאה בתוך ישראלהתקנות קובעות שני
כמו שיש כלל התפיסה בישראל ככה אפשר להשתמש בכלל התפיסה נגד נתבע שנמצא 

 בשטחים.

היום זה יהודה  -טיניתבידי צה"ל למעט שטחי המועצה הפלסזה כל השטחים המחוזקים  "אזור"
הנתבע כמו את ית. במקומות אלו אין בעיה לתפוס ושומרון למעט המקומות שבשליטה פלסטינא

ראל ולא משנה מה הזהות שלו אם הוא ישראלי או פלסטינאי שגר באיזור הזה, לא ששעושים בי
רלוונטי כל עוד נמצא באיזור. יכול להיות פלסטינאי שגר במקום אחר ובא לבקר באיזור הזה ניתן 

בשטחים מחילים את כלל התפיסה, אם ניתנה לו הזמנה לדין מספיקה  להזמין אותו לדין.
 העובדה שהוא נמצא בשטחים בכדי לתפוס אותו.

 המצאה לנתבע בשטחי הרש"פ

וחבל  ןושומרו הצו שעת חירום )יהוד -שהנתבע נמצא בשטח הרשות הפלסטינית פה יש צו מיוחד
 לו.ס על הסכמי אוסמבוסה ,1999-ט"עזה שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( תשנ

בהסכמי אוסלו הגיעו להסדר מיוחד שמאפשר המצאה לנתבעים שנמצאים בתוך שטחי הרשות 
ההמצאה צריכה להיות דרך אך פה יש פרוצדורה ולא יכולים פשוט להמציא לנתבע הזמנה לדין. 

. יש ממונה ברשות שזה התפקיד שלו מעבירים אליו נציג מוסמך מטעם המועצה הפלסטינאית
 עוד תנאי הוא תרגום של התביעה לערבית. וא אמור להעביר לנתבע.וה

 :של המצאה לנתבע ברש"פ לסיכום ההסדר

 לנציג מוסמך מטעם המועצה הפלסטיניתהמצאה לדין ע"י העברת המסמך  .1

 של התביעה, מאושר ע"י עו"ד ישראלי. תרגום לערבית .2

הזמנה לדין של תביעה לדין נ'  -מטרות ואופי ההסדר-פס"ד הרשות הפלסטינאית נגד גולדמן
מצאה לא תקינה כי לא נה שההה לעו"ד שנמצא בישראל, הרשות טעאהומצ הפלסטינאיתהרשות 

ש דחה את הטיעון כי הצורך להשתמש בפרוצדורה המיוחדת זה לא "היה תרגום לערבית. ביהמ
תפסו קשור למקום ההמצאה הפיזי שקשור לזהותו של הנתבע שמתגורר במקום מסוים אלא 

לכן לא היה צריך את  ,ד בישראל"לעו של גולדמן המציאו את הבקשה לדין ה. במקראותו
פס"ד מסביר . באם יש מורשה בישראל לא צריך תרגוםהפרוצדורה המיוחדת הזאת. לכן 

ש מה המטרה של כל ההסדר להמצאה בתוך הרשות, למרות שלא היה רלוונטי באותו "ביהמ
אם רוצים אך, ביניים, לא צריך אישור או היתר מראש ) המקרה. הם אומרים שזהו הסדר

לא צריך היתר  צריך להמציא לנתבע ברשות הפלסטינאיתל צריך היתר( אם "להמציא לנתבע בחו
איזון בין לא צריך היתר  -בשפה שהוא מבין לפחות מגינים על הנתבע רוצים שהתביעה תהיה אבל

 לפחות יהיה בשפה שהוא יודע.לבין הגנה על הנתבע שכדי להמציא כתב תביעה 

ל יש ממש הסדר מיוחד בתוך "המצאה בחולגבי . 4מצגת  -**נראה אח"כ המצאה לנתבע בחו"ל
 ל."עוסקת בהמצאה לחוהסד"א ב 500תקנה 

 כפיפות לשיפוט

ההסכמה של הנתבע מקנה לביהמ"ש את ש לא קשורה להמצאה, פה זה "של ביהמ וסמכות
הבעייתיות תהיה במקרה  לכן לא רלוונטי איפה הנתבע נמצא אלא העניין שיסכים. הסמכות.

 שהוא הסכים ואח"כ התחמק.
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 בדיעבד:יכולה להינתן מראש או ההסכמה 

אנחנו "יכולים לרשום  םהצדדי ,בהסכם -ע"י תניית שיפוט בהסכם -הסכמה מראש .8
אפשר לתת אופציה . זה הסכמה מראש. "ש בישראל"מסכימים להתדיין בפני ביהמ

מי שרוצה לתבוע  -ניו יורק או, מסכימים להתדיין בביהמ"ש של ישראל נוספת לשיפוט
משפט כי הצד השני הסכים מראש הבתי  שנייכול לבחור איפה לתבוע, יש סמכות ל

אם שואלים הקודם את ההבחנה ש]צריך לזכור  לסמכות של יותר מבית משפט אחד.
 .מוכן לשפוט[ כ האם הוא"ש מוסמך ואח"ביהמ

 הגשת התביעה. אחרישל הנתבע  התנהגותהמהסכמה שמשתמעת  -בדיעבדהסכמה  .9

  :ע"י התנהגות דוגמאות להסמכה בדיעבד

 כפיפותנחשבת להופעה בדיון על מנת להכחיש סמכות אינה הכלל: 

הנתבעת  -עו"ד של הנתבעת הסכים לקבל את כתב התביעה-הלאומית חברה לביטוח נ' חמדאן
 של התובע. משאיתהטחה את יחברת ביטוח שפועלת בשטחי הרשות הפלסטינית והיא בהיא 

חברת הביטוח צריכה לשלם. כי היה נזק למשאית ו כי התובע טען שמגיעים לו טיפולי ביטוח
למה ורצה לתבוע את חברת הביטוח ברמאללה, העו"ד הגיע למשרד יחברת הביטוח לא ש

ו"ד של הנתבעת ם הוא נתן את התביעה )ללא תרגום( לעברמאללה של חברת הביטוח הנתבעת וש
חתם שהוא קיבל את כתב התביעה. חברת הביטוח  שהיה נמצא במשרד, אותו עו"ד שהיה במשרד

מילא  לאלא כדין" שהמצאה וטענו כי הייתה " הבינו שלא היו צריכים להסכים לקבל את התביעה
ום לערבית וניסתה לטעון של ביהמ"ש את תנאי ההסדר כי לא עבר דרך הממונה ולא היה תרג

ה הייתה כפיפות נזמהה שברגעמ"ש דחה את הטיעון הזה, וקבע בישראל אין סמכות. ביה
ד שמייצג את חברת הביטוח חתם שהוא קיבל את התביעה זה נחשב "והסכמה, עצם זה שהעו

. העובדה שעו"ד שהיה לו סמכות לקבל הסכמות לדין קיבל את ההסכמה הוא להסכמה לסמכות
 נחשב בקבלתו. 

הנתבעת ביקשה אורכה להגיש כתב -מחאג'נה נ' עמותת מרכז הדמוקרטיה וזכויות העובדים
עו"ד ישראלי שגר באום אל פחם ועבד כיועץ משפטי עבור עמותה מחאג'נה התובע מר  -הגנה

ועיקר עבודתה להגן על   וזכויות העובדים. עמותה שיושבת ברמאללה שנקראת מרכז הדמוקרטיה
חלק מעבודתו עבור העמותה את ועובדים פלסטינאים וערבים ישראליים.  יםזכויות של אזרח

ולא נתנה לו את הפיצויים שמגיעים לו  לה. העמותה פטרה אותו עשה בישראל וחלק מחוץ
שראלי. הוא רצה לעקוף את ההסכם לתרגם לערבית לטענתו. הוא רוצה לתבוע בביה"ד לעבודה הי

ולעבור דרך הממונה. הוא הגיש תביעה בביה"ד לעבודה בירושלים ואז הגיע למשרד ברמאללה של 
המעסיק הקודם והניח להם את ההזמנה לדין. עד כאן זה לא מקנה סמכות. אבל העמותה הזאת 

ד לעבודה בירושלים אורכה לתת העבירה את ההזמנה לדין לעו"ד שלהם והעו"ד ביקש מביה"
חוסר סמכות. לפתאום נזכר שלא הייתה המצאה, ועכשיו טוען אך יותר זמן להכין את ההגנה. 

הטיעון לא התקבל וביהמ"ש קובע שההגשה של הבקשה ע"י העמותה )למרות שבקשה טכנית 
משתמע  -העובדה שהגישו דרך העו"ד בקשה לאורכה היא בעצם ההסכמה לשיפוטלאורכה( 

 מהתנהגות.

 

 אינה כפיפות -הופעה בדיון על מנת להכחיש סמכות

הזאת לא תקינה, ע"מ לעשות את  שההמצאהמה קורה אם יש המצאה לדג' למורשה והנתבע טוען 
ש רק ע"מ "זה הוא צריך להגיע לביהמ"ש או העו"ד שלו. הכלל הוא שאם אתה מגיע לביהמ

השתתפות שלך או של עו"ד מטעמך לא נחשבת כפיפות כל להכחיש סמכות זה לא נחשב כפיפות. 
מותר לו גם לטעון טיעונים לגופו של עניין כל עוד לא מזניח את הטיעון  עוד טוענים חוסר סמכות.

 .של חוסר סמכות

עו"ד של הנתבע בהתחלה טען חוסר  -הטיעון של  חוסר סמכות נזנחמקרה בו -פס"ד אינגר
סמכות וגם טיעונים אחרים, אבל אז הוא הזניח את הטיעון של סמכות. אחרי שטענו את כל 
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ברגע שמזניח את טיעון חוסר סמכות הטיעונים לגופו של עניין הוא נזכר ואמרו לו שמאוחר מדי. 
במהלך ר לגופו של עניין אבל הוא יכול לדב לגופו של עניין זה נחשב שיש כפיפות.וממשיך לטעון 

 כל הדיון להזכיר שאין כפיפות.

 כללי סמכות מיוחדים

 הכללים שדיברנו רלוונטיים לכל התחומים. יש בכמה חוקים כללי סמכות מיוחדים:

בכל מקרה שהצורך לעשות כן התעורר " -והאפוטרופסותחוק הכשרות המשפטית  .1
מצב כזה בה שמישהו פסול דין או לגבי משמורת קטינים, יעבכשמדובר בתבישראל" 

לעשות כן התעורר בישראל, זה מבחן מאוד "ש יש סמכות בכל מקרה שהצורך לביהמ
ש חושב שיש צורך אזי יש "אם ביהמ -לא משנה איפה הנתבע ולא תלוי בהסכמהשגמיש 

ים ילדברים טכנן לו סמכות ולא קשור "ש רוצה להגן על הילד וזה נותלו סמכות. )ביהמ
 של המצאה או לא(

תו של כל אדם "ביהמ"ש בישראל מוסמך בירוש -136ס'  -6591חוק הירושה תשכה, .2
"ש בתיק של ירושה לביהמ "שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל

מרכז קיומו וחייו היה בישראל אזי  -מדובר במנוח שמקום מושבו יש סמכות אם
מדובר על יורשים זרים וכשיש  -"אלראו שהניח נכסים ביש."תש יש סמכו"לביהמ

 של הנפטר בארץ. . נכסים2. מקום מושב של נפטר 1 לסיכום:נכסים של הנפטר בישראל. 

 סירוב להפעיל סמכות

 .מצבים בהם ביהמ"ש יסרב להפעיל סמכותו על פי בקשתו של הנתבעישנם 

 עילות לסירוב להפעיל סמכות: 3יש 

תנייה בחוזה שקובעת שההתדיינות  - Foreign jurisdiction   clause-שיפוט זרה תניית .1
 מדינה זרה.-שנובעת מהחוזה תתקיים במדינה מסיומת בחו"ל

כבר קיימים בחו"ל הליכים תלויים מצב בו  -Lis alibi pendens -הליכים תלויים ועומדים .2
 ועומדים בין הצדדים באותו עניין.

שראל אינה הפורום המתאים לדון יטענה ש - Forum non    conveniens-פורום לא נאות .3
 בעניין, כי קיים פורום זר טבעי יותר.

ים בהם בצורה שמתשל את סמכותו אז יש מספר מילים שמש מסרב להפעי"שביהמ מינוחים:
את ההליכים ולפעמים מדברים  דוחהאת ההליכים לפעמים אומרים שהוא  מוחקנרדפת, ביהמ"ש 

ההליכים. לכאורה אין הבדל בין המונחים  הפסקתהליכים וגם ה העמדת אוההליכים  עיכובעל 
 הוא מסרב לדון. "ש בעל סמכותשמצביעים שלמרות שביהמ

 

 

 -תניית שיפוט זרה - 1

 עקרונות: 2בתניית שיפוט זרה שיש לנו התנגשות בין 

כלל התפיסה המבוסס על עקרונות הריבונות  -הייתה המצאה כדין -כלל התפיסה .1
ש סמכות ואין "נמצא פה בארץ המורשה שלו בארץ אז יש לביהמ האדםלית. יאהטריטור

 בעניין. סיבה שלא ידון

 הצדדים הסכימו מראש להתדיין במדינה אחרת שאינה ישראל. -כיבוד הסכמים .2

 איך ביהמ"ש מיישב בין עקרונות אלו?
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הוא פשוט לא  את הסמכות של ביהמ"ש הישראלי אינה שוללתשיפוט זרה  תתניי .1
 לדון באותו מקרה. משתמש בסמכותו

ש יסרב להפעיל את "ביהמלבימ"ש זר,  /ייחודיתתבלעדייש תניית שיפוט  כאשראולם  .2
וצדקת להתדיינות בישראל על אף ומ סיבה טובהסמכותו אלא אם התובע מוכיח שקיימת 

 .ת השיפוטיינת
 

ט בלעדית הוא ומוצא, שאם יש תניית שיפהנקודת ם ידיים אבל הנטייה שלו וש לא מרי"ביהמ
 -פו של עניין אבל יש פתח שהתובע יכול לטעון סיבה טובהא ימשיך לדון לגולייה ונמכבד את הת

 .הפרת תניית השיפוט

אופי והיקף תחולה של  -הילוט מקבפתניית שיפוט בלעדית לעומת תניית שי
 שיפוט תניית

צריך  ואין מלבדו. לבימ"ש מסוים בלעדיתמעניקה סמכות  -תיינת שיפוט בלעדית/ייחודית .10
 .ימתקיים רק במדינה מסותדיינות תתהצדדים יתכוונו שההלהיות ברור ש

מקנה סמכות לבימ"ש מסוים אך אינה שוללת את האפשרות  -תניית שיפוט מקבילה .11
 :שהסכסוך יתברר בבתי משפט אחרים

o שיפוט מקבילה אינה מונעת מאחד מהצדדים לפנות לבימ"ש במדינה אחרת  אם תניית
 יכול להיות כל מיני הגבלות של הפורומים. אז מה המטרה של תניית שיפוט מקבילה?

"שני צדדים מסכימים לסמכות של בימ"ש בלונדון" זה לא -למשל שכותבים בהסכם ש
הייתה המטרה של קביעה  מונע מאף אחד מהצדדים לתבוע בכל מדינה אחרת. אז מה

, אם לא היו כותבים את שלא יהיה מצב שלא יהיה שיפוט בלונדון ?שיכולים רק בלונדון
ברגע  .זה וצד אחד לא היה רוצה ללכת ללונדון לא היה מאפשר להקנות סמכות

 שני -מ"ש בלונדוןהשכותבים שיש לבימ"ש בלונדון סמכות יש כפיפות לסמכות בי
לא תהיה בעיה של סמכות שיפוט והצדדים יודעים שיש אפשרות לתבוע בלונדון 

 לא שולל פנייה לביתי משפט אחרים בלונדון אבל אף אחד לא מתחייב לתבוע שם.
o צריך .זה לא שלל את הסמכות -תניית שיפוט מקבילה לא בסיס לסרב להטיל סמכות

שללו את האפשרות לפנות שהצדדים  הכוונהלפרש את תניית השיפוט ולראות האם 
 למדינות אחרות או לא.

היה  -)לא( השיפוט חלה על תביעה שכנגד? האם תניית -שיקו  '. נת.מ.ק 1231/08פס"ד ת.א. 
יצרן של צינורות מפלדה וע"פ החוזה ההיא חברה גרמנית והיא  ק.מ.תק לבין שיקו. .מ.חוזה בין ת

, תניית שיפוט דו צדדיתהחברה הישראלית קונה את הצנרת מהחברה הגרמנית. בחוזה היה שיקו 
אבל  מניה,ר.ק תהיה סמכות לבתי משפט בגמ.נקבע שאם החברה הישראלית שיקו תובעת את ת

היה סמכות בלעדית לבתי משפט בישראל. אנחנו רואים דגם של .מק תובעת את שיקו תאם ת
על כל צד שאפשר לתבוע  תנייה דו צדדים מגנהשיפוט דו צדדית ותלוי מי תובע את מי.  תניית

( תישראליהתבעה את שיקו בישראל, ואז שיקו ) .קמקרה הזה ת.במ אותו במגרש הביתי שלו.
ק גם בישראל. החברה הגרמנית טוענת שיש תניית שיפוט שאם .מ.נגד ת כנגדשתביעה הגישה 

ע ובש קבע שאפשר לת"ביהמתניית שיפוט על תביעה שכנגד.  -יהרמנגתובעים אותנו זה רק ב
ברגע שהחברה הגרמנית חלה על התביעה שכנגד . לאתניית השיפוט ו להגיש את כתב התביעה

יש פה עניין של  תובעת בישראל אז היא לא יכולה להתלונן אם מגישים אליה תביעה שכנגד.
.ק מ.ק בעוד בארץ ת.מיקו נגד ת.יעילות כי אם לא יהיה פיצול ויהיה הליך מקביל בגרמניה של ש

 שיקו יהיה הליך מקביל עם טענות דומות שלא נצרך ואינו יעיל. נגד

 מהי? -סיבה טובה

 "סיבה טובה"קיימת תניית שיפוט בלעדית ביהמ"ש מסרב לדון אלא אם כן מתקיימת כאמרנו ש
נשאל השאלה מהי  צריך להצדיק את זה שהפעיל את תניית השיפוט.שונטל ההוכחה על התובע 

 "סיבה טובה":

 התובע צריך להוכיח שלא יקבל צדק במדינה האחרת. -. התובע לא יקבל צדק במדינה הזרה1
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, עזרא גר בעירק שם עשה ביטוח חיים עם חברת אוניון-נ' עזרא אוניון 165/60פס"ד מנחה: בע"א 
הייתה תניית שיפוט בלעדית לטובת בתי משפט  יסה של ביטוח החיים., הפולחברה צרפתית

בעיקר. אח"כ הוא עלה לארץ והוא רצה וטען שמגיע  עזרא גיוני כי באותם ימים גרדבר הבעירק, ה
אוניון טענה את תניית  תתבע אותם בארץ, חברם ורצה לתבוע את חברת אוניון, לו כסף ששיל
התובע היה צריך להוכיח שבימים אלו לא יקבל צדק בעירק הוא הוכיח שברח ל השיפוט. אב

 ש בישראל הסכים לדון בתביעה."נגד יהודים ולכן ביהמ קשה הפליהשם משם כי הייתה 

שיפוט לטובת מדינת אנגולה באפריקה,  מדובר בתניית -Carvahlo v Hull Blythפס"ד אנגלי 
והוא היה נחשב  מהפכה צבאיתשם בעצם אחרי חתימת החוזה התובע ברח מאנגולה כי הייתה 

 ן למשטר, הוא תבע באנגליה ולא באנגולה והוכיח שלא יקבל צדק באנגולה וקיבלו את זה. עוי

סיבות כשלעצמו לא . שינוי נבמקרים אלו היו שינוי נסיבות, שינוי משטר או דבר חמור .12
רק אם אתה יכול להוכיח , נחשב סיבה טובה כי יכול להיות בהרבה מקרים שינוי נסיבות

. לא מספיק שיש שינוי ולא נוח אז יקבלו זאתצדק  שבגלל שינוי הנסיבות לא תקבל שם
 .הנתקבל צדק באותה מדי יח שלאכים להולך, חייב

 שלאשהיה שינוי נסיבות  -הפוך מקרה -בע"מ נ' הסנה מריטים נברום 433/64ע"א )השוואה( 
 בעתירה. השיפוט וסירב לדוןצדק ולכן ביהמ"ש כיבד את תניית  גרם לאי

תפיסה מקנה לבימ"ש סמכות והשאלה אם יסרב להפעיל סמכות אם תניית שיפוט הכלל  הבהרה:
אם הנתבע לא רוצה כלל תפיסה מקנה סמכות ולא בלעדית זו לא סיבה לא להפעיל סמכות. תמיד 

אם הוא יכול להכניס את עצמו לאחד משלושת הבסיסים תהיה ההשאלה להתדיין לישראל 
 .להטיל סמכות

מקרה שהתביעה התיישנה במדינה הזרה. האם פה התובע יכול  -במדינה הזרה . התיישנות2
לבוא ולהגיד שלא יקבל צדק במדינה זרה כי שם תקופת התיישנות קצרה יותר מפה ואם יתבע 

 ? סיבה טובהנחשבת לשם לא ידונו כלל. האם זו 

מה מדובר בתניית שיפוט לטובת גרמניה, התובע התמה -הולינגווסרתאדרת שומרון נ'  65/88ע"א 
שנים  3ואחרי שהבין שהתביעה התיישנה בגרמניה אז תבע בישראל. בגרמניה תקופת התיישנות 

הטיעון לא התקבל בבימ"ש ואמרו שהיה שנים. התובע טען שלא יקבל צדק בגרמניה,  7ובישראל 
. בפס"ד זה בעצם קיבלו את דעת המיעוט על התובעת לנקוט צעדים בגרמניה בשלב מוקדם יותר

יכה לנקוט לא סיבה טובה התובעת הייתה צרלאי אפשר לתבוע בארץ  -פנד ירמנספשל פס"ד 
 לכן. םצעדים קוד

ביהמ"ש ישראלי כן הסכים לדון למרות תניית שיפוט  -"אנטרייהנ' " פנד פירמנס )השוואה(
 .במקרה זה התיישנות במדינה זרה היה חצי שנהזרה, 

 שלוש שנים לעומת חצי שנה לא ברור האם בפס"ד אדרת שומרון הייתה הבחנה של .13
פס"ד נוספת שפשוט באדרת שומרון אמרו שאפשרות  .ולכן היה צריך לפעול בפירמנס

היה טעות וההחלטה לא הייתה ברורה )אימוץ דעת המיעוט וביטול הפס"ד  ירמנספ
פתח שאם היו נסיבות  קייםמקרים שונים ואולי  שאלו שניהקודם(. אבל יש מקום לומר 

 .לקבל את הדיון -יכולת דיון או תקופת התיישנות קצרהצוניות לאי יק

שבא רק לצורך מתן לאדם אם מסרו הזמנה לדין בארץ  ,פס"ד של כלל התפיסה -Heckeפס"ד 
. התובע כי כל העניין לא היה קשור לישראלפורום לא נאות הנתבע על עדות בדין. היה טיעון של 

ביהמ"ש רום הנאות כי שם הייתה התיישנות. אמר שהוא לא יכול לתבוע במדינה הזרה שזה הפו
כן התחשב בטיעון הזה והתנה הפסקת ההליכים בארץ בכך שהנתבע יתחייב שהוא לא יעלה את 

ש מתחשב בזה, "ע בארץ טוען להתיישנות וביהמובהתרואים כי . טיעון ההתיישנות במדינה הזרה
שהנתבע מתחייב שלא יעלה את עניין נפסיק את ההליכים בארץ רק בתנאי ואומר שלא נדון בארץ 

 ההתיישנות שם.
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)התחשבו בזה ואמרו צריך לדון שם  למה אימצו את הפטנט במקרים של פורום לא נאות דיון:
)אומרים  לא השתמשו בכך בהקשר של תניית שיפוט זרהמנגד, אבל נדאג שלא יטענו התיישנות( ו

 ?בעיה שלך לא תבעת בזמן(

ראש שום התחייבות או תנייה שהצדדים צריכים לדון במדינה מסוימת בפורום לא נאות לא היה מ
שמדובר בתניית שיפוט כת יגרם לתובע, לעומת זאצדק שיהאי ושבים על ולכן במצב כזה אנחנו ח

בעיה שלו ולכן לא באים  יהוז ,לא עשה את זהשצריך להתדיין במדינה הזרה ואם  התובע ידע טוב
 בשל כך שהמתין זמן רב.לקראתו 

 .תניית השיפוט היא בעצם תנייה מקפחת -מקפחת תנייה. 3

מדובר בתושבים ישראליים שרכשו  -פרוור ואח' 'נ Lake Marion Golf Estates 99/06רע"א 
 לאחר שהאחרונה פרסמה על כך נת פלורידה מחברת נדל"ן אמריקאיתנכנסים להשכרה במדי

משפט בפלורידה. השיפוט בלעדית לטובת בתי  בישראל. בתוך החוזה שחתמו עליו הייתה תניית
תביעה  הגישואח"כ הישראלים גילו שעבדו עליהם והנכסים שם לא היו כמו שתיארו אותם, הם 

לא חברת הנדל"ן בגין מצג שווא, הם גם תבעו את חברת השיווק הישראלית.  נגדייצוגית בארץ 
החברה  ל חברת הנדל"ן הזרה.הייתה בעיה של סמכות כי החברה הישראלית הייתה מורשית ש

האמריקאית טוענת על תניית שיפוט בלעדית לטובת פלורידה ולכן ביקשו מביהמ"ש בישראל לא 
קבע שפה תניית השיפוט היא תנייה מקפחת לדון בארץ. ההחלטה הייתה ע"י הרשם הזר ש

הוא נתן נימוק נוסף למה ביהמ"ש בישראל ידון ואמר שבכל אופן  .בחוזה אחיד ולכן היא בטלה
יהיו  -לפיצול הליכיםאין לעקוף את תניית השיפוט כי אם מפסיקים את ההליכים בארץ זה יגרום 

הליכים נגד חברת השיווק פה בישראל ובמקביל יהיו הליכים אותו דבר נגד החברה האמריקאית 
פיצול הליכים זה סיבה טובה לא לאכוף את תניית הסיכון לשהוא חושב בארה"ב בגין מצג שווא, 

 .השיפוט

במקרה הזה היה ערעור לעליון, ביהמ"ש העליון רק אישר את הנימוק הראשון שזה הנימוק של 
. ביהמ"ש העליון אמר במפורש שלא ולא קיבל את נימוק של פיצול ההליכים תנייה מקפחת

זו סיבה טובה לא לאכוף את תניית השיפוט  מתייחס לשאלה האם סכנה של פיצול הליכים
 והסיבה נשארת בסימן שאלה.

אם מדובר בתנייה מקפחת בחוזה אחיד היא בטלה כמו כל תנייה מקפחת אחרת ואם  -ההלכה
 היא בטלה אז אין תניית שיפוט בלעדית ואין בסיס לא להתחיל את ההליכים.

פוט )אם ילמה בדקו את תוקף תניית הש בפס"ד היא השאלה שלא התייחסו -לדעת המרצה
דין פלורידה. מדובר בכלל מקפחת או לא( על פי הדין הישראלי, הדין שחל על החוזה הזה הוא 

ן חל שם. אם באמת חל דין פלורידה ורוצים לדעת אם "ן שהדין של מקום הנדל"בחוזה לקנות נדל
ש מחיל "וון שלא טענו דין זר ביהמהתנייה תקפה או לא היה צריך לדון על פי דין פלורידה, מכי

 .זאת אך משום מה לא עשתה זאת את הדין הישראלי. לדעת המרצה, החברה הזרה יכלה לטעון

 

 הליכים תלויים ועומדים -2

, ברבע ש יכול לסרב להפעיל סמכותו זה הליכים תלויים ועומדים."הבסיס השני שלפיו ביהמ
וזה היה לפני אימוץ של הדוקטרינה של הפורום הלא נאות.  העילה הזאת הייתה עילה עצמאית

רדת אלא מדים זה לא עילה נפבמדינה זרה יש הליכים תלויים ועוזה ש ,היום.(ד פרלמוטרפס")
 ם הלא נאות.ורונה של הפריטאחד מהשיקולים בתוך הדוק

 פורום לא נאות -3

רואים הישראלית סיקה בפ ,ין האנגלידמהשל הפורום הלא נאות  הדוקטרינהאימצנו את 
 .חות בארץ מקבילה לאנגליהתשההתפ

 התפתחות דוקטרינת הפורום הלא נאות באנגליה:
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היו ש. אמרו פרלמוטרמוזכר בפס"ד  -מבחן צר של " תביעה טרדנית ומציקה" -80-עד שנות ה
אם התביעה הייתה טרדנית ומציקה. זה מתחם מאוד צר. היה רק מוכנים להפסיק את ההליכים 

 .ר תום לב, התובע תבע פה דווקא כדי להציק לנתבעסאספקט של חו

הפורום של קטרינת דובית הלורדים באנגליה אימץ את  -The Spiliada” (1987)“בפס"ד המנחה 
 לפי בחינת המבחן הדו שלבי. הליכים יחזיק/ביהמ"ש יעכב הדוקטרינה. על פי הלא נאות

 מבחן דו שלבי:ה

נטל מוכיח כי קיים פורום זר מוסמך שהינו באופן ברור פורום טבעי יותר.  ) הנתבע"אם  .1
אפשר להתדיין והפורום שם יותר בה מדינה אחרת ש כלומר, יוכח שקיימת ("הנתבע על

טבעי. זה לא השאלה אם ישראל נאות או לא אלא צריך להראות מדינה אחרת שהיא 
 יותר טבעית. -יותר נאות

  אלא אם: טל ביהמ"ש יעכב את ההליכים אם הנתבע מרים את הנ .14

השלב מתקיים רק אם  – (התובע נטל עלמוכיח שלא יקבל צדק בפורום הזר ) התובע .2
 .אם לא, לא נכנסים לזה ,התובע טוען את זה

. צדק יפורש לא זורקים תובע למקום שלא יקבל צדק .שיפוטהרואים את הדימיון עם תניית 
שיפוט. לא מדברים על תובע שהפעיל תניית שיפוט אלא בחר במדינה  בצורה רחבה יותר מתניית

 שהיא לא הכי טבעית.

 בארץ:של "פורום לא נאות" אימוץ הדוקטרינה 

לא הייתה בעיה של הפורום הלא נאות ו לדוקטרינהבארץ ה צורך לא הי :1979לפני  .1
שיפוט  הייתה דרישה של סמכות 1979שאנשים יתבעו בישראל ללא קשר לארץ. לפני 

ם בארץ, חוזה נחתם או בוצע פה אם שמחייבת איזה זיקה עם מקום מסוי מקומית
קיימת סמכות שיפוט מקומית זה קיים בארץ וזה לא מקרה שלא יחול עליו פורום לא 

 סמכות שיפוט מקומית. -הספיקה זיקה פשוטה למקום בארץ -נאות

ניתנה סמכות מקומית שיורית לבתי המשפט סד"א והבוצעו שינויים לתקנות  :1979-ב .2
גם אם אין קשר עם שום מחוז  (.6, תקנה 1984-התשמ"ד בירושלים )היום: תקנות סד"א

פתח של תביעות דבר שגרם לבארץ ולא קיימת סמכות שיפוט אתה יכול לתבוע בירושלים 
 רץ(.שלא קשורות לארץ )לנתבע שהומצא לדין בא

היה עות לא רצויות בירושלים גם ללא סמכות שיפוט, בשל התיקון בסד"א וכניסת תבי .15
 צורך לבטא את הדוקטרינה של הפורום לא נאות

דוקטרינת הפורום הלא את  שאימץפס"ד בעליון  נ חברת החשמל: ג'חלה-פס"ד אבו .3

. במקרה הזה הפורום ועל הפסיקה האמריקאית  The Spiliadaנאות תוך הסתמכות על 
חברת  .צריך להוכיח פורום זר שטבעי יותרהיה הנתבע האיזור וביהמ"ש של  הטבעי היה

בתי המשפט בתי משפט של פלסטינאים באיזור, טענה שש לדון בהחשמל אמרו שי
וגם החברה  היה שםגר שם, מקום העוולה  ביותר כי הנפגע המקומיים זה הפורום הטבעי

ל הרימה את שמחברה החפעלה בשטחים. למרות שפורמלית זה חברה ישראלית בפועל 
 הוכיחה פורום זר שהוא מתאים יותר.של הבדיקה הדו שלבית ו הנטל בשלב הראשון

בבתי המשפט של  -לטעון שלא יקבל צדק במדינה הזרה היה התובע יכולבשלב השני, 
טען שלא יקבל צדק.  -רמת זהירות נמוכהוטען לפיצוי נמוך יותר, התיישנות  -הרשות

 ת )חברת החשמל(לגבי ההתיישנות הנתבע ם האלו.ש לא קיבל את הטיעוני"ביהמ
. )אם לא היו מעלים בבימ"ש זר את הטיעון של ההתיישנות שלא לעלותמראש  הסכימה

סר צדק? (. למה רמת הפיצויים לא נחשבת לעניין של חויכול להיות שהיה פה חוסר צדק
המשקפים נורמות , הצדק פה הוא יחסי וזה עניין של פיצויים כי יכולים להיות הבדלים

מהצפה של תביעות יהמ"ש חשש . כמו כן, לדעת המרצה בודרכי חיים במדינות מסוימות
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ולכן בגלל שלא היו טיעונים  הצפת בתי משפט -דומות של דברים שהתרחשו בשטחים
 .קבילים לא קיבל את טענת התובע לשיפוט בארץ

 

  קריאה לשיעור הבא:

פס"ד שרלוונטי  ' The Lockformer Coבע"מ נ( 1989הגבס א' סיני )  2705/97רע"א  .16
 ל."לפורום נאות וגם המצאה לחו

 3 שיעור

תניית שיפוט זרה, הליכים  -עילות מוגדרות 3במסגרת  ביהמ"ש רשאי לסרב להחיל את סמכותו
 תלויים ועומדים )ראה שיעור קודם( ופורום לא נאות.

 יישום מבחן פורום לא נאות בארץ

ת הפורום על פי מבחן קביעת טבעיובארץ דוקטרינת הפורום שאיננו נאות אומצה בפסיקה ע"י 
 יקות נוטה באופן ברור לפורום הזר, נטל ההוכחה עלהאם מאזן הזבאים ושואלים  מירב הזיקות.

 הנתבע.
 

 מבחן מירב הזיקות כולל התחשבות בשלושה רכיבים:

  האובייקטיביות עם הפורום  הזיקות -הפורומיםשקלול הזיקות האובייקטיביות עם שני
טיביות של הפורום קהזיקות האוביישלנו שבו התובע רוצה להתדיין תוך השוואה אל מול 

  .טבעיההזר שהנתבע טוען שהוא הפורום 

  צדדיםההציפיות הסבירות של 

 אינטרסים ציבוריים 
הביטוי מירב הזיקות אינו מבחן כמותי, לא עושים רשימה של כל הזיקות עם הפורום שלנו ועם 

לא מדובר במבחן כמותי אלא איכותי. מדובר  כלומר, לא בודקים מה יותר ארוך כיהפורום הזר 
ויש מניפולציה של ביהמ"ש הוא מחליט  תמרוןת, יש מרווח הזיקויחסים לכל יבמשקל שאנחנו מ

 .ה הראויה ואז הוא שם את הדגש על הזיקות שפונות לתשובה שמתאימה לומה התוצא

 בפורומים האפשריים האובייקטיביותהזיקות  -1

  :זיקות עובדתיות. 1

שפת של הצדדים ושל העדים, מקום האירוע,  מקום מגוריםכגון  דברים הברורים מאליואלו 
ים של העד מגוריהםבבחינה זו יש עניין במקום עסקים. או ה םגידיהתאמיקום  ,המסמכים

שההתקשרות . אפשר לומר , יש עניין במקום האירוע, העוולה או הפרת החוזה עצמםבמשפט
שפת  .ואפשר לראות הדברים כמכלול לא חייב להיות אירוע אחד ולכן עצמה היא אירוע

לא מייחסים משקל רב לזה כי היא ש באנגלית כךכ אם הם המסמכים גם רלוונטית אבל בד"
  .בעברית יש זיקה לארץמדובר במסמכים הכתובים שפה בינלאומית אבל אם 

הפרקטית איפה יותר קל לנהל השאלה בבחינת הזיקות העובדתיות אנו בוחנים את  לסיכום:
שפת המסמכים ומיקום העדים. יש גם היבט מהותי של הקשר  הדיון תוך לקיחה בחשבון של

ממקומי הפורומים בין כל האירוע לבין הפורומים המתחרים. אירוע שמתקיים באחד מהותי 
לא מדובר ברשימה יש לזכור כי בטא זיקה מהותית. אלא גם יזיקה פרקטית  על לא רק ילמד

 בפסיקה הקיימת וייתכן שיורחבו בעתיד. ש התחשב בהם"סגורה אלא זיקות שביהמ

 -הדין החל בחינת מהו .2

 לטבעיות הפורום? תאיזה דין יחול רלוונטיהאם השאלה  �



 אלעד מתן ד"ר רונה שוז –משפט בינלאומי פרטי     בס"ד

19 
 

דין אלינוי  תולהיה מחלוקת על תח. לא בארה"ב חל הדין של מדינת אלינוי -בפס"ד הגבס �
 ם בישראל או יתקיים באלינוי.יתקיהאם י -המחלוקת הייתה איפה יתקיים הדיוןאלא 

הדין הזר ולכאן יש טיעונים לכאן  שבוחנים טבעיות הפורום בודקים האם זה היה רלוונטי?
 .תדיינות בארץהה תשיקול אבל לא מכריע, בסופו של דבר העובדה שחל דין זר לא מונע הוא

כתב על הקשר בין סמכות שיפוט לבין ברירת הדין, למרות שהם  -המלומד פרופ' קרייני �
תחולת הדין כן צריכה להיות שיקול גם אם לא מכריע לדעתו  .שונים טוען שיש קשר ביניהם

 זה. הפסיקה לא הולכת בכיוון  , למרות גישתו,שיקול בעל משקל משמעותיאל 

 קבעו שישראל במחוזיעל הניתוח בסלובניה, דווקא דובר  -פס"ד מסיקה נ' דולנסב 
ולכן ביהמ"ש הישראלי  סלובניה פורום לא נאות ואחד השיקולים שם היו שחל דין

שלא הוכח  המחוזי באומרוקביעת הפך את  העליוןמאידך,  אינו הפורום הנאות.
 לא מזכיר את עניין הדיל החל. ובכלל שישראל פורום לא נאות

דין החל אל מול הפורום הלא נאות, אבל לא רואים שיש התייחסות ל -פס"ד הגבסב �
 אלינוי.מדינת דין החל הוא של סים משקל כבד לכך שהחמיי

ין קוויבק של קנדה, הנתבע החלטה של השופט רובינשטיין. היה טיעון שחל ד -פס"ד אשבורן �
לא שאומר  רובינשטיין .היה שיחול דין קוויבקשעלו אחד הטיעונים  .פורום לא נאותלטען 

של ברור אם חל דין קוויבק או לא לדעתו במקרה זה לא היה צריך לקבוע אם חל קוויבק. 
פילו אם כן חל דין זה אין בכך כדי להטות דין חיצוני כי אך לקבוע אם חל רובינשטיין לא צרי

 מכאן אנו למדים שגם לדידו לא שיקול הדין הזר איננואת המאזן לטובת הפורום הקנדי. 
  .שיקול מכריע או בעל משקל כבד

 בארץמתקיים בתיק הדיון בו בוחנים האם  הליך מקדמיפורום לא נאות הוא יש לשים לב כי  �
כנס כבר בשלב ילא נצטרך לה החל אז הזר דיןברירת הנרצה לייחס משקל כבד ל אם ,או לא

 המקדמי לדין החל וזה דבר בעייתי במקרים בהם יש ספק.

ם יימירים מסואיננו שיקול מכריע או חשוב אבל במקהדין החל  ממכלול פס"ד נראה כי
 .לפי ראות עיניו ש רשאי לתת לכך משקל"ביהמ

  את פסה"ד?האפשרות לאכוף מהי . 3

האם זה רלוונטי שלא תהיה אפשרות לאכוף את פס"ד במדינה מסוימת. אם במסגרת הבדיקות 
לאכוף את הפס"ד האם אכיפה עתידית  האח"כ לא ניתן יהיוהדיון יתקיים באחד המדינות 

שיקול של הצדדים אם הצדדים רוצים  נראה כי קיים רלוונטית בשלב של קביעת הפורום הנאות?
 .הסיכון באכיפת הדיןלקחת את 

בפס"ד זה עלה עניין  -טיעון אי יכולת לביצוע הדין לא אמור להישמע מפי הנתבע -פס"ד הגבס
שאם  תת אומרריקאיהחברה האמ -הנתבע .טענו את הבעיה של אכיפת פס"דיכולת האכיפה. 

הזה  ת שאומרים שהשיקוליתיוב, הבעי"יתקיים בישראל יהיה בעיה לאכוף את פס"ד בארה הדיון
זה אמור להיות משנה איפה הדיון יהיה אלא לא כי לנתבע תבע נשל ה יומפ ישמעלא אמור לה

דנים במקום בו לא ניתן לאכוף כך שדווקא במקרה זה הטיעון מפיו נשמע לטובתו שאפילו 
אם התובע מוכן לקחת את הסיכון אז טעון אותו כלל. הכלל הוא שהיה עליו לא לאבסורדי ו

  ה לטעון טיעון כזה.הנתבע לרעתו הי

 שישמע לגיטימי טיעון של אי יכולת אכיפההאם את הנושא השאיר פתוח  -השופט אור 
 .התובעמפיו של 

  ייתכן , לדעתו שלא מעניינו של ביהמ"ש להתעסק בו שיקול חיצונימדובר ב -טירקלהשופט
בעתיד כן היום לא ניתן לאכיפה אבל דברים יכולים להשתנות אולי שישמע מפי הנתבע כי 

 נתבע נכסים בישראל.יתאפשר, אולי בעתיד יהיו ל
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מרכוס היה  -עניין המוניטין-לא תמיד אפשר לדעת אם תהיה אפשרות לאכוף -פס"ד ירון מרכוס
אומי להשתתף בסמינר בינל במסגרת משלחת ישראלית תלמיד תיכון בישראל שנסע לאוסטריה
שדה ושמו משהו על העיניים וקומביינר בשיחקו משחק של תלמידים ממדינות שונות. הילדים 

רצה לאחר טיפולים המשיך עם חייו. מרכוס . הייתה רשלנות חמורה ,קטע את הרגליים שלו
של היא ה סמכות והשאלה שעלתה תקנוהון האוסטרי שארגן את המשלחת, ארגהלתבוע את 

פשרות לאכוף אה רום נאות כי לא תהילא פוהיא הארגון האוסטרי טען שישראל  .נאות לא פורום
את פסה"ד באוסטריה . כפי שראינו טענה של הנתבע בעניין פורום לא נאות היא בד"כ טענה 

לכבד את המחיר שלא ניתן יהיה נתבעים יהיו מוכנים לשלם גם לפעמים שש העיר ". ביהמפסולה
. ייתכן שהנתבע גם אם לא יתאפשר מוניטין בינלאומיוזה בגלל  כלומר לא לאכוף אותו -ד"את פס

לאכוף לא רוצה שיצא נגדו שם רע והוא כן ישלם כדי לקבל רק פס"ד גם אם בפועל לא יוכל לגבות 
 .נסיבות חוץ משפטיות -את הכסף

  .איך יכול שהטיעון יבוא מהתובע?-  ZAO 'קציר נפס"ד 

יגיד את זרה והתובע הינה מדההנתבע עם  הפורומים, צדדים יטענו את כל הזיקות עם שנישני ה
אין אפשרות לאכוף מכיוון ש. התובע אולי ירצה לטעון שכל הסיבות שהדיון יתקיים בישראל

 .הדיון יתקיים בישראלש זה דווקא סיבה במדינה זרה

יום הוא איש מבוסס תבע את מר קציר שעלה לארץ מרוסיה וההתובע היה בנק זאו, בנק רוסי, ש
והרקע הטיעונים  .מרמה והונאה בגלל שלקח המון כסף על הרוסי טען נגדובנק ה עם בית בסביון.

בכל בזמן ששני הצדדים היו תושבי רוסיה, אבל ים שנעשו ברוסיה שלתביעה היו מבוססים על מע
כל הזיקות עם  . לדידו,פורום לא נאותלטוען  , בתור נתבע,הבנק הרוסי תובע בישראל, קצירזאת 
ם אין למר קציר נכסים ברוסיה מנגד משיב שכיוהבנק  מכים היו משם.יה כל האירועים והמסרוס

 רק בישראל ולא ברוסיה.ד "אבל יש לו נכסים בישראל ולכן יהיה לנו אפשרות לאכוף את פסה
 של אי יכולת לפירעון מפס"ד, רלוונטי שזה בא מהפה של התובע? נשאלת השאלה האם הטיעון

 טיעון רלוונטי אלא אף שיקול מכריע פה, כי אין טעם לא רק אי יכולת פירעון הוא  -המחוזי
 .הכסףאת לתבוע ברוסיה ללא יכולת לקבל 

 הוא בא  טימי אםישיקול לגהוא אכן חוסר אפשרות לאכוף  החלטת המחוזי.את הפך  -העליון
 .של התובע אבל זה לא יכול להתגבר על כל השיקולים האחרים שהיו לטובת רוסיה מפיו

 היו קיימים שהזיקות היו יותר מאוזנות וחלק מהפעולות נעשו בישראל או  -במקרה אחר
 לתביעה בישראל.רב יותר בעל משקל אי יכולת לאכוף, מסמכים בעברית באמת היה שיקול 

אם בא מהתובע כן יכול  ,לא רלוונטי הוא אם הטיעון של חוסר אפשרות לאכוף בא מהנתבע
 ם כל השיקולים האחרים בכיוון השנישיקול אבל לא תמיד שיקול מנצח א להיות

 

 )הסבירות( ציפיות הצדדים -2

  -אומר סעיף ברירת הדין על ציפיות הדדים בעניין מקום השיפוט. מה 1

הייתה שאלה איך יודעים מה ציפיות של  מה משמעות של סעיף ברירת הדין? פס"ד הגבס:
הנתבע ניסה להגיד שיש בחוזה סעיף של ברירת הדין לטובת דין אלינוי, מזה ברור  .הצדדים

אמר שאם הם היו מתכוונים ו טיעון זהצדדים שגם הדיון יהיה באלינוי. ביהמ"ש לא קיבל ל
ר ללמוד מהעובדה שלא רשמו את בחוזה, אפש רשמו זאתלא ברור מדוע לא שהדיון יהיה באלינוי 

 האם באמת הם הסכימו והיה ברור שזה יהי להם. זה לא היה ברורשכנראה מקום השיפוט 
שדווקא  ומכאן לינוי"ש באבאלינוי זה לא אמור להיות קשה להוסיף להסכם שהדיון יהיה בביהמ

לא . את הטיעון הפך העליון כן קיבל אבל המחוזישלא הסכימו.  העובדה שלא עשו שזאת מראה
מה ציפיות סבירות של הצדדים הללו, אם מדובר  מתייחסים לס' ברירת הדין וצריך לבדוק

צריכים לצפות  , הםלכל מיני מדינות ים את הסחורה שלהםיצרן גדול שמוכר ,להובחברה גד
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שיש סוכן כבמיוחד וזאת שביום מן הימים אחד מהלקוחות יתבע אותה במדינה של הלקוח 
  בארץ.

 . איפה חברת תיירות מצפה להתבע?2

מחלוקת בעניין ציפיות הצדדים. התובע הוא  ?מה מצפה חברת תיירות ואח': TUI AGארבל נ' 
ה חברה תומי שארגן את הנופש הי מאורגן חבילת נופשבמסגרת  ישראלי שנסע לנופש לתורכיה

נפצע. הוא רצה לתבוע  -חלק מחבילת הנופשת, לצערו כאשר היה במועדון לילה הניתן כתורכי
פורום לא נאות. אחד לאת הנופש, החברה התורכית טענה  בארץ את החברה התורכית שארגנה

שהיא  הייתה צריכה לצפותמהשיקולים היה מה היו ציפיות הצדדים, האם החברה התורכית 
בודקים אובייקטיבית את . רשאית לצפות שיתבעו אותה בתורכיהתתבע בארץ או אם היא 

היו חושבים חשבו איפה הדיון יהיה ואם כן יבד"כ הצדדים לא   של ביהמ"ש. ההציפיות הסביר
 היפותטית.מדובר בשאלה לכן,  -היו רושמים זאת בחוזה

 :יש דעות לכאן ולכאן

 ניהול הלכים  ות שיתבעו אותה בישראלצריכה לצפ לאהחברה התורכית  -חוזיביהמ"ש המ"
שנטלו  והצפויהסיכון הטבעי גדר יר שהגיע לנופש בארץ זרה איננה בבמדינת מוצאו של התי

נקבע שכל חברת  המחוזי הזהיר גם על השלכות לגורמי תיירות בארץ, אם "על עצמן החברות
 תיירות צריכה לצפות שהנופשים דרכה יוכלו לתבוע במקום מושבם הרי שבאותו האופן

 חברות ישראליות המספקות שירותי תיירות בחו"ל ייתבעו ע"י גורמים חיצוניים בחו"ל.

  גורמים מול פועל אשר מסחרי "גוףעם קביעת המחוזי והפכה. לא הסכים  -העליוןביהמ"ש 
 את פלונית במדינה לפעילותו ,הכלכליים הכדאיות שיקולי במסגרת לוקח בעולם שונים

ן וה לקחת בחשבהתורכית שיווקה בישראל היא צריכ אם החברה .הדין" בעל יתבע כי הסיכון
בישראל מראש שווק שלא תאל ואם לא נוח לה אז רשאם תייר ישראלי ייפצע הוא יתבע ביש

 . מחירתגלם את הסיכון הזה במסגרת האו 

 ולהגיע  ש יכול לשקול בצורה שונה את השיקולים"ביהמ .העליון הפך את המחוזי -התוצאה
 .כרצונו להחלטה שונה

ש בישראל לא צריך לומר איפה המדינה האופטימאלית בעולם מבחינה פורום "ביהמ הבהרה:
א פורום לא נאות וצריך להוכיח שצריך להוכיח שישראל הי בעהנתהוא על הוכחה הנטל  .נאות

כך היו טבעיים  אלגם תורכיה וגם ישר השיש פורום יותר טבעי וראוי. נראה כי במקרה הז
במצב כזה הנתבע לא מרים את הנטל כי לא הוכיח שהפורום ום שהתקיימו זיקות טבעיות לשניה

ורק נדרש הדיון חל בישראל  ברגע שלא העלה את הנטל  עי יותר באופן מהותי.הזר הוא יותר טב
כל . (כי חברת התיירות לא הוכיחה איזה פורום יותר טבעילבחון צריך לראות איזה דין ייבדק )

היינו ו י היה שיקול שונהאז , באם יש כאלובמצב שאין הליכים בתורכיההאמור לעיל הוא 
ושניהם  פורומיםהפורום טבעי אבל במצב שאין הליכים אחרים אם יש ני  שתורכיה היאאומרים 

 .בארץ ש ממשיך לדון"אותו דבר הנתבע לא מרים את הנטל וביהמ

אלו  פורום.הו ון באות. מהו הדין שיד2איפה לדון  -. דיון מה הפורום הראוי1 הבדל:ללשים לב 
 שני דברים שונים ונפרדים.

 -פיות הצדדים. איזה משקל יש לייחס לצי3

 לא תמיד ברור ציפיות הצדדים וגם אם יודעים לא ברור איזה משקל לייחס לציפיות אלו.

 :  איזה משקל יש לייחס לציפיות הצדדים?נ' דולנס פסה"ד מסיקה

 אולי אם מבחן אובייקטיביציפיות הצדדים היו שההתדיינות תהיה בסלובניה, זה  -המחוזי .
ן אובייקטיבי שמי שהולך חפוי בישראל אבל פה המבאומר שצשואלים את מסיקה היה היו 
דיון יהיה שם ולא בארץ. זה היה עוד שיקול בקביעה הע לניתוח בסלובניה צריך לצפות שונוס

 פורום לא נאות.היא שישראל 
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 עניין לא חלק על לוין לייחס משקל כבד לציפיות הצדדים.  לא צריך -השופט לוין -העליון
יש שיקולים אחרים  , מאידך,שיקול מספיק חשובאך לדעתו לא מדובר ב ,הציפית במקרה זה

 .פורום נאות כאן למה יש

 ש בדר"כ מציג את השיקולים המחזקים את הקביעה אליה הוא רוצה להגיע"ביהמ

 אינטרסים ציבוריים -3

בט של פורום לא נאות יהלמה בכלל צריכים כללי סמכות גם באמרנו  :עומס על בית המשפט .1
בו הרבה קשר קרה שאין במידה ויגיע מראל מוסמך שי"ש בגם אם ביהמ . שיקול רלוונטיזה 

 "ש שלנו במקרה שלא נדרש לכך.על ביהמ שלא להטיל עומסרס ציבורי לישראל יש אינט

 שראל היא פורום לא נאות, הבדיקותות שיקול שיואמרו שזה יכול לה -בו ג'חלהא 
תיקים סרב לטפל בש ל"להטיל עומס על ביהמ רס ציבורי לאנטהאחרות גם עניין של אי

 י."שאין להם הרבה קשר עם מ

  פס"דGemidan 

  פס"דHecke 

  נטל על המדינה: שהתובע לא יפול .2

 נטל על המדינה, שיקול על האינטרס הציבורי שהתובע לא יהיה  דובר -מסיקה נ' דולנס
ד מסיקה כי בעצם אם מסיקה לא יכול לקבל פיצוי מפרופ' דולנס אז "סדי חשוב בפ

 אותו בקצבה של ביטוח לאומי. קהמדינה תצטרך להחזי

  אינטרס "ערכי": .3

 Conference of Jewish Material Claims מדובר על תביעה שהוגשה ע"י  -פרי 'נ
אנשים  של שהופקעו מיהודיים ע"י הנאצים. היורשים צאצאיםיורשים של נכסים 

יותיהם וכל בזלטפ רוו בשואה ונכסיהם הופקעו. הנתבע הוא ארגון שאמששרדו או נרצח
אמור לעזור להם לקבל פיצוי כספי. הטיעון היה שהארגון התרשל  -של אותם יורשים

פורום לא נאות. המשרד הראשי של לבעבודתו. הגישו את התביעה בישראל. הארגון טען 
והיו לו גם משרדים בארץ וגם משרדים בגרמניה, הארגון הארגון המדובר ישב בארה"ב 

טען שהפורום הטבעי הוא בגרמניה, כי בעצם כל הפעילות השנויה במחלוקת אם נכונה 
ש בישראל קבע שישראל היא כן פורום נאות ואחד "ביהמ. או לא הייתה בגרמניה

ים אינטרס "למערכת המשפט הישראלית קי :מהשיקולים היה עניין של אינטרס ציבורי
ערכי מובנה להיות מופקדת על תביעות הקשורות לסוגיות מעין אלה הייחודיות לעם 

ו לדון בהם ולהעניק סעד הולם במידה בי, בערכאות זרות למרות שבוודאי יטהיהודי
 .עדיין לא יחושו את משמעותן הרחבה ואת חשיבותן העקרונית" ,וקיימת הצדקה לכך

אבל בכל זאת בגלל הנושא  בגרמניהמזלזלים בבתי משפט  למרות שלא ,יש פה עניין ערכי
 נדון בזה, זה משהו פנימי יהודי. י יש אינטרס ערכי שדווקא אנחנו"הטעון והקשור לעמ

 
 

  אינטרס חיובי של מדינה זרה: .4

 Master Card   מתייחסיםוהי דוגמא נדירה שפה זדוגמא נדירה.  -פיימנטס. אר.אקסנ 
עסקה בשאלה  התביעה .ולא לאינטרס של ישראל לאינטרס ציבורי של מדינה אחרת

ין האמריקאי על פי הד האם מותר לשווק תרופות לארצות הברית באמצעות האינטרנט.
ש אמר שלמערכת המשפט "ביהמ. טפות באמצעות האינטרנורשחל פה אפשר לשווק ת

כל יש אינטרס משמעותי בבחינת השאלה הזו, מנגד לפורום הישראלי אין  אמריקאיתה
מעבר לעניין הזיקות מדובר על שני בעלי דין גורמים  .עניין מיוחד בבירור עניין זה

, בסופו של דבר מה שהכריע את הכף פה הוא בינלאומיים שיש משרדים בכל העולם
 ב."האינטרס הציבורי של ארה

**** 
ות של יעלא נאות, הנתבע צריך לראות את הטבעל החלק הראשון של פורום  עד עכשיו דברנו

פורום הזר. גם אם הנתבע מוכיח את הנטל ומוכיח שהפורום הזר יותר טבעי זה לא סוף הסיפור ה
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כי התובע יכול לבוא ולטעון שהוא לא יקבל צדק במדינה הזרה. אם הנתבע מצליח מבחן הטבעיות 
הראות שלא יקבל צדק במדינה הזרה וזאת באמצעות בחינת מהו חוסר לעכשיו יש לתובע אפשרות 

 צדק.
 

 חוסר צדק לתובע במדינה הזרה?מהו 
  :הבדלים ברמת הפיצוי או הסעדים. 1

 מספקת. טען שאם יצטרך לדון בשטחים לא יקבל צדק וזה לא היה סיבה -אבו ג'חלה 

 Harrods v Buenos; Aires-  ,התביעה הייתה קשורה לחברת בת של החברה האנגלית
ע"י בעלי המניות שביקשו סעד מסוים הוגשה תביעה ה שהייתה רשומה במקור בארגנטינה.

טענה שאנגליה  החברה עצמה -באנגליה, הצד השני וע דווקאתבהחליטו להם החברות. בדיני 
ובעלי המניות  ינאיתטרגנה א, מדובר חברהכל קשור לארגנטינההיא פורום לא נאות מכיוון ש

טענו שהסעד הספציפי שהם ביקשו לא קיים בדין  (בעלי המניות)חלקם משם. התובעים 
טענו לחוסר צדק שלא יקבלו צדק אם הדיון יהיה בארגנטינה ובגלל זה תבעו באנגליה. 

לכל מערכת משפט יש את הסעדים  -הנימוק. ש לא קיבל את הטיעון הזה"בארגנטינה ביהמ
כשהעניין והנושא שלה ולא בהכרח אפשר להגיד שאחד יותר צודק מהשני ולכן צויים והפי

של התביעה קשור באופן ברור למדינה זרה כמו אבו גחלה ופה, התובע צריך להתדיין שם 
 ולקבל את הסעדים שניתן לקבל שם.

 

 :  הפליה. 2

המצב  "הצדק הטבעינוגד את כללי יש משהו לא תקין בתוך מערכת המשפט הזרה כגון " אם
שונה. לדוג' אם התובע יכול להוכיח שהוא יופלה לרעה במדינה הזרה, ראינו דוג' בישראל שם 

שיפוט והטיעון היה פורום  יתה תנייתראק, גם אם לא היבעי onionתה תניית שיפוט מקרה יהי
 לא נאות היינו אומרים קל וחומר שזה חוסר צדק.

 Mohammed v Bank of Kuwait- עיראק, מדובר שם על תובע פס"ד האנגלי קשור ל
בכווית בבנק הראשי, פיטרו אותו , הוא עבד 1991לפני מלחמת המפרץ הראשונה מעיראק ש

פיצויים. כסיבות שונות, לאחר המלחמה רצה לתבוע את הבנק של כווית על מה שמגיע לו מ
הבנק הצליח  ם לא נאות.לפורוסניף. הבנק טען  בע בלונדון ולא בכווית, שם יש לבנקהוא ת

הכל היה קשור לכווית ש מכיוון כוויות, -וכיח שקיים פורום זר שטבעי יותרבשלב הראשון לה
ושום דבר לא לאנגליה, התובע בא ואומר שלא יקבל צדק בכווית )גם לאחר המלחמה( הוא 

 ש המשיך לדון כי התובע לא יקבל צדק"יופלה לרעה שם, הצליח להוכיח זאת ולכן ביהמ
 בפורום הטבעי.

 

 וסר יכולת לתבוע ללא סיוע משפטי:ח. 3

האם התובע יכול לטעון שלא יקבל צדק במדינה זרה כי שם לא יקבל סיוע משפטי. אין לו כסף, 
, האם לכזה  באנגליה הוא זכאי לקבל סיוע משפטי אבל במדינה זרה אין סיוע משפטי או לא זכאי

הבעייתיות בקבלת זה טיעון שלא יקבל צדק? )באנגליה יש אופציה לקבל סיוע במחיר מופחת(. 
כולם יבואו לאנגליה על כל דבר ויגידו שבאנגליה יש סיוע ש היא ש באנגליה"ביהמטיעון כזה ע"י 

 .משפטי ובמדינות אחרות אין
 

 Connelly v. RTZ & Lubbe v. Cape-   עבדו בחברות ר מאנגליה, ובעים שלא היו במקות
לכך  והביאורם להם נזק פיזי כתוצאה מחשיפה לאסבסט ובדרום אפריקה, טענו שנג בנמיביה

 הנתבעים היו חברות אם באנגליה ולכן אכן נפצעו בגלל החשיפה. למפעליםראיות רפואיות ש
א הללו טענו פורום ל המפעלים שיפוט. ש האנגלי סמכות"ה בעיה להקנות לביהמיתלא הי

טענו  התובעיםביה ודרום אפריקה, ימוהכל קיים ומתקיים בנאין שום קשר לאנגליה  -נאות
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ובדה שלא יקבלו סיוע ש קבע שהע"ביהמשהם לא יקבלו סיוע משפטי במדינות הללו. 
אבל במקרים הספציפיים האלה  .מובילה למסקנה שלא יקבלו צדק לעצמה איננהשמשפטי כ

אם חשיפה לאסבסט אכן גורמת  מדעית מומחים מחלוקת בשל מורכבות הסוגיה וקיומה של
 הם לא יכולים לקבל צדק בלי ייצוג משפטי ולכן המקרה הזה היה גורם להם אי צדק לנזק,

לתובעים בלי לפתוח את כל  לעזור ובשל רצונו של ביהמ"ש ,בשיפוט במדינות האחרות
שב אי צדק אבל אם יש יחלא בכל מקרה זה יעזרו נקודתית תוך קביעה מפורשת ש-הדלתות

מומחים אז הם  שאין אפשרות להתקדם ללא ייצוג משפטי של יםמים ספציפימקרים מסוי
 ש המשיך לדון במקרה."ן ביהמייחשבו אי צדק ולכ

 

 איזון בין פורום נאות לבין אי העלאת התיישנות :קכגורם לחוסר צד ההתיישנותעניין . 4

יקבל את  כןש "חלה,הייק( במקרה כזה ביהמ')אבו ג במצב שבו התביעה התיישנה במדינה זרה
ש יקבל את הטיעון "אם מדובר בפורום הטבעי ביהמ הטיעון שהתובע לא יקבל צדק במדינה זרה.

הפתרון הוא שהנתבע  אך יש לשים לב שמתבצע איזון, שהתובע לא יקבל צדק בפורום הטבעי.
ש מתנה את עיכוב "זרה, ביהמהמתחייב שהוא לא יעלה את הטיעון של התיישנות במדינה 

 את עניין ההתיישנות במדינה זרה.  ותעלשלא להנתבע בהתחייבותו של ההליכים הישראליים 

 התיישנות בפורום הזר לא רלוונטית )אדרת שומרון(, לא נתייחס  שם נשווה לתניית שיפוט
ם לטיעון כן מתייחסי בפורום לא נאותלטיעון של התובע שהתביעה התיישנה במדינה זרה אך 

לכן בשל שינוי המקום כי התובע לא היה חייב ולא ידע מראש בהכרח שיתבע במדינה זרה, 
 .מחדש בתנאי שעילת ההתיישנות לא תעלה הלא צפוי מאזנים

 

 דוקטרינה שאבד עליה הכלח?האם מדובר ב
  רום לא נאות עדיין רלוונטית כיום?האם הדוקטרינה של פו

 נגד הדוקטרינה:
 :ייתור השימוש בדוקטרינה-טכנולוגיותהתפתחויות ה

  "יש התייחסות  –( הגבס)פס"ד "העולם כולו הולך והופך לכפר אחד גדול
טכנולוגיות. הת והתפתחויבפסיקה לבעייתיות השימוש בדוקטרינה עקב ה

היום אפשר הרבה  ,תחבורה ה בפס"ד שבגלל התפתחות טכנולוגית כגוןהגיש
רבות דרכי תקשורת  ייה. קיימים היוםסוע ממדינה אחת לשנניותר בקלות ל

של פורום לא נאות כי  בדוקטרינהכ צורך "אין כ , פקס ולכןרנטכגון אינט
"שדרוג" המסחר  הנתבע יכול להתמודד עם התדיינות בכל מדינה.

 (. אשבורןהבינלאומי )פס"ד 

 

 

 הדוקטרינהבעד 

"היא  הדוקטרינה נחשבת:לשיטתו  -בדוקטרינהלצורך  נורמטיביטיעון פרופ' קרייני,  .1
עדיין שעבר עליה הכלח אלא  בדוקטרינה ". לשיטתו לא מדוברסמכות משלימה ורחבה

, עלויותה מהסיבה הפשוטה שאומנם קיימת התפתחות טכנולוגית אך עדיין ישנן תוצריכים א
 פורום שופינג, שיקולי נוחותמעבר לעניין של יש דברים שהעולם מתקדם אך לא פותר הכל. 

גורם לאי צדק גם לנתבע וגם לאינטרס הציבורי, זה בעצם נותן יתרון לא לגיטימי לתובע 
כלל התפיסה לא באמת מונע פורום שופינג וע איזה פורום הוא רוצה. ראינו ששהוא יכול לקב

מגיע למדינה גם אם אין שום שהוא רה ים להקנות סמכות על הנתבע גם במקכי בעצם יכול
כדי הפורום הלא נאות  לכן לשיטת קרייני צריך את דוקטרינתינה. קשר בין התביעה למד

שיש קשר עם הפורום  להשלים נורמטיבית את כלל התפיסה, כי כלל התפיסה לא מבטיח
 .שמבטיחה שיש קשר מסוים עם הפורום לכן צריך דוקטרינה
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לעניין ם בעל מירב הזיקות "ראיית הפורו-ויכולת ניהול הליך יעיל הוגנות במקום התביעה .2
, הם הסבירות של הצדדיםיתיפיומצהטבעי אינה נובעת רק מנוחות הצדדים, אלא גם  כפורום

לא  , השופט ריבלין אומר שהדוקטרינהפס"ד אלביטל בארץ" ומהיכולת לנהל הליך יעי
לתבוע נתבע  הוגןמתייחסת רק לשיקולי פרקטיקה ונוחות. יש עניין נורמטיבי שזה לא 

 . יש גם עניין של יכולת לנהל הליך יעיל בארץ.להיתבע בה מראשבמדינה שלא יכול לצפות 
, ראינו במקרה של הייהוא מתייחס למצב שלפעמים יש תביעות שמאוד קשורות אחת לשנ

ן וגם את המתווך "לייק מריון, הישראלים קנו נכסים בארה"ב ורצו לתבוע את חברת הנדל
ארץ יהיה  ים אם לא היו ממשיכים את הדיוניםה השאלה של פיצול הליכעלת הישראלי,

שונות דנים באותו דבר. יש פה  שני בתי משפט במדינותפיצול הליכים דבר שאינו יעיל ש
 הוצאות ואי יעילות.

שדווקא  תאומר עון ההפך מפס"ד הגבס,קנאור מנסה לט -מאמר של פרופ' איריס קנאור .3
 פורום של התופעה את מחזקים הגלובליזציה מתופעת חלקשהם  ותשיקולי חופש תנועה ונייד

 עלול זהאליה,  שנוסעים מדינה כלב היתבעל יכולים שהם עיםודי אנשים אם כי נאות לא
בשל כי  את הדוקטרינה של הפורום לא נאות דווקא בגלל זה צריך .התנועה בחופש לפגוע

היום ולכן יש יותר הזדמנות לנצל את אנשים נוסעים הרבה יותר ההתפתחויות הטכנולוגיות 
ולים לעשות את זה ללא פורום לא זה ולתפוס אותם במדינות שלא רלוונטיות ואם אנשים יכ

יתבעו אותם במדינה רק בשל הפחד שסעו יאנשים יחששו ולא י -ות זה יפגע בחופש התנועהאנ
 אחרת.

 

 שיקולים של התפתחות טכנולוגית מביאים ליותר  הדוקטרינה חשובה וקיימת אך
 שות אבל לא מוותרים על הדוקטרינה.גמי

  

 המצאה לאנשים בחו"ל -סמכות על אנשים שאינם נמצאים בישראל
ל, הסברנו שע"מ "שדברנו על כללי הסמכות השונים הכלל החמישי היה המצאה על אנשים בחו

לסד"א, אם אין מורשה  500ל צריך היתר על פי תקנה "להמציא הזמנה לדין לנתבע שנמצא בחו
 בארץ צריך לקבל היתר. 

 

 תנאים לקבלת היתר להמצאה לחו"לה
 ת היתר להמציא לחו"ל:לבר בשלושה תנאים מצטברים לקמדוב

ריך להוכיח שהתביעה שלו ברת התובע צ -עילת תביעה "ראויה לטיעון" ו"בת סיכויים" .א
יש הליך  לתבוע וראויה לטיעון. יש להבין שיש הליך מקדמי, כדי לקבל את ההיתר סיכוי

צריך ל. התובע "משפטי מקדמי, במעמד צד אחד כי עוד לא שמו את התביעה לנתבע בחו
יה לדיון. צריך להביא כתב תביעה ותצהיר שמכיל את ואלהוכיח שיש לו עילת תביעה ר

 ובר בתביעת סרק. ות שלא מדיקריות כדי להראהעובדות הע

 לתקנות סד"א 500בתקנה החלופיות  העילות  10 -מתקיימת אחת מ .ב

אפילו אם התובע מוכיח שיש לו תביעה  -בית המשפט )פורום נאות(של שיקול דעת  .ג
עצמאי ד "ש בעל שק"ביהמ ,500בתקנה  ראויה לטיעון וגם שמתקיימת אחת מהעילות

יתר לפי הזה מופעל על פי שיקולים בין ה ד"קלתביעה. הש ולא חייב לתת את ההיתר
דיון הוא לפני שיודעים אם שיקולי פורום נאות. קוראים לדוק' פורום נאות כי בעצם ה

היא חלק  הפורום הנאות, יש סמכות עד שיש היתר, פה השאלה של ש יש סמכות"לבימה
 ת שדברנו קודם זה מקרה שיש סמכות אךיון האם בכלל יש סמכות. לעומת זאמהד

ש מסרב להחיל סמכות כי יש מ"לא מדברים שביה הנתבע טוען שישראל פורום לא נאות.
התוכן  .השאלה של פורום נאות היא חלק מהשאלה האם בכלל יש לו סמכותלו סמכות 

של המבחן זהה בשני המקרים ולכן אפשר להשתמש בתקדימי פורום נאות ללא נאות 
 ובאופן הפוך.

 "דתקנות סדר  הדין האזרחי תשמ

 : סימן ה': המצאה אל מחוץ לתחום המדינהכותרת התקנה •
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או רשם שהוא שופט, להתיר  רשאי בית המשפט. המצאה מחוץ לתחום השיפוט "500 •
עניים שיקול הדעת מהמילה דין אל מחוץ לתחום המדינה באחת מאלה:-המצאת כתב בי

 רשאי
 

 :עילות כלליות 500תקנה 

 .אלא לכל סוגי התביעות לסוג תביעה מסוימת ותמוגבלאינן עילות כלליות 

 נטל ההוכחה של העילה על התובע, מספיק להוכיח עילת תביעה אחת:

מדברים  -מבקשים סעד נגד אדם שמקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל בתחום המדינה"" (1)
על נתבע שבד"כ הוא כן בארץ אבל כרגע נסע למקום אחר, לא רוצים לחכות עד שיחזור, 

 על בסיס שבד"כ הוא כן בארץ.יכולים לבקש את ההזמנה לדין נגדו רק 

-, או פסק1958-חוץ, התשי"ח-חוץ, כמשמעותו בחוק אכיפת פסקי-מבקשים לאכוף פסק" (8)
מצב שהתובע כבר תבע את זה  -"1968-כ"חחוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התש -בוררות

לא יכול  שהוא לאכוף אותו בארץ, רוב הסיכויים מעונייןהוא ול יש לו פס"ד "הנתבע בחו
עצם זה שמדובר לכן מגדירים ש .ל"הנתבע בחואל להמציא את התביעה על פי חוק אכיפה 

קשר לישראל, מן ד בארץ זה מספיק כעילה בפני עצמה, לא צריך להוכיח "בבקשה לאכוף פס
 הסתם יש לנתבע נכסים בישראל.

האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש, או "-עילה חשובה -בעל דין דרוש או נכון (10)
בעל דין נכון, בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר, שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום 

ן על פי כלל התפיסה מדובר במצב שתבעת מישהו בארץ והמצאת אליו הזמנה לדי ."המדינה
וניתן  "בעל דין דרוש ונכון"ל אבל הוא "ואתה גם רוצה לצרף עוד נתבע שהוא נמצא בחו

שיש בארץ  ת בכךיש לו קשר לתביעה, יש לבקש היתר אבל העילה מתקיימלראות בבירור ש
 -מקרה קלאסינגד נתבע ישראלי ורוצים לצרף נתבע זר שהוא בעל דין נכון ודרוש. הליך 

ל, ליצרן אין מורשה בארץ אבל יש "שאדם נגרם לו נזק בגלל איזה מוצר שהיצרן בחומקרה 
לו יבואן )שלא בהכרח מורשה( אני תובע את היבואן, בידיעה שלא יעמוד בתביעה ורוצים 

 -הוא בעל דין דרוש -מבקשים לצרף את היצרן הזר 10להביא את היצרן הזר, על פי עילה 
 ברור שהוא קשור לתביעה.

 לפי הפסיקה? 10צריך להוכיח בעילה מה 

 התובע צריך להוכיח שהתביעה נגד הנתבע בישראל היא תביעה כנה )פסד אטלנטיק( .1
התביעה נגד הנתבע הישראלי היא כנה ולא תביעת סרק כי אחרת אני הייתי מוצא חברה 

 היה תביעהכן מגבילים. באטלנטיק חישראל ועם קשר עקיף כדי להביא את הנתבע לבישראל 
נגד חברה זרה והייתה חברה ישראלית שהייתה קשורה לעניין באופן עקיף והיה ברור 

חייבת ואין עילת תביעה נגדה, אמרו שהתביעה לא כנה ולכן  לאשהחברה הישראלית הזאת 
 , לא יכול להביא מי שלא קשור בכל אופן וצריך תביעה כנה.10לא יכול להשתמש בעילה 

 

 -10דוגמאות לשימוש בעילה  .2

הסטודנט שנסע לסמינר באוסטריה ונפצע שם רצה לתבוע את  -ס"ד ירון מרכוספ .א
את הסמכות לארגון יקנה  ינר. נשאלה השאלה איךמרגון האוסטרי שארגן את הסהא

החינוך ששלח את המשלחת  מורשה בארץ, הוא תבע את משרד האוסטרי שלא היה לו
 סטרי.שלח את התלמיד מהארץ וביקש לצרף את הארגון האובארץ ו

 -מקרה קלאסי של יבואן ויצרן במקרה שאין מורשה -ד אינבנסיס נ' אריה ביטוח"פס .ב
ולא הודעת צד ג'. פרצה  10שימוש בעילה  התובע ביקשמקרה בו מראה לנו דווקא 

בלו תגמולי ביטוח מחברת יהשפלה ובעלי התחנה ק  FMשריפה במשרד של תחנת רדיו
תבעו את היבואן של ציוד, טענה שציוד ואריה ביטוח. אריה ביטוח רצתה לקבל פיצוי 

מסוים בתחנה היה פגום וזה מה שגרם לשריפה, היבואן בישראל, ביקש לצרף את היצרן 
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ההזמנה לדין ש נתן היתר להמציא את "ביהמ ,הזר שהייתה חברה אנגלית. זה עבד
בגלל שאריה ביטוח  לאפשר את ההזמנה הזאת היה דה. הנימוק בפס"לאותה חברה זר

שיפוט שהייתה בין היבואן התניית  את יכלו לעקוףולכן שצירף ולא היבואן הוא זה 
ע את ואן לא יכל לתבוליה לכן אם היבשפט באנגת לטובת בתי מיותניית בלעד .ליצרן

 אה את אריה ביטוח שללא חייב מנגד תניית השיפוטהחברה האנגלית בישראל אבל 
 .דיון בארץזה, לכן הצליחו להביא את היצרן להייתה צד לחו

מדובר בתובע שנפצע בתאונת מסוק,  -פס"ד כים ניר שירותי תעופה נ' בל אליקופטר .ג
הוא רצה לתבוע את היצרן האמריקאי של המסוק, לא היה יבואן בארץ, הוא מצא נתבע 

ה כראוי על מתן הוראות קחיטענה שלא פישראלי יצירתי, תבע את המדינה עצמה ב
שות המדינה על התרשלות ברכי התקיימה הייתה טענתו טיחות לגבי המסוק, תחזוקה וב

ש קיבל "חות המסוק, לא דובר בתביעה סרק והיה בסיס ביהמפיקוח תחזוקה ובטי
 וצירף את היצרן הזר.

 ןקימקרקעין, חוזים ונזי -עילות ספציפיות

 מקרקעיןעילות בעניין 

אם עצם הסכסוך לגבי מקרקעין  -"נושא התובענה הוא מקרקעין המצויים בתחום המדינה"( 2)
 .ל אתה יכול לתבוע בארץ"במדינה אם בעלים של המקרקעין או מוכר, והבעלים בחו

מבקשים לפרש, לתקן, לבטל או לאכוף פעולה, שטר, צוואה, חוזה, התחייבות או חבות "( 3)
התביעה מבקשת להרחיב לא רק לעניין של שאלה  -"המצויים בתחום המדינהבנוגע למקרקעין 

 של בעלות או לא אלא כל דבר שקשור למקרקעין זה עילה.

 

פרופ' עמוס  -(, מאמר על מטרות כלל ברירת הדין7לקרוא פס"ד וילנסקי )עילה  לשיעור הבא:
 .הדין ברירתתאוריות של -שפירא )ברירת דין(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4שיעור 

רץ ואין לו מורשה הנתבע לא באבהם  מקריםאלו  ,דברנו על המצאה של אנשים הנמצאים בחו"ל
צריך ש "ל היאם לסמכות האופציה היחידה היא להמציא אל הנתבע בחויכבארץ הוא לא מס

 תנאים מצטברים ואז יש לביהמ"ש שיקול דעת. 3לקבל היתר מביהמ"ש ראינו 

 ת וחלק ספציפיות.עילות חלק כלליו 10יש  500בתקנה 

 חוזיםעילות בעניין 
ע"מ לדעת איפה החוזה נעשה אנחנו משתמשים בכללי  -)א( "החוזה נעשה בתחום המדינה"4

 עת איפה החוזה נכרת.בכדי לדחוזים הצעה וקיבול דיני הכללים של  -המשפט הרגילים
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  החוזה היה שטר ויש כללים מיוחדים בעניין של שטרות איפה  -פורום 'תיקו נ 3908/08ע"א
 .א'4אם על פי דיני חוזים החוזה נכרת בארץ תתקיים עילה  .השטר נכרת

 
למדנו על  -)ב( "החוזה נעשה בידי מורשה העוסק או המתגורר בתחום המדינה, או באמצעותו"4

שאומרת שאם יש מורשה בארץ אפשר להמציא אליו את ההמצאה לדין אז למה  482תקנה 
 500בתקנה ב' 4? למה יהיו מקרים שיהיה לנו מורשה שיכנס לתוך 500צריכים זאת בתוך תקנה 

 ?482ולא יהיה אפשר להזמין אליו את ההזמנה לדין לפי תקנה 
תבצעה באמצעות מורשה אבל את הרגל, עסקה שה , פשטמקרה שהמורשה כבר לא בארץבמדובר 

 הוא כבר לא קיים, נצטרך היתר להמציא לחו"ל.
 

 שאלה בפס"ד אטלסהשאלה נ-ATLAS ESTATES INVESTMENT B.V-  אמרו שההגדרה
דרישה של עם רף נמוך יותר. ז"א אין  עבירה והמשמעות של מורשה לצורך התקנה הזו היא

תקנה לצורך נמוך יותר מזה שקבוע  , והרףלבין הנתבע הזרבין מורשה הקשר  אינטנסיביות
נמציא את ההיתר ואנו  בחו"ל. כי פה אנחנו לא סומכים על המורשה הזה שיודיע לנתבע 482

באמצעות מורשה וזאת רק עילה ולא צריך את  פשוט נעשהלנתבע בחו"ל העניין 
 -עות המורשהשתה באמצהספציפית הזאת נעל להיות שרק העסקה וכהאינטנסיביות הקשר. י

הוא לא אותו מורשה אבל נכון לרגע הבדיקה אפילו עדיין קיים  482-ב' ולא ל4זה ייכנס ל
 מורשה היום כי אין לו את הקשר האינטנסיבי.

 
על החוזה חל הדין הישראלי.  -דינת ישראל לפי כתבו או מכללא")ג( "על החוזה חלים דיני מ4

כלל  ויכול להיות שלא כתוב "סדרי ברירת הדין"כמו בפס"ד הגבס שכתוב  נכתביכול להיות שזה 
 ומחילים את הדין הישראלי. מה הדין שיוחל

קובעים את סמכות השיפוט  :שיפוט!הקובעים הדין החל לפני סמכות  הסדרהיפוך  -הבעייתיות
לפי ברירת הדין והרי אמרנו שיש הפרדה מוחלטת בין סמכות שיפוט לבין ברירת הדין. הם שני 

ופה אנחנו רואים שכדי לדעת אם יש סמכות אנחנו קודם כל צריכים לדעת האם דברים שונים 
דין ופה הפכנו בעצם הפכנו את הסדר. )אמרנו קודם סמכות שיפוט ואז ברירת ה דין ישראל חל.

 את הסדר בשביל לדעת איזה סמכות שיפוט אנחנו קודם צריכים לדעת איזה דין חל(
 
החוזה הופר יש לבדוק ש איפה החוזה הופר?   -. "תובעים על הפרת חוזה בתחום מדינה...."5

במקום שהיו צריכים לבצע, אם לא בתוך תחום המדינה. איך יודעים איפה הייתה ההפרה? 
 תו מקום אז שם יש הפרה.מבצעים באו

  הגבס א' סיני נ   2705/97רע"אLockformer-  החובה של היצרן  של חוזה. הפרהדובר ב
האמריקאי הייתה לספק לישראל מכונה המתאימה למערכת החשמל בישראל. לא עשו את זה 
ולכן ההפרה הייתה בישראל וזה היה בסיס בפס"ד לתת היתר להמציא לחו"ל כי ההפרה 

בעסקאות של הספקת סחורה צריך לבדוק את החוזה, לבחון איפה מקום הייתה בארץ. 
מים הסחורה נמסרה לקונה כבר במדינה זרה ואם יש בעיה ההפרה ההספקה כי בחוזה לפע

היא שם. לעיתים קרובות החובה לספק לקונה בארץ ואז אם יש בעיה עם הסחורה ההפרה 
 צריך לבדוק זאת תמיד. -בארץ

  156230/07ת"א RAS אחרי 1947אבי המנוח של התובעת נפטר בבולגריה בשנת  -שמיר 'נ ,
אביה ומבקשת  אתאת חברת הביטוח הגרמנית שבטחה ביטוח חיים ביתו הרבה שנים תובעת 

שהחוזה של  5היא טוענת לעילה את תגמולי הביטוח ורוצה לתבוע אותם בארץ ולא בחו"ל. 
טענה שגרה בארץ באותו זמן, היא הבת שזכאית לקבל את הביטוח  -ביטוח חיים הופר בארץ

לה במקום בו הייתה. החובה שלהם א לשלם רה בארץ ולכן חובת חברת הביטוח היחיים ג
 ביהמ"ש נתן לכך היתר. -הייתה לשלם בארץ ולכן החוזה הופר בארץ

 

 של תקנה בדין האנגלי. מילוליהוא תרגום כמעט  500מקורה של תקנה  -הערה

 

 עילות בעניין נזיקין
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 . "המדינה התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחום" :7עילה 

מהו המעשה/מחדל תשאל השאלה . גבולות תעוולה חוצהבעייתיות בעילה זו במקרים שיש לנו 
 בעוולות חוצות גבולות ?

הרשלנות של היצרן היא במדינת  -הם מוצרים פגומים גבולות תעוולה חוצהמקרה הקלאסי של 
 הייצור והנזק נגרם אח"כ לצרכן בד"כ במקום המגורים שלו.

המחדל של הנהג שהוא לא עצר את  טר לפני הגבול.ילומהתאונה התחילה ק שאלה ממבחן לדג':
 האוטו היה לפני הגבול, האוטו הדרדר לאחר הגבול ושם הייתה התאונה.

 התשובה היא לא. או לא? 7השאלה אם במקרה של ייצור בחול ונזק בארץ האם זה נכנס לעילה 

מפעל לייצור חומרי יה ביצרן סקוטי שהפסק דין מנחה. מדובר  – Noblesמזרחי נ'  565/77ע"א 
נפץ והתובע מר מזרחי עבד באתר בניה בארץ והשתמש בחומר נפץ לצורך עבודתו, החומר נפץ היה 

ן או המעביד אך הוא ואפגום והתפוצץ לפני הזמן והוא נפגע. לא ברור למה הוא לא תובע את היב
 הסקוטי לא היה ןט וכנראה שליצרתובע ישר את היצרן הסקוטי והוא צריך להקנות סמכות שיפו

ש אומר שהמעשה היה בארץ ולכן אין פה עילה "ביהמ ,7. הוא מבקש לפי עילה מורשה בארץ
 יצרן זר לא צריך לדאוג שיתבעו אותו בכל מקום שהמוצרים שלו יגיעו אליו )זוסמן( לתביעה.

צריך לצפות שיתבעו אותו היה האמריקאי ן אומרים שהיצר ד הגבסבפס"בניגוד מוחלט לכך, 
 .ואת מוצרי משווקיםממדינה בו 

לא  7עילה . והיא הפסיקה המנחה היום יש ביקורת על הלכת מזרחי אך עדיין זה לא השתנה
 .דהמחדל לא היה בישראל אלא בסקוטלנה כי להתקב

תובע ישראלי שעוסק בצלילה, מדובר ב -מאשרר את הלכת מזרחי-פס"ד וילנסקי 2752/03רע"א 
ם במיכל והתובע לים של חמצן לצורך צלילה, היה פגחברה צרפתית שמייצרת מיכהיא ת הנתבע

תבע את היבואן כי היבואן בינתיים חדל להתקיים פשט רגל או מחק ילא זה ברור שנפגע. במקרה 
 את היצרן הצרפתי.  עושל יבואן הוא רצה לתב מו. בשל אי קיואת רישומו ברשם החברות

 :ש ערכאותהנושא הגיע לשלו

 זה תהליך במעמד צד אחד והרבה פעמים מגיע לרשם,  500תקנה  -רשם-ערכאה ראשונה
מתקיימת עם פרשנות יצירתית שאומרת "לאור  כןהרשמת החליטה שהעילה 

". ומעשה זה אפשר לראות את המוצר הפגום עצמו כמעשהחויות בדיני הצרכנות תההתפ
 .היה בארץ וכך הגיעה לתוצאה רצויה

  כןנימוק אחר  ומצאו את הנימוק של הרשמת אך דח –)ערעור החברה הצרפתית(מחוזי 
, הנימוק של המחוזי היה שבעצם המחדל פה זה לא היה 7להכניס את המקרה הזה לעילה 

והיו צריכים  המחדל היה בכך שלא הזהירו את הצרכן התובע על הפגםבייצור אלא 
 -ראל. )היו צריכים לדעת על המחדללהזהיר אותו בישראל ולכן אמרו שהמחדל היה ביש

 .רשלנות(

 קיבל את הערעור של החברה הצרפתית ואמר שאפילו במחדל זה יהיה חוסר -עליון
, להדביק את הפתק שהמיכל מסוכן היו צריכים לעשות את האזהרה בצרפתאזהרה, 
 .7נכנס לעילה  לאלכן חוסר אזהרה זה עדיין היה בצרפת, הוא שהמחדל  נגדירבצרפת, 

ש העליון הבין שזה לא תוצאה רצויה "ניתן "בוילנסקי ביהמ -ההבדל בין ולינסקי למזרחי
 אולי כיום לערער בדבר ההצדקה להלכת מזרחי" אמרו אולי זה לא נכון "אך היא הלכה

 לא ניתן לשנות זאת.למה ש בארץ עודם נאמנים לה". לא ברור למרצה "מחייבת שביהמ

פס"ד זה באוסטרלי שהגיע לערעור לאנגליה במועצת המלכה, פס"ד  -פס"ד דיסטלירס מאנגליה
ל תרופה שיצרו דיסטלרס שבתוכה היה רכיב פלידומייט, הייצור היה באנגליה שהיה מקרה 

והתובעת הייתה באוסטרליה שלקחה את התרופה בזמן ההיריון וילדה ילד עם מומים. היא רצתה 
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 במקרה הזה, הם אמרו ש500לתקנה תקנה שמקבילה האותה  שם קיימתלתבוע באוסטרליה 
פגומה, היא  זה היה הגיוני כי התרופה לא הייתה המחדל לא היה הייצור אלא חוסר האזהרה

לה שזה מסוכן בהריון, היה צריך לכתוב על החבי ה חוץ מלנשיםינת לכל האוכלוסיהייתה מצוי
ה עצמה שלא בפגם בתרופוסר אזהרה כי לא דובר פה היה הגיוני שהמחדל היה ח -לנשים בהיריון

זה חוסר נסקי שם נאמר בצורה מאוד תמוהה שהמחדל יבניגוד לוילהייתה מסוכנת לכולם. 
 מסוכן לכולם, בפס"ד האנגלי הרי שמזהירים עבור סוג מסוים של אנשיםשהדבר מתי  אזהרה

 האזהרה.-ונראה נכון לומר שהמחדל הוא אי

 החוק בישראלקריאה לתיקון בישראל 

אמרו שצריך לתקן את  - Bell Helicopter Textronכים ניר שירותי תעופה ואח' נגד בפס"ד 
 עצמה או לשנות את הפרשנות של העילה.  7עילה 

 the tort was committed in or damage caused in the":באנגליה כן תיקנו את העילה

jurisdiction”   

שזה כבר הרבה יותר גמיש כי אפשר להתווכח  בתחום המדינהאומרים שהעוולה בוצעה  באנגליה
ם יללת  גם את הנזק, אך באנגליה בגלל כמה פס"ד בעייתיואיפה העוולה בוצעה כי העוולה כ

הנזק נגרם בתחום  אום "העוולה בוצעה בתחום המדינה חי ווילנסקי הם הוסיפו לעילה שהיוכמזר
 א מתקן. ור מאנגליה אך אף אחד לצנו את המקהמדינה", מנגד אצלנו זה לא קיים. אנחנו אימ

בפס"ד כים ניר, התאונת מסוק, בהקשר של עילה  -מנסה לתת הסבר לאי תיקון החוק שוזד"ר 
בעל דין דרוש או נכון בד"כ ברוב המקרים שרוצים לתבוע את היצרן יש איזה נתבע בארץ כמו  10

מש תשא יכול להלא נורא שלברוב המקרים זה  לכן 10יבואן אז יכול להביא את היצרן דרך עילה 
, אתה תובע את היבואן ומבקש לצרף את היצרן. רק במקרים נדירים כמו וילנסקי 7בעילה 

המקרים של וילנסקי ומזרחי הם הרבה פחות נפוצים ולכן קיים בארץ יש לך בעיה.  לאאן ושהיב
 לתקן את העילה. יש חוסר דחיפות

 "כל  אם קונה בארץאין מה לעשות,  482אלא אם יש מורשה לצורך  -לקניית מוצר בחו
 .עוד יש יבואן או בעל החנות יהיה מספק כדי לתבוע

 

 

 

 

 שיקול דעת בית המשפט: פורום נאות

. שיקול דעת" המילה הזאת אומרת שיש רשאיהיא המילה " 500ראינו שהמילה הראשונה בתקנה 
שלו על פי הדוקטרינה של הפורום הנאות. למבחן של  על פי הפסיקה ביהמ"ש מפעיל את שק"ד

האם מירב הזיקות לישראל או  -מבחן מירב הזיקות -פורום נאות ופורום לא נאות יש אותו תוכן
 יקטיביות ואינטרסים ציבוריים.יזיקות אוב ,ציפיות :שלושת הרכיבים של -למדינה זרה

עצם פס"ד על פורום נאות אבל השיקולים שדברנו על פורום לא נאות דברנו על פס"ד הגבס שזה ב
 זהים לשניהם.

 השאלה האם יש הבדל בין פורום נאות לפרום לא נאות?

 נטל ההוכחה בעניין הפורום הנאות:השנוי במחלוקת הוא 

 .  על התובע נטל הוכחה :המסורתיתהגישה 
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כאשר בימה"ש כבר שדברנו על פורום לא נאות העלאת הטיעון של פורום לא נאות הוא ע"י הנתבע 
כלל התפיסה ואחרי שהוא בד"כ עושים זאת ע"י  ש צריך להיות מוסמך"מוסמך. )קודם כל ביהמ

בפורום נאות המצב  ,ש לא להפעיל את סמכותו(. לעומת זאת"מוסמך הנתבע יכול לבקש מביהמ
ש סמכות, זה לפני שאנחנו החלטנו מ"שונה, בשלב של הדיון בפורום נאות עדיין אין לביה

פי לזה הפורום הנאות. ולכן  -ש"ן אם לתת את ההיתר לביהמ"ש סמכות וזה חלק מהדיושלביהמ
ש שזה מקרה ראוי לתת היתר לגרור את הנתבע צריך לשכנע את ביהמ" הגישה המסורתית התובע

א פורום וההוא גם צריך להוכיח ש 500תקנה עילות ממחו"ל. כמו שצריך להוכיח את אחת ה
 נאות. 

מבוססת  פרופ' קרייניגישה מסורתית לדעת הה על התובע, חנטל ההוכלפי הגישה המסורתית 
מסוימת ה פגיע היאל "נתבע מחוהגרירה של שאנחנו חוששים  ,הטריטוריאליתעל הריבונות 

יסה סמכות עליו אבל ברגע שהוא י שנמצא בארץ יש לנו לפי כלל התפנמצא, מ שבה הואבמדינה 
 .ל זה פגיעה בריבונות הטריטוריאלית של המדינה הזרה", אם גוררים מחורל צריך להיזה"מחו

תיקו נ   08-39808ע"א   ,ראדא )הרוב(פס"ד  4601/02ע"א ,  The Spiliadaפס"ד הקשורים לנושא:

 .INCOMACSכלל ביטוח נ'  7342/11רע"א  ;פורם

 .נטל הוכחה על הנתבע : הגישה החדשה 

ש( ""יש לצאת מההנחה שקנויה לו )לביהמ -אור בפס"ד הגבסהמקור לגישה זו הוא מהשופט 
רה בבירור תסמכות לדון בעניין ורק אם האיזון בין הזיקות לפורום הישראלי לבין הפורום הזר נו

שברגע באופן משמעותי לפורום הזר יחליט כי אין הוא הפורום הנאות" השופט אור אומר 
זה מצב שנטל חה שלביהמ"ש יש סמכות. יש לצאת מהנ 500שמתקיימת אחת מעילות תקנה 

הזיקות בכיוון של  ןעל הנתבע להראות שלמרות שמתקיימת אחת מהעילות עדיי יהיה הוכחהה
 הפורום הזר ואז לא ניתן את ההיתר.

השופט אור לא בא ואומר שהוא משנה את הגישה המסורתית בצורה ברורה. מאיפה המקור של 
  השופט אור לעניין?

בדברים. לדעת המרצה, השופט אור לא כ"כ שם לב מה הוא עשה. הוא התבלבל בין יש היגיון 
פורום נאות לפורום שאינו נאות. הוא לא שם לב שזה לא מקרה של פורום לא נאות אלא מקרה 

 ולא שם לב שהוא משנה את הגישה המסורתית. 500של תקנה 

 לדין היום? איזה גישה נכונה

 ש פס"ד עליון סותרים:מעית עדיין יאין תשובה חד מש

 כגישה  שהנטל הוכחה על התובעאמרו הרוב  ,הגבספס"ד אחרי ניתן  -פס"ד ראדא
צריך עיון ולא הדבר נשאר ב, השופט השלישי שם היה הנשיא ברק והוא אמר שהמסורתית

אמר שמסכים עם השופט אור, זה מורכב ולא צריך להחליט באותו מקרה אבל הרוב הלכו 
 בגישה מקורית.

 אמרו במפורש שעדיין הגישה המסורתית. -פס"ד כלל ביטוח 

  נ'פס"ד ירון מרכוס LangFranz - כגישה  -על הנתבע -כחה על הארגון האוסטריל ההונט
  המודנית.

הגישות. בהרבה מקרים זה לא משנה ומדובר  שתיאין תשובה חד משמעית וצריך לעלות את 
במקרי ביניים שישראל היא פורום נאות או פורום לא נאות. ברור המקרים העניין ברור. אבל 

ע ובהלכו לפי הגישה המסורתית כי הת -ישראל לא פורום נאות -בפס"ד הגבס. טייההבדל הוא קר
שנטל ההוכחה על הנתבע )חדשה( ן השופט אור אומר וכ בעלי"לא הרים את הנטל )מחוזי( ואח

מאזן הזיקות בין ישראלי לזר, שהזר יותר טבעי מישראל לכן הנתבע לא הרים את שלא הוכיח ש
ש נתן את ההיתר לדון בארץ, נטל ההוכחה במקרה הזה כן היה משמעותי לעניין "הנטל וביהמ

 .נתינת ההיתר בביהמ"ש
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ה למרות שלא מבוססת במקורות יה השני, יש בבחינת היגיון הגיששאלת הגישה הנכונה כיום
, ברגע שממציאים את ההזמנה לדין אל הנתבע השוואה עם כלל התפיסהההיגיון שם טוב כי יש 

ם לא נאות, עצם ההמצאה לא ופורהיא ל בארץ נטל ההוכחה הוא על הנתבע להוכיח שישרא
בהכרח  למרות שאין ,)כי אפשר לתפוס אותו במקרה בארץ( יני עם ישראליקשר ענ עידה על שוםמ

העילות של אחת מתתי אנחנו מטילים את נטל ההוכחה על הנתבע, כאשר קיימת  נייינקשר ע
 חוץ ממקרה חריג כמויש כבר קשר, העילות מבטאות עילה רלוונטית עם ישראל )אולי  500 תקנה

אומרת שיש עילה וקשר הדוק עם  500רים מקרי( העובדה שיש עילה של תקנת יחוזה של תי
לכן במקרה זה ק"ו שנטל ההוכחה על הנתבע כי התובע כבר עשה משהו בעצם הוכחת וישראל 

 .500. לכן נטל ההוכחה על הנתבע בהקשר של תקנה 500אחת העילות של עילה 

 -ניייקרפרופ' , זהירות בהבאת מישהו מחו"ל. 500עדיין אי אפשר להתעלם מהמקור של תקנה 
ה, יש טשטוש הגבולות ולכן פחות חוששים להביא ובשת חוריאלית פחונות הטריטיבוגישת הר

 ל לעומת העבר."נתבע מחו

 לעלות את שני הגישות! -במבחן

 סייגים לסמכות

 מקרקעין זרים -1883משנת  מוזמביק  - Mocambique הלכת -הסייג הראשון. 1

סמכות לדון במקרים שבהם מעורבת, במישרין או בעקיפין,  איןלביהמ"ש אימצנו כלל שאומר: "
 ".()כפוף לחריגים  בעלות מקרקעין זריםהשאלה של 

ת שאלות של בעלות במקרקעין ביהמ"ש והסייג של מקרקעין זרים. אם מדובר בסכסוך שמעורב
 .לא ידון חוץ מחריגים

 הרציונל העומד מאחורי כלל זה:

פגיעה בריבונות הטריטוריאלית של המדינה הזרה, זה  -פגיעה בריבונות של המדינה הזרה .1
 .המדינה עצמה ולכן זה בוודאי באופן מסורתי בעייתי, לא דנים באדמה של המדינה האחרת

גם אם אנחנו דנים איך יאכפו את זה, לא ניתן  -וסר אפקטיביות של פס"ד במקרה כזהח .2
לאכוף בלי האישור של המדינה הזרה, זה לא דבר שאפשר בכל מדינה אחרת. עניין של בעלות 

אותה מעניין מי כי מקרקעין רק במדינה עצמה אפשר לאכוף ולכן הגיוני שהמדינה לא תסכים 
 .הבעלים ולא מה שביהמ"ש אומר

 

 תי לא תחולמ -הלכת מוזמביקחריגים ל

 -וססת על התחייבות אישית של הנתבע. אם עילת התביעה מב1

 ) פס"ד ברוך נ' לוי. ( עה בגין הפרת חוזה מכירת מקרקעיןתבי לדוגמא:

כל מיני דברים לא תקינים אתה רוצה שמישהו מכר לך וילה בקפריסין שילמת לו ואז הבנת 
ההפרה של בחו"ל אבל פה הבסיס לתביעה הוא  ןלתבוע למרות שנושא הסכסוך הוא המקרקעי

ם. הרציונליים ילשלו. גם ההפך אם המוכר רוצה לתבוע את הקונה שלא ש ההתחייבות האישית
של אכיפה לא רלוונטיים כי יכול לאכוף דרך הנתבע באופן פרסונאלי ולא קשור לבעלות 

 במקרקעין עצמו ולכן לא צריך לתבוע.

 מדובר במקרקעין בשטחים, ביהמ"ש אמר שבכל אופן גם אם הלכת  -פס"ד ברוך נ' לוי
רת מקרקעין זה נכנס לתוך יכבשטחים בגלל שמדובר בהפרת חוזה מביק הייתה חלה מוזמ

 ", משום שמדובר בחוזה מכירת מקרקעין.התחייבות אישיתחל החריג של ". החריג

  -עדילה()בסליוס נ'  זרים. כאשר התביעה מבוססת על מרמה במקרקעין 2
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בר במקרה של מקרקעין זרים יש אפשרות ושמדכחשבו שעניין של מרמה זה משהו כ"כ חשוב 
לתבוע בארץ. זה גם דומה להתחייבות אישית שלא לרמות את הצד השני וברגע שיש מרמה יש פה 

 מעין הפרת התחייבות.

ולכן בכל  מרמהש אומר שבכל מקרה יש טיעון של "וביהממקרקעין בשטחים  -פס"ד בסליוס
 . מקרה העניין נכנס לחריג מרמה

לא חלה על ירושה. כנראה שמה שחשוב פה הוא היחס בין המוריש לבין ביק מוזמ -. ירושה3
 הירושה עצמה.

 בשטחים? -"איזור"על מקרקעין ב ההאם הלכת מוזנביק חל

 לא מקרקעין זרים: -הטיעונים שההלכה לא תחול בשטחים

 .לא חלה בשטחיםביק מוזמאוביטר שהלכת בהיו  . בפס"ד ברוך ובסליוס1

אוביטר חזק יותר מדובר ב -חוןטפס"ד עבד אלקראדר עבד אללה יונס קבהא נ' שר הבי. 2
מיוחדים ה חסיםם לייסן פה פגיעה בשום ריבון זר, מתייחאי -םלא חלה בשטחיביק מוזמשהלכת 

אומרים שאין בעיה של חוסר  ן הרגיל של המונח. הםבין ישראל לאיזור ולא מדינה זרה במוב
ה יש צו בדבר" עזר -רקעין שחל באיזורש בישראל יכול לאכוף פס"ד שדן במק"ביהמ -תאפקטיביו

ש "פס"ד שניתן בישראל ועליו אישור ביהמ -"2000יהודה ושומרון משנת  14משפטית תיקון מס' 
 .אפשר להוציא לפועל באיזור

 חסינות ריבון זר -הסייג השני. 2

ובל הייתה חסינות מוחלטת לריבונים זרים, לא הייתה אפשרות לתבוע מדינה זרה, המקבמשפטו 
חסינות של דיפלומטים. אבל עם השנים הפסיקה באנגליה שאומצה פה הייתה גם ובין היתר 

נחקק חוק שעושה סדר בכלל הזה. נראה כאילו החריגים  2008-בארץ הוגבלה החסינות ובסוף ב
 וסעיפיכאשר  "2008 –חוק חסינות מדינות זרות תשס"ח קוראים: " לחוק יותר רחבים מהכלל.

 .ההתפתחות בפסיקה משקפים את

 . להלן החריגים לכלל:מדינה זרה -לא יכול לתבוע ריבון זר -הכלל

"למדינה זרה לא תהא חסינות מפני סמכות שיפוט בתביעה שעילתה עסקה  -חריג המסחרי  .1
הדוגמא הקלאסית שמופיעה בספרות הוא מצב של מפעל ישראלי שמייצר  -(3מסחרית" )ס.

מדים לצבא, הוא מוכר את אותם מדים לצבא במדינת רואנדה, הממשלה ברואנדה לא 
קה מסחרית, מדובר בארץ, פה יש חריג של עס םמשלמת את מחיר המדים ורוצים לתבוע אות

ה מסחרית זה בעצם של עסק לגמרי. ההפך עסקה מסחריתהיא עה שבעצם עילתה יבבת
, אם העילה מבוססת על פעולה שלטונית של מדינה זרה לא שלטונית -פעולה ממשלתית

ה מסחרית אתה יכול לתבוע בדיוק כמו אם כמו ברוב המקרים זה עסק. אבל תוכל לתבוע
 .שאתה יכול לתבוע כל חברה שלא משלמת עבור סחורה

מדובר על השכרת בית ד לפני החוק שלא משנה את ההלכה. "פס – אדלסון פס"ד •
ים קנדיים, בעל הבית טען שממשלת קנדה הפרה את חוזה השכירות. ומטלבהרצליה לדיפ

ממשלת קנדה טענה לחסינות ריבון זר. השאלה הייתה האם בעצם השכרת הבית בשביל 
היה משלת קנדה הטיעון של מ דיפלומטיים האם זו פעולה שלטונית או פעולה מסחרית?

צריך להסתכל במטרת העסקה שהייתה לצורך שלטוני דיפלומט שמייצג את ממשלת ש
ה ולא סקבאופי וטיב הע איהבחינה הבאומרו כי ש דחה את הטיעון . ביהמ"ץקנדה באר

 השכרת בית היא פעולה מסחרית ולא שלטונית. .התבמטר

הפקעת מקרקעין שהמדינה עשתה, דירת נופש  -דוגמא אפשרית לפעולה שלטונית   •
שלא קיבלת מספיק פיצוי  ואתה טועןסין ובאה הממשלה ומפקיעה לך את זה יבקפר

 זוהי פעולה שלטונית. -רוצה לתבוע בארץו
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"למדינה זרה לא תהא חסינות מפני סמכות שיפוט בתביעה בשל עוולה  -חריג הנזיקין .2
אם  – (.5" )ס.ובלבד שהעוולה נעשתה בישראל, שבשלה נגרם נזק לגוף או לרכוש מוחשי

מדובר בפועלה שלטונית שגורמת לנזק  םאיזשהו מדינה זרה גורמת נזק לישראל גם א
הנזק של העוולה נעשה )ולא סתם נזק כלכלי( אז אתה יכול לתבוע.  נזק גוף או רכושבישראל 

  בישראל לאדם או רכוש.
אבל נופלים על רכוש בארץ אפשר לתבוע כי זה אם מדינה שולחת טילים לא אלינו  -לדג'

 נעשה בישראל.

פס"ד לפני החוק ונכון גם אחרי החוק. מדובר  -שוחט ואח'  'נ  USA 7484/05רע"א  •
נזק נגרם בספינה קרבית של הצבא האמריקאי שעגנה בנמל בחיפה, בגלל הרשלנות 

ואנשים נהרגו. קרובי משפחות הנהרגים תבעו את ארה"ב, ארה"ב טענה חסינות ריבון זר 
. לא הייתה ספינה וביהמ"ש דחה את הטיעון הזה כי מדובר בעוולה שנעשתה בישראל

כי מספיק שזה בישראל ואפשר לתבוע  -מסחרית אלא קרבית ולכן הייתה אפשרות לתבוע
 הנזק נעשה בישראל.

 

 יםצווים חוסמ

 מהו צו חוסם?

כאשר והוא ניתן , צו שאוסר על התובע מלהתחיל  או להמשיך הליכים במדינה זרהצו חוסם זה 
ביהמ"ש סבור שצדק מחייב סעד דראסטי כזה. במובן מסוים זה ההפך של פורום לא נאות. 

 ל ואתה תתבע"ו אוסרים עליך לתבוע בחואנחנ -ל"ש בא ואומר לא לתבוע במקום אחר בחו"ביהמ
)לכאורה הפורום הנאות  אוסר הגשת תביעה או ניהול הליכים שכבר התחילו בחו"ל. -רק בארץ

 הוא בארץ(

 מטרת הצו:

 )טוב מאוד במקרים של פורום שופינג( מטרת הצו זה שהדיון יתקיים בארץ ולא בחו"ל.

 חשוב אופי הצו:

אחרי ) או אחרי שתבעיכול להיות או לפני  צו שבעצם פועל נגד התובע הפוטנציאלי עצמו.זה 
ע בהליך לפני אוסר להגיש( מי שמבקש את הצו החוסם הוא יהיה הנתב ,אוסר עליו להמשיך

ל או "קרי להתחיל הליך בחוילמנוע מהמשיב שהוא התובע בהליך הע ואההעיקרי. הרעיון של הצו 
הוא מחליט אם ש שם לדון שם אלא רק מונע ממנו להגיש. ". זה לא מונע מביהלהמשיך הליך כזה

 לא מונעים מבית משפט לדון. -להפר את הצו החוסם הוא יכול להמשיך לדון בבית הדין שם

 הנתבע בהליך העיקרי. -המבקש

 צריך להוכיח שהפגיעה צפויה לו באופן ברור ויותר גדול  כבד על המבקש -נטל ההוכחה
 מהפגיעה הצפויה לצד השני.

 הפרת הצו:בהסנקציה 
  :ש"ביהמביזיון ת של סנקציו

 קנס .1

 עיכוב יציאה מהארץצו  .2

 מאסר במקרים חמורים .3

 חוסר אכיפה .4
רק נגד התובע עצמו. אם התובע ישראלי ויש צו שאוסר להתחיל הליכים אפשר הן הסנקציות 
 .סוהרהש להטיל עליו קנס או לשלוח לבית מ"לבקש מביה
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לכן רק במקרים ומדובר בעניין נדיר למרות שזה לא פועל נגד ביהמ"ש הזר יש מראית עין 
 זאת עד היום.בבארץ לא השתמשו  קיצוניים יתנו את זה.

 פס"ד מנחה שדן ובסוף לא נותנים את הצו החוסם.-נ אורנשטיין פס"ד פריסקל

מדובר בסכסוך בין אח ואחות לגבי עסק משפחתי. האחות גרה באנגליה ונמצאת בארץ די הרבה. 
המחוזי בישראל וקיבלה צו מניעה זמני נגד  האח תושב ישראל. האחות הגישה תביעה בביהמ"ש

נותנים את הצו כדי שלא  ,האח שמנע ממנו לבצע פעולות בחברה עד שהתביעה העיקרית נדונה
יבריח את כל משאבי החברה. האח לא היה מרוצה מהקביעה ושלח לאחותו מכתב שבו הוא 

ף מסוים שמגיע לו הליכים באנגליה, הוא מבקש החזרת כסתביעה למאיים שהוא יגיש נגדה 
הוא יתבע אותה באנגליה. האחות באה ומבקשת צו חוסם נגד האח צו  ואומר שאם לא משלמת לו

רוצה צו חוסם  והיא כל העניין צריך להיות בארץ ולא באנגליה –שאוסר עליו מלתבוע באנגליה. 
 כדי שלא יתבע אותה באנגליה.

 מאשר שיש סמכות לתת צו חוסם.  -ביהמ"ש העליון

, גם בלי הס' הזה אפשר לתת צו 1984לחוק בתי המשפט  75מרים שהמקור של הסמכות הוא ס' או
 בועה.טלפי הסמכות ה

 סיבות: 2-ש צריך לנהוג במשנה זהירות לפני שנותן צו כזה. מ"כמו כן אומרים שביהמ

 כאילו מתערבים במערכת משפט זרה -מראית עין .1

. זכות יסוד להגיש תביעה איפה שהתובע רוצהפוגע בזכות היסוד להגיש הליכים איפה  .2
 שרוצה.

ש צו חוסם. "את זה יתנו בביהמים יבשיקולי צדק מחי יים כאשרונולכן רק במקרים קיצ
 ההכרעה מבוססת על השוואה בין הפגיעה הצפויה בצד שמבקש את הצו אם לא יקבל את הצו

יתנו את הצו ולא יאפשרו לו  לתובע אםמול הפגיעה )ויתבעו אותו בחול הנזק אם יתבע בחול( 
 מן איזון, מבחן הפגיעה הפחותה. -לתבוע בחו"ל.

כמות הפגיעה בשאלה האם בפתיחת  אתאמרו שיש להתחשב כאשר מנסים לאמוד בפס"ד 
-לפגוע בצד המבקש )האם התביעה היא דווקא לפגוע מהלך המכווןל יש משום "ההליכים בחו

( או נעשה לצרכים בלתי לגיטימיים כמו סחיטה או אם הוא פוגע בעקרונות הצדק קנטרנית
 המהותיים או הדיוניים. 

יש עניין של תו"ל אם מאיים או מחיל הליכים במדינה מסוימת כי יפגע בו ויוכל  לדעת המרצה
 זה סיבה טובה למתן הצו. -יתמלסחוט אותו בצורה לא לגיטי

שהגשה של תביעה באנגליה תפגע  הרים את הנטל ולהראותבמקרה זה האחות לא הצליחה ל
 כויות שלה או שיש בכך משום עושק או מרמה או עוול משמעותי כלפיה ולכן לא נתנו את הצו.בז

הליכים, זה עצמו ה םהעובדה שהיו כבר הליכים בארץ בין הצדדים למרות שלא היו אות-חשוב
 סיבה לתת את הצו!! לא

 SNIA v. LEE KUI JAK אנגלי שנתנו צו חוסם פס"ד דוגמה של מתן צו חוסם
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 שניתן יהיה לתת צו פוסק:מקרה 

בברוני. היא בהתחלה חושבת לתבוע  הנהרג בתאונת מסוק שהייתה בעל. התובעת היא אלמנה
את החברה המלזית  בברוניהיא תובעת  .היא גרה שםוהתאונה הייתה שם בגלל ש בברוני

 שהפעילה את המסוק וגם את היצרן הצרפתי.

פי כמה וכמה פיצויים. לכן שם הועלה רעיון שכדאי לה לתבוע בטקסס ולא בברוני כי היא תקבל 
תי כי פהיא מפסיקה את ההליכים בברוני ומתחילה הליכים בטקסס אבל רק נגד היצרן הצר

לה סניף בטקסס. לא היה המפעילה המלזית ולגבי  בלבדפתי רכנראה הייתה סמכות נגד היצרן הצ
צו  -שופינג פורוםיש פה  -ניעים שלההיצרן הצרפתי בטקסס, ברור מה המ מד לדין רקהוע ,לכן

וני צו "ש בברהיצרן הצרפתי מבקש מביהמ חוסם מתאים במקרים של פורום שופינג מובהק.
 חוסם נ' האלמנה שיאסור עליה להמשיך את ההליכים בטקסס.

התחילו את ההליכים. זוהי מדינה שיש לה וגם שם היא גרה שם  ?ש בברוני"מה ביקשו מביהמל
. שמאסר על ביזיון ביהמ"כגון סנקציה )האלמנה( ולכן יכולה להפעיל עליה  את הסמכות עליה

 ת.מבקשים את הצו מהמקום שהתובע גר ונמצא וזה גם הפורום הנאו

 האם בביהמ"ש בברוני יכול לתת את הצו?

הסיבה ישנה פגיעה מאוד גדולה ליצרן הצרפתי שבגללה נותנים את הצו, קבעו כי נתנו פה את הצו. 
יפסיד  היצרן הצרפתיגם אם כי  פיצול הליכיםעניין של כנראה הנימוק העיקרי היה , לנתינת הצו

או  ירצה לטעון לתביעת שיפוי כלומר שלא רק הוא אשם אל גם במשפט ויצטרך לשלם פיצוי הוא
החברה המלזית שלא טיפלה במסוק כמו שצריך, אם בארה"ב הוא צריך לשלם כסף הוא  רק

לכן הוא טוען  ם ההליך בארה"ב בבית המשפט במלזיה.ויצטרך להתחיל הליכים חדישים אחרי סי
הליכים נפרדים. כדי שיוכל לקבל שיפוי  שנילהתדיין ב דבר שיגרוםהליכים  את אין צורך לפצלש

י שכל ההליכים יהיו אכדהוא יצטרך להקנות סמכות נגד החברה המלזית. מהחברה המלזית 
 ן כמו שצריך ולא לחלק את ההלכים."ש יוכל לדוביחד עם החברה המלזית שביהמ

פגיעה  בפני ביהמ"שאלא צריך לעלות  קיורום שופינג יהיה מספלא ברור שהפ יש לשים לב!
פורום נאות  בביהמ"ש במקום מסוים לכןוקונקרטית שתגרם אם הדיון לא יתבצע ית עותמשמ

 מקום למניפולציה.בו הרבה יש  ספיק כיעצמו לא מ

 כללי ברירת דין בנזיקין פס"ד סקאלר נ' יובינר בעניין -לשיעור הבא לקרוא

 5שיעור 

ים לכל תחום אך לפני כן נחשוב יהיום נדבר על הנושא של ברירת הדין. יש כללי ברירת דין ספציפ
המטרות של כללי ברירת הדין, למה יש לנו בכלל כללי ברירת דין, היה יותר קל  על השאלה מהן

שמאפשרים לי להחיל דין  להחיל את הדין המקומי ומה עומד מאחורי כללי ברירית הדין עצמם
. נדבר על ארבעת המטרות של כללי מטרות הדין שנסמכות על המאמר של עמוס שפירא .אחר

חושבת שהמטרה הראשונה היא  בין הכללים השונים אך המרצההוא לא נותן היררכיה  במאמרו
 הכי חשובה.
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 מטרות כללי ברירת הדין

כל המטרה לעשות צדק  -עשיית צדק עם בעלי הדין-קידום אינטרסים פרטיים. 1
 עם בעלי הדין

 betterם על צדק מהותי מה שנקרא באנגלית ירבברירת הדין לא מדב ראשית נבהיר מהו צדק.

law,   ם על צדק מקומי באותו . לא מדבריבזמן השפיטההשופט לא חושב איזה דין יותר צודק
, אנחנו דיןאת ה מקרהמאוד סובייקטיבי אם השופט יחליט בכל  היהיהמקרה מכיוון שזה 

מערכת משפט צודק לפנות. לים לאיזה ואאנחנו ש justice conflicts -צדק מתקלימדברים על 
לא בודקים את התוכן של  למקרה הספציפי.הנכונה ביותר תן את התשובה יאיזה מערכת משפט ת

 הדינים אלא שואלים איזה מערכת משפט צודק להחיל באותו מקרה. 

 הקריטריונים לפיהם פועלים:

שבו לפני מימוש הציפיות הלגיטימיות של הצדדים. ברוב המקרים הצדדים לא כ"כ ח -צדק .1
לא מתכננים במקרים כאלו מראש את  האירוע איזה דין יחול. בעיקר בדיני נזיקין שיש עוולה

לגיטימיות של אדם סביר הציפיות ה. שואלים מה היו הדברים ורוב המקרים הם פתאומיים
 היה סביר שיצפו.את הציפיות של האנשים סבירים מה רוצים לממש אם היה חושב על זה. 

תאונת דרכים בניו זילנד שני בעלי דין  -פס"ד סקאלר נ' יובינר -הקושי בזיהוי ציפיות אלו .2
ישראל שעל פיו הנפגע יקבל פיצוי  . האם חל דיןישראלים שהכירו שם והשאלה איזה דין חל

 או דין ניו זילנד על פיו לא יקבל פיצוי. אם שואלים מה היו הציפיות הלגיטימיות של הצדדים. 

את  ישקפוהכללים שצריך להיות כללים ומי שמעצב את הכללים צריך לדאוג שאותם  אומרים
, מי שמעצב  הקריטריוןהציפיות הלגיטימיות זה יהיה קשה לכסות את כל מגוון האפשריות. זהו 

הוא פסיקתי כשהם  מראש את הכללים אם זה המחוקק במקרי חקיקה או השופט שהכלל
ת ציפיוכה להיות שבסופו של יום צריך לממש את המעצבים את הכלל אחת המטרות צרי

 הלגיטימיות של אנשים סבירים.

 

 

 . אחידות התוצאה בכל פורום2

. ישנה חשיבות לא משנה איפה הדיון יתקיים, התוצאה תהיה אותה תוצאה כי אותו דין יחול
ד את מורי לקיום אותו דין וזה כדי למנוע פורום שופינג, אם אותו דין יחול לא משנה איפה זה

אם יש  זה לא מונע לגמרי כי אולי יש תמריצים פרוצדוראליים.התמריץ לעשות פורום שופינג אך 
 אחידות תוצאה בכל פורום זה הרבה יותר טוב, לכל מדינה אותם כללי ברירת דין.

 ?האחידהיכולים להשיג את התוצאה  כיצד

ברוב האמנות מבחינת אמנות  -כללי ברירת הדיןאת אמנות בינלאומיות המאחדות  .1
גלובאליות הם בחסות מוסד שנקרא "וועדת האג לעניין המשפט הבינלאומי הפרטי", בחסות 
אותו מוסד שכבר קיים מאה שנה יש עשרות אמנות. ישנה אמנת האג אחת מפורסמת וידועה 

ל האמנות ובעיקר לא חתומה על האמנת בהקשר של חטיפת ילדים. ישראל לא חתומה על כ
אך מנגד של הדין הדתי )גירושין ותוקף נישואין(  הבעייתיותבתחום של דיני משפחה בשל  האג

 .אמנת האג בעניין של תוקף צוואות אנו כן חתומים

אירופי, כמו אמנת רומא, פחות שייכים למ"י, בעיקר אמנות של האיחוד ה -אמנות אזוריות .2
 מנות על חוזים ועל נזיקין.יש להם א

ך להחליט צרי"ש כשביהמ -של כללי ברירת הדין נפוצים במדינות אחרותצדדי -אימוץ חד .3
המערביות מדינות הרואה שברוב ואם הוא  בודק סיקור משווה הוא מה יהיה כלל ברירת הדין

יש כלל ברירת דין מסיום שבמידה ונאמץ אותו נגיד לתוצאה האחידה והמתאימה, אזי 
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 יינון השופט ריבלין בפס"דקיות כמו שהיה ביהמ"ש מאמץ זאת באופן עצמאי. בתביעות נזי
עשה בדיקה מה קורה במדינות אחרות ואחד הנימוקים לכלל שאימץ היה מאוד דומה לכלל 

 שקיים במדינות אחרות.
 

 . נוחות, פשטות ויעילות בהליך השיפוטי3

לכאורה זו מטרה שכל כלל יהיה פשוט ויעיל ישנו הצורך הכללי בכללים -נקודת המוצא .1
 ברורים, וודאיים וקלים ליישום.

האם מטרות אלה פחות חשובות וקשות יותר להשיג במשפט בינלאומי פרטי? שפירא מול  .2
פרטי. הבינלאומי הט פמשהבתחום של  חשובה גםיש וויכוח האם המטרה הזו -ש' ריבלין

לאומי הפרטי נבמאמר מפחית במשמעות של המטרה הזו במשפט הבי פרופ' שפיראדווקא 
לא מי הפרטי הן ולות במשפט הבינלאועה בגלל שהסיטואציות שפחות חשובשהיא ר ואומ

כמעט בלתי אפשרי לצקת כללים ולכן  לעצמה אלא כל אחת ייחודית סיטואציות שכיחות
שגם גורמים לצדק וגם נוחים פשוטים ויעילים. זה לא תחום פשוט אלא מדברים על מקרים 

  מטרה זו. שונים מאוד צריך קצת לוותר לדעתו על
מדבר רבות על וודאות וצפיות  נ' יובינר בפס"ד סקאלרלא מסכים איתו,  השופט ריבלין

  שלדידו חשובות מאוד.

 לביןדאות וצפיות והצורך לשמור על ו  חיפוש מתמיד אחרי "הדרך המושלמת לאזן" בין .3
בערכאת  ן פס"ד יובינרהמאמר נכתב בי -(2010, קנאורגמישות וצדק במקרה הספציפי" )
יש חיפוש מתמיד אחרי הדרך המושלמת לאזן בין מצד  -העליון הראשונה לבין הדיון הנוסף

בלין( לבין גמישות וצדק במקרה הספציפי )יותר מה יאחד הצורך לשמור על וודאות וזכויות )ר
 .ששפירא תומך(

 
 
 
 
 
 

 
 

 . הגנה על האינטרס הציבורי4

 ממטרות משפט הבינלאומי הפרטי.המטרה שנויה במחלוקת האם באמת היא חלק 

 יחול במקרים בהם מדיניות הוא זה שאינטרס שהדין שלה  ישלכל מדינה  -המטרה בעד
  הפנים שלה מעוניינת בתוצאה מסוימת.

o "התומכים בדעה זו בעצם המציאו גישה שקוראים לה גישת  -"ניתוח אינטרס ממשלתי
ם פרטיים לכאורה אם הוא על אנשיכל מקרה גם ששל ניתוח אינטרס ממשלתי שאומרת 

 למדיניות הפנים שלה. דין שלה יחול אם זה בהתאםנה יש אינטרס שהידעדיין למ

 שלהן הוא רק היחיד אינטרס בהחלת דין מסוים. האינטרס  איןלמדינות  -המטרה נגד
 שייעשה צדק בין בעלי הדין.

o הדבר היחיד פרטייםקידום אינטרסים  שהיא מטרה הראשונהלפי גישה זו חוזרים ל .
 שמעניין הוא שיהיה צדק על פי גישה זו אין מטרה נפרדת להגנה על אינטרס ציבורי.

 גישת ניתוח אינטרס ממשלתיהדגמת ניתוח 

לגישה זו המון השפעה בארה"ב, בארץ לא אומצה כגישה גורפת אך מידי פעם רואים שופטים 
 .מזכירים אותהש

 האם באמת לשתי המדינות יש אינטרסים נוגדים בדיקההתנגשות מדומה ב -מתקל שווא:  
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o  פס"דBabcock v. Jackson-  ניו יורק של בפס"ד מנחה שמדבר על אינטרסים. פס"ד
קנדה שם שבשנות השישים. מדובר בחברים מניו יורק שנסעו צפונה והגיעו לאונטריו 

הייתה תאונת דרכים, ע"פ דין אונטריו הנהג לא צריך לתת פיצוי לנוסעת בגלל שיש חוק 
באונטריו שאומר שאין חובה לפצות את הנוסע הטרמפיסט אלא אם יש רשלנות רבתית. 

באותו פס"ד היה נימוק   לפי נימוק של מירב הזיקות. -חל דין ניו יורקהתוצאה בפס"ד 
צריך לבדוק האם לכל מדינה משתי זה מדגים את הגישה,  -לתיאינטרס ממשחלופי של 

 .המדינות המעורבות, יש לה באמת אינטרס שהדין שלה יחול במקרה ספציפי הזה

 במקרה כזה נשאלות שאלות האינטרסים לגבי כל אחת מהמדינות:

יש אינטרס לחול פה,  ,כן האם לדין ניו יורק יש אינטרס שהדין יחול במקרה בבקוב? .1
להגן עליה שתקבל פיצוי זה עלול  יש אינטרסולכן הייתה תושבת ניו יורק  תנפגעה

יורק תושבת ניו יורק -ע"פ דין ניולמנוע מניו יורק לתמוך בה מבחינת קצבאות סעד, 
 תקבל פיצוי. 

לפי דין , כי בכל מקרה לא השאלה הנוספת האם לדין אונטריו יש אינטרס לחול? .2
מדת ועצריך לבדוק מה המדיניות ש ולא מעניין אותם. א משלמים שום דברלאונטריו 

המדיניות  טריו כדי להבין אם יש לה אינטרס או לא.נאחרי הכלל של הדין באו
בשל היה הרעיון להגן על חברות הביטוח  -שעמדה מאחורי הכלל הזה באונטריו

ל שתה בעיה יפחו את הנזק והייתופעה של תביעות כוזבות, כל פעם שהייתה תאונה נה
לו את התביעות למקרים של רשלנות רבתית יבמרמה נגד חברות הביטוח ולכן הג

בלבד  להגן על חברות ביטוח של אונטריוהיא בלבד. רואים שהמטרה של החוק הזה 
התנגשות  -מתקל שוואולכן יש פה  אינטרס. לכן לדין אונטריו אין )ולא של ניו יורק(

ו לא מקבל דין אונטרי לדין אונטריו כי ן דין ניו יורקבימדומה יש מתקל  -מדומה
אבל שבודקים את האינטרסים של המדינות רואים  פיצוי מקבלכן  קרפיצוי וניו יו

התוצאה ברורה, אם רק מדינה יש אינטרס מחילים את הדין של . שזה מתקל שווא
 .אותה מדינה

 

 

 : הקושי בזיהוי האינטרסים  

בד"כ יש קושי בזיהוי האינטרסים השונים של המדינות. בעניין פס"ד בבקוב היה קל לזהות 
 אך הקלות הזאת לא תופיע תמיד בפסקי הדין

o   פס"דKell  v Henderson-  ת אבל ודהעובאותן  עםכמה שנים אחרי בבקוב היה מקרה
נשאל את  ך. מדובר בתאונה שהתרחשה בניו יורק ושני הצדדים היו מאונטריו.פוה

 השאלות המנחות לגבי חלות הדין והאינטרסים:

, מניחים שהרכב של הנהג מאונטריו כן? האם לדין אונטריו יש אינטרס לחול עכשיו .1
 ך להגן על חברת ביטוח באונטריו. היגיון שצריושם הוא מבוטח ויש פה אותו 

ש "היו שני פסקי דין שנדנו באותו ביהמ ?לחול האם לדין ניו יורק יש אינטרס .2
 :בהרכבים שונים והגיעו לתוצאות סותרות

  אינטרס לדון במקרה.אין לניו יורק אין  -הראשוןפס"ד 

  לדון במקרה משלוש סיבות:  ניו יורק יש אינטרסל -השניפס"ד 

יורק אם מישהו בניו  להסדיר את התוצאות של נהיגהיש לדין ניו יורק  .1
על ההפרעה  שבאמת ישלםלנית יש אינטרס לדאוג שמתנהג בצורה ר
 הציבורית שיצר.
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כי הנפגעת טופלה בניו יורק  אינטרס שהרופאים בניו יורק יקבלו שכר טרחה .2
לא תוכל לשלם את שכר היא ף מחברת הביטוח היא לא תקבל את הכסאם ו

 לרופאים שטיפלו בה. הטרחה

 .דאגה אנושית למישהו שנפגע .3
 מתקל אמיתי -זה מדגים את הקושי בזיהוי אינטרסים. החילו את דין ניו יורק

 :החילו פה  -יש מתקל אמיתי אמיתיין ברגע שלשני הצדדים יש אינטרסים  מתקל אמיתי
 את דין ניו יורק.

 גישות איך להתמודד עם מתקל אמיתי:השתי 

-דין הפורוםמעדיפים את  ברגע שיש מתקל אמיתי -Currie))המלומד גישת הפורום  .1
. גם לפורום יש אינטרס טבעי להעדיף את אינטרס הפורום. ברור הדין של המדינה שדנה

 ששופט יעדיף את אינטרס המדינה שלו.

השופט צריך להחליט  -מעדיפה()שוז -(Baxter)המלומד  גישת "הפגיעה הפחותה" .2
 איזה אינטרס של איזה מדינה יפגע יותר אם לא מחילים את אותו הדין. 

o  פס"דBernard v Harrah’s Club זה פס"ד  -שמדגים את השימוש בפגיעה פחותה
מדובר על תאונת דרכים בקליפורניה והנהג שגרם לתאונה היה  בו קליפורניהממדינת 

שלא  Harrah’s Clubשיכור בגלל שהוא שתה יותר מידי אלכוהול בפאב של הנתבע 
 נהג וגרם תאונה.  , לאחר ששתה הואהבדנאלא במדינת  בקליפורניההיה 

 יש חוק מעניין שקובע שבעל פאב שמאפשר ללקוח קליפורניהעל פי דין  -המתקל
לשתות יותר מידי אלכוהול ואח"כ הלקוח גורם לתאונת דרכים, גם בעל הפאב עצמו 

לעומת זאת, ע"פ  ב חייב לשלם פיצוי לנפגע.אפבעל ה בקליפורניהחייב. על פי הדין 
 שותים אין חוק כזה כלל וכלל.ש למי דהבנדין 

גישת ניתוח  תאימצו א ?קליפורניהדה או בהשאלה איזה דין יחול האם הדין של נ
 יתי או מתקל שווא.קל אמתולכן שואלים ובודקים האם יש מהאינטרסים 

 ?כי כל המטרה של  ,כן האם לדין קליפורניה יש אינטרס שהדין שלה יחול
להגן על תושבים מנהגים ונהגים והולכי דרך  קליפורניההדין להגן על תושבי 

 שיכורים.

 א לשלם, שכל בעלי הפאבים כן, כדי של דה יש אינטרס לחול?בהאם לדין נ
 ה.תשלם לכל שולהם לא יצטרכו לש עיקריתשם במיוחד שזה פרנסה 

o טית החילו את דין הפורום אלא אוטומ אלבקליפורניה  -לכן יש מתקל אמיתי
 איזה אינטרס יפגע יותר אם אותו דין לא יחול? -ת הפגיעה הפחותהיטשהשתמשו ב

o ושיווק את עצמו בתוך המדובר בנבדה פרסם הפאב  -ה נוספת בפסה"דישנה עובד
הפאב הזה בכוונה משך נהגים מקליפורניה. כמובן כי  ינטה רלוו, זה היקליפורניה

שהם צריכים לחזור באוטו בחזרה.  לקחו בחשבון שאם אפשר להתחמק מהעניין 
זה יפגע במדיניות  קרי לנבדה ע"י מעבר לגבול השני קליפורניה יהיהזה של כלל השת

 במדיניות שפוגע שם יתנו לו דברדה לנב ילךכל נהג שרוצה לשתות כי קליפורניה של 
 רניה.של קליפו

o  היא מדיניות טבעית החוק היה מיועד  קליפורניההיה עוד עניין שאמרו שמדיניות
ה שבעל הפאב לא חייב ורים, לעומת זאת המדינות של נבדלטפל בבעיה של נהגים שיכ

 פאסיבי.זה לא כלל מיוחד אלא דבר 

 

 זוסצנקונהגנה על האינטרס הציבורי: 

האינטרסים ח וגנה על אינטרס ציבורי שיש אומרים שהיא כן מטרה ותומכים בניתהדברנו על ה
כולם מסכימים על זה למדינה לא אכפת מפרטיים. כי י טנזה לא רלוומרים שואויש כאלו ש

מסוימת על אינטרס ציבורי גם אם יש הגנה  -שביהמ"ש לא יחיל דין שנוגד את תקנת הציבור
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מים שכללי הלכי הדין הזר לא יחולו אם זה נוגד תקנת ציבור. זה נקרא יכסמצומצמת, כולם מ
 תקנת הציבור השלילית.

 ביהמ"ש לא יחיל דין שנוגד את תקנת הציבור החיצונית של הפורום -תקנת ציבור שלילית
 (יובינרנ  סקאלר)דנ"א 

וש בתקנת ציבור שימ ציבור בצורה מאוד מצמצמת. דוג' שלש מפרשים את תקנת הביהמ"
שלילית. היו כמה פס"ד ישנים אחרי קום המדינה שהתייחסו לחוזים שנעשו בגרמניה בזמן 

רות שהדין שחל היה דין פה למ .פ הדין הגרמני אז הייתה הפליה נ' יהודים"הנאצים, ובעצם ע
ודים. דין גרמניה שמפלה נ' יהודים לא יוחל ה"ש בישראל לא החיל דין שמפלה נ' יהגרמניה בימ
 פה בישראל.

הציבור הוא לא הצליח. יש תקנת את זילנד נוגד -כאשר יובינר ניסה לטעון שדין ניו -פס"ד סקאלר
 על רקומדברת מת ן תקנת ציבור חיצונית שיותר מצמצחין בין תקנת ציבור פנימית שלנו לביבהל

 קשה בערכים שלנו.ים ופוגעים בצורה עדברים שממש מזעז

במקרים חריגים ביותר האינטרס הציבורי של הפורום ידרוש, שאך ורק  -תקנת ציבור חיובית
 (גבעת זאב פס"ד) דין הפורום יחול

שרק הדין הישראלי יחול.  הפורום דורש וריבתקנת הצלפי ית זה מקרים שבהם ובקנת ציבור חית
שהמקרה כ"כ קשור לישראל וחשוב לנו ורוצים לא בגלל שיש לנו בעיה עם הדין הזר, אבל בגלל 

 שיהיה בישראל.

ן מעסיקים ישראליים דובר בחוזה עבודה בי -תקנת ציבור חיוביתל 'דוג -פס"ד גבעת זאב
לבין  "ית גבעת זאביקים הייתה "מועצה מקומבשטחים, אחד מהמעס -"איזור"אים בשנמצ

הייתה איזה דין חל על החוזים הללו . השאלה "איזור"אים של ההעובדים שהיו תושבים פלסטינ
האם חל דין ישראל או הדין באיזור שהוא הדין הירדני? הכלל  ,)הדין לא היה כתוב בחוזה(

 .בהקשר זה הוא כן מירב הזיקות בהקשר של חוזים

קבע שדין שיחול הוא דין ירדן. אבל, אמרו שבגלל הנסיבות הספציפיות  -ד הארצי לעבודה"ביה
בישראל ייתכן של המקרים האלו ובמיוחד כשמדובר במעסיק שהוא בעצם מועצה מקומית 

בגלל הקשר  תקנת הציבור הישראלית תדרוש שיחול דין ישראל. למרות שמדובר בדין ירדניש
שיחול דין ישראל במיוחד לאור ההפליה  ור תדרושביההדוק עם ישראלי ייתכן שתקנת הצ

ם לבין העובדים הפלסטינאים. הם לא יישראליאלית בין עובדים של אותה מועצה ההפוטנצי
נתיים התובעים תבעו לבג"ץ יד לעבודה המקומיים, ובו בעניין והחזירו את התיקים לביה"הכריע

ה של תקנת הציבור נהפכה ולכן השאלובג"ץ הפך את ההחלטה וקבע שבכל אופן חל דין ישראלי 
 הציבור יכולהתקנת (. הזיקותללא רלוונטית כי ממילא חל דין ישראל )קבע זאת על פי מירב 

צב כזה מבשיחול דין ישראל, הגיוני לומר ש לעזור אם חל דין זר ובכל זאת תקנת ציבור דורשת
 ציבור תדרוש שיחול דין ישראלי.התקנת 

 כללי ברירת הדין בנזיקין

 סבוכהשאלה 

 השאלה של כללי ברירת דין בנזיקין היא שאלה בעייתית.

"שאלה זו של בחירת הדין בנזיקין, נמנית על השאלות העיוניות המורכבות ביותר בדיני  •
 (ינון נ קרעאןפס"ד השופט ריבלין, מתקל הדינים, בארץ ובעולם" )

הדין בנזיקין למה השאלה של ברירת  ?כללי ברירת הדין בנזיקין כאלו מסובכים מדוע •
היא אחת השאלת הסבוכות שגורם הרבה יותר קושי מנושאים אחרים? יש הרבה 
משתנים גם המקום גם המעשה והנזק גם אם לא באותו מקום, אם צדדים ממקומות 

קשה למצוא כלל שמתאים לכל המגוון שונים, יש הבדלים בין סוגים שונים של עוולה, 
 של הסיטואציות הללו.
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 יותתרונות וחסרונות של הגישות האפשרי -האפשרויות השונות

 ולא בחקיקה. כלל ברירת הדין הנזיקי כולו בפסיקהראשית יש לזכור כי 

יודעים שלא באופן אוטומטי מחילים את דין הפורום, יש סוגיות שמוצדק אנו  -דין הפורום .1
אולי יש מקום לכתחילה להחיל את דין כי רום דווקא בתחום של נזיקין ולהחיל את דין הפ

דין פלילי, בדין הלבין  פה איזשהו דמיון בין דיני הנזיקין אלו שאומרים שישכהפורום. יש 
פלילי חל דין הפורום והמשותף להם הוא הסדרת ההתנהגות להסגיר איזה התנהגות ראויה 

פרמטרים  ואיזו לא. אם מגיעים לביהמ"ש שלנו הוא יחליט את הרמות הנכונות של
עיקרית של דיני נזיקין הוא ה הלא. הטיעון לא מספיק חזק כי המטרלהתנהגות נכונה או 

מיון לדין ן הפורום הוא דההצדקה של די להחזיר את המצב לקדמותו ולפצות את התובע.
ם שרוצים לקבוע על פי יעולכן קובגות הנמהמטרות של נזיקין הוא להסדיר התאחד  פלילי

קרית של דיני נזיקין היא ידרשת באותו דין. זה טיעון חלש כי המטרה הערמת ההתנהגות הנ
 .החזרת המצב לקדמותו

לפי צפיות הצדדים במקום בו היתרון של זה וההצדקה היא  -דין מקום המעשה או המחדל .2
ההצדקה העיקרית. אם  יהוז ששם יהיה הדין, אתה מתנהג ומייצר את המוצרים אדם מצפה

 לדעת את רמת המוצרים הוא יישאל את אלו שבאותה המדינה.יש יצרן מפעל ורוצה 

להחיל את היא ההצדקה  אין הכוונה למקום המעשה ומחדל אלא  -מקום גרימת הנזק דין .3
החזרת המצב לקדמותו. זה המקום שהוא היה ונפגע ועל פי אותו מקום  -מקום גרימת הנזק

 .צריך להחזיר המצב לקדמותו

  יכולים להיות מאוד שרירותיים, הדג' של תאונת  -והמחדלמקום המעשה החיסרון של
  מטוס שנופל במדינה מסוימת אין הרבה קשר בין מקור האירוע לנזק.

 של עוולת חוצת גבולות, בד"כ המעשה ומקום יהיה במקרה  ההבדל בין שני הדברים
 גרימת הנזק הוא אותו מקום, אבל ברוב המקרים של תאונות עבודה או תאונות דרכים

ים או רים פגומצומקום גרימת הנזק. אם מדברים על מלא משנה מקום המעשה או 
משמיץ כותב במדינה אחת והנזק נגרם במדינה  כי לותהשמצה אלו עוולת חוצות גבו

 אחרת.

 יהוז יש בעייתיות של הפליה. לתבוע במקום מגוריו של הניזוק -מקום מגורים של הניזוק .4
לפצות במקום שהוא ומחזירים את המצב לקדמותו במקום שהוא גר כי  הניזוקהציפיה של 

התייר -לדג'. נקפח את המזיק-שבכלל לא ידע בניגוד לציפיות המזיקתובע, הבעיה היא 
ל שדרס אדם בארץ, פה הנהג הישראלי צריך לפצות לפי הכללים בארה"ב? זה לא תואם "מחו

 את ציפיות הפוגע.

, אתה דקה שאם אתה מישראל ולא משנה  מאיפה אתהההצ -דין מקום מגורים של המזיק .5
לכן לפי הנורמות של המזיק אלו הנורמות שרגיל אליהם  יות,ות ישראלמררוצה לנהוג לפיה נו

נהג ממדינה אחרת שם י אדם ע"פגע . אם בישראל נהבעיה שנקפח את הניזוקומכיר אותם. 
 .רק בגלל זה פיצוי אין אחריות בנזיקין אז למה שלא יקבלשבה 

  מקרה כגון -לא סותרים שמקום מגוריו של המזיק ומקום מגוריו של הניזוקיש מקרים
לשני בעלי דין יש אם ש ף, פס"ד סקאלר אומר שיש מדיניותשל מקום מגורים משות

אצלנו דחו את  -במקום המגורים המשותף מקום מגורים משותף מחילים את אותו הדין
 זה.

ות, אומץ בארה"ב בפס"ד בבקוב. אפשרות של מירב הזיק -זיקות לעוולההדין בעל מירב ה .6
אפשרות  הוא מאזן בין כל האופציות הקודמות שראינו ומתן -תרון של מירב הזיקותהי

 .לה ל הראוייקות האחרות ולתת לכל אחת את המשקלהתחשב בכל הגישות והז

כולם, זה האטרקציה של מירב יתרונות וחסרונות אין נוסחה המדברת על כמעט לכל גישה יש 
 הזיקות אבל הבעיה שלה היא חוסר הוודאות.

 של כללי ברירת הדין בנזיקין כרונולוגית בארץההתפתחות ה
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בקום המדינה אימצנו את הכלל של המשפט המקובל  -sPhilipאימוץ הכלל הכפול בפס"ד  .1
  .מקום ביצוע העוולה שילוב בין דין הפורום לבין" זה הכלל הכפולשל פס"ד פיליפס, שנקרא "

 תאונה בחצי האי סיני, שילוב בין דין ישראלי לדין מצרים. -יישמו את הכלל פס"ד בלאו 

באנגליה הכניסו חריג,  -Boysאימוץ החריג  של המדינה עם הקשר הקרוב ביותר מפס"ד   .2
 לכלל הכפול בפס"ד פיליפס, ואנחנו אימצנו גם את החריג הזה.

 פס"ד אנגלי- boys-   ביניהם. היה במלטהשני בעלי הדין היו חיילים אנגליים, ששרתו 
. מה ליהבאנג הפוגעתובע את הנפגע תאונת דרכים ואחד מהם נפגע, היו ברכבים שונים. 

בגין כאב וסבל  פיצוייםפ דין מלטה לא היו אז "ן הדינים מלטה לעומת אנגליה? עהמתקל בי
ארוך, הכאב וסבל לא היה נזק, במקרה הספציפי  אם היו הוצאות רפואיות או נכות לזמן ולכן

ת ואושש ונרפא והצבא שילם את כל ההוצהזה עיקר התביעה היה כאב וסבל, החייל התא
את  אנגליה יקבל ל אם חל דין מלטה לא יקבל אם דיןועיקר התביעה הייתה כאב וסב

 .ההוצאות בגין ראש נזק זה
החייל לא היה מקבל פיצויים בגין כאב וסבל כי מלטה  -ט המקובלפי הכלל של המשפעל 

נע מהתוצאה הזו ומצאו כמה דרכים ימהיה מקום ביצוע העוולה. בבית הלורדים רצו לה
ד לעשות את זה ולא היה ברור מה הרציו. לאחר מכן יש נימוק אחד שכן אימצו אותו בפס"

קשר הקרוב חרת שיש לה שאם יש מדינה אפס שאומר יומר שיש חריג לפס"ד פילהבאים שא
 אז ניתן להחיל את הדין הזה במקום דין מקום ביצוע העוולה. לעוולה, והאמיץ ביותר

בעלי הדין  ה, שנינגליא הגדול ביותר עם העוולה? את הקשרבמקרה זה לאיזה מדינה יש 
 -במלטה כי שירתו בצבא האנגליהייתה אונה תושבי אנגליה ומשרתים בצבא האנגלי והת

מירב  -)גישה אמריקאית המדינה שיש את הקשר האמיץ ביותר היא אנגליה.התוצאה 
במקרה גבולי שלא ברור איזה מדינה היא מירב החריג לכלל הזה(.  -הזיקות, גישה אנגלית

)לעומת זאת בארה"ב בכל מקרה הזיקות אי אפשר להחיל את החריג אלא רק אם זה ברור! 
 זיקות(גם אם לא ברור צריכים לעבוד לפי מירב ה

 יש לשים לב בדרך העבודה המשפטית בין שתי המדינות:

 מתחילים עם אפס מבחן של מירב זיקותאין כללים יש רק  -ארה"ב-דין אמריקאי .
גם אם זה מקרה גבולי מגיעים ומבחינים מה המדינה שיש לה את מירב הזיקות 

 .האלתוצ

 ומוכיח שמקום ביצעו  אם צד אחד באאך,  מקום ביצוע העוולההכלל הוא  -דין אנגליה
העוולה גורם לאי צדק ואומר שבאופן ברור יש מדינה אחרת שיש בה מירב הזיקות אז 

 נחיל אותו אבל אם זה מקרה גבולי הוא לא ירים את הנטל.

  היישום שלBoys דובר על תאונה שהתרחשה בחוף נביעות -בישראל היה בפס"ד קפלן 
ק היה עובד ישראלי של כפר הנופש, התובע היה ם(. המזישהיה בסיני )לפני ההסכם עם מצרי

-לכאורה לפי הכלל השאלה מה דין מקום ביצוע העוולה?ישראלי שבילה שם בכפר הנופש. 
אל כי ובמקום דין מצרים הפעילו את דין ישר הפעילו את החריגמצריים כי זה היה בשטחה, 

כפר הנופש הזה ולכן  ן הם ישראליים ולישראל יש שליטה עלאמרו ששני הצדדים בעלי הדי
 ישראל הוא מירב הזיקות.

 - אימוץ הגישה האמריקאית של מירב הזיקות / אינטרסים .3

  הנתבע נהג אוטובוס מדובר בתאונת דרכים בתוך ישראל -קלוזנר נ ברקוביץ 79/750ע"א .
יישאר  כאגד, התובע בחור אמריקאי שהגיע לארץ לצורך לימודים, היה סיכוי סביר שאח"

גם מקום ו הנאות גם הפורום -בארץ. היה ברור שעל פי המשפט המקובל יחול דין ישראל
זדמנות להגיד שאנחנו היום לא נצלה את הה השופטת בין פורת העוולה. אבל בכל זאת

אומנם האחידות גוררת והיא העדיפה את הגישה האמריקאית " משפט המקובלמחויבים ל
יתרון חשוב, אך לפי מקום ביצוע העוולה( וזה  -תואעם ווד-יתות משפטית )הגישה האנגלוודא

" היא )גישת מירב הזיקות האמריקאית(חשוב ממנו השיקול המוביל לדין המתאים לעניין
ן לא ברור למה מתכוונת במה הדיחשובה אך,  חושבת שהגמישות בתוך הדין האמריקאי

 הזה מ אבל הגמישות, יםממשלתילמירב הזיקות או ניתוח אינטרסים  םאהאמריקאי, ה
אימצו  שנה 20במהלך שבגללו מדובר באוביטר שיביא לתוצאה רצויה ולכן זה יותר טוב. 

, אבל בשטח לפעמים הצדיקו את התוצאה גם לפי המשפט המקובל בגישת מירב הזיקות.
 .טר שלה בגישת מירב הזיקותיבשנה בגלל האו 20השתמשו 
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דחו   -קרעאן 'ינון  נ 432/03ף לחריג המקריות, ע"א קביעת כלל של מקום ביצוע העוולה כפו .4
בצורה חד משמעית דוחה את גישת  בפרשת ינון השופט ריבליןאת גישת מירב הזיקות בארץ. 

ת יש כלל אין עוד מירב הזיקו הכלל הוא מקום ביצוע העוולה כפוף לחריג חדש!מירב הזיקות.
 וחריג ספציפי. 

   קרעאן יינון יצור ושיווק נגד מאג'דה 432/03בע"א  -"איזור"מקרה טיפוסי תאונת עבודה ב

 הפלסטינאי. העובד נפגעה בתאונת עבודה במפעל ישראלי ביישוב אלפי מנשה עובדת פלסטינאי
טוען שחל דין ישראל כדי שיקבל משהו בגלל שיש דין מסודר ואילו המעסיק הישראלי טוען שחל 

בדין הירדני יש תעריפים קבועים מאוד ברורים. בכדי להבין את ההבדלים  -דין הירדני שחל ביו"ש
 עללעומת זאת  ₪ 1,400,000על פי דין ישראל תקבל פיצויים בסך  -בין הדינים הישראלי והירדני

קובע  1967( 2. המנשר בדבר סדרי שלטון והמשפט )מס.₪ 187,200פי דין ירדן תקבל פיצויים בסך 
אחרי אותו תאריך הדין שחל בשטחים קודם לכן  "קודם לכן "המשפט שהיה קיים באיזורשיחול 

 ולכן בעצם הדין שחל באיזור הוא הדין הירדני.ימשיך לחול 

פסקי דין  9-פס"ד יינון, בתי המשפט עסק בלאוזנר לקפס"ד שנה בין  20אלו במשך במקרים כ
מירב הזיקות עם האם  -חליט לפי גישת מירב הזיקותהנדרש לש "ביהמות ודעוב לפחות עם אותם

 4היו חמישה פס"ד שקבעו שמירב הזיקות הם עם דין ישראל, והיו  הדין הישראלי או הירדני.
. רואים איך של חוסר וודאות כחה מוצקהזה הו פס"ד שקבעו שמירב הזיקות עם הדין הירדני.

ת בצורה אחרת, השופטים הדגישו זיקות וגישות שונים. אלו שאמרו ודשופטים ראו אותן עוב
ישראל אמרו שזה איזור שבשליטה של ישראל והכל פה ישראלי חוץ מהזהות של העובד. אלו 

. ראו קיהאזרחות של המעסאלי היחיד פה זה ר והדבר הישרוזטענו שהכל פה באי, ירדןשאמרו 
 אותה תמונה בעיניים שונות ייתכן שיש פה היבט פוליטי של תפיסת עולמו של השופט.

ר מידי שיקול תרת שיש יוטענתו והביקואת דחה את גישת מירב הזיקות ואמר  בליןיהשופט ר

רה דעתו של השופט הדן בכל מק-חובה היא להותיר מקום לשיקול": ורחב  הנדעת שהוא לא מוב

ידי -המשפט להיות מונחה על-דעת זה. על בית-ומקרה, ברם חובה היא גם לשים גדרים לשיקול
עיקרון, אף אם יותר לו לסטות ממנו. )לדעת המרצה, זה ההבדל בין הגישה האמריקאית 
לאנגלית. באנגלית יש עקרון ואילו באמריקאית רק שק"ד נטו בלי שום עקרון( על החריג לצאת מן 

דעת -דעת סופו שהוא מסכל את עצם האפשרות להפעיל שיקול-אמורפי שכולו שיקולהכלל. כלל 
 "מושכל.

 -כלל ברירת דין חדש -פרשת ינון

 .""הדין החל על העוולה הוא דין מקום ביצועה -הכלל

–לכלל האמור, נכיר בחריג על פיו לא יהא זה צודק להחיל את דין מקום ביצוע העוולה " -החריג
 . "מקרי בין מקום ביצוע העוולה לעוולה הוא הקשרמקום בו 

קשר בין מקום שמקום ה וגםשהחלת מקום ביצוע העוולה גורם לאי צדק  יחול במקום החריג
 הוא מקרי הלביצוע העוולה לעוו

 מקרי .1

 עניין של צדק .2
 

 צדדים הבינו את החריג של ינון בצורה שונה. 2שופטות היו  2 -רינבסקאלר נ' יוב

 חושבת שיש שני חריגים של צדק ושל מקריות. -חריג של צדקסקאלר, מדברת על בפס"ד  -חיות

אף אחד לא יחלוק שהקשר בין מקום ביצוע לעוולה הוא מקרי, נדבר על הרעיון של  בתאונת מטוס
 .המקריות, זה מבחן מאוד בעייתי. ריבלין בחר במבחן לא וודאי בכלל
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 " שפט להחיל את דין המדינה שלה הקשר שכזה, יהיה על בית המ -נדירו –במקרה חריג
 ." ההדוק ביותר לאותה העוולה

נוכל להפעיל את החריג בתדירות אלא במקרים לא  -לדעת ריבלין במקרה שהחריג מתקיים
 -את דין המדינה שלה הקשר ההדוק ביותר לאותה עוולה קיצוניים, יהיה על בית משפוט להחיל 

 .הזיקותמירב 

 דין האנגלי?בארץ לדעת ריבלין לבין ההדין החל מה ההבדל בין 

את החריג הוא מקריות ואי מה שמפעיל  אלא החריג הוא לא מירב הזיקות תלבחן להפעמה -בארץ
ררים מהחלת דין מקום ביצוע העוולה וחמשבאי צדק ומקריות רק  .רה זה מאוד צרואצדק שלכ

 מהכלל הוא מקריות או/גם אי צדק, להשתחררהטריגר ואז נוכל להכניס את כלל מירב הזיקות. 
הוסיף עוד ריבלין בעצם  רנו מכלל ביצוע העוולה אז נלך לפי כלל מירב הזיקות.חרתשאחרי שה

 .מירב הזיקות שימוש בכלל מסננת לפני

היה מקום ביצוע העוולה. זה היה יישוב אלפי מנשה שם תאונת עבודה בשטחים  -פס"ד יינון
דין ישראל, הוא היה צריך להפעיל את  -הייתה בסופו של דברמעבר לקו הירוק. התוצאה פה 

החריג. איך הוא הכניס את המקרה הזה לתוך החריג? מלכתחילה קובע כלל והוא צריך במקרה 
 הנדיר הזה להפעיל את החריג. לנסות להבין איך מצליח להפעיל את החריג במקרה הזה.

 הפעלת החריג  בפרשות ינון

המצב המשפטי הייחודי באזור, לפיו דינים שונים חלים על תושבים שונים על פי השופט ריבלין, 
הינו חריג לעקרון הטריטוריאלי, עליו מבוסס כלל החלת דין מקום ביצוע העוולה. לפיכך , הקשר 

 בין העוולה לבין דין מקום ביצוע )דין ירדן( , הינו מקרי.

  הקשר כ"מקרי" מתאים כאן? אוריהאם ת

 וא פס"ד ינון.לקר לשיעור הבא:

 

 

 6שיעור 

קאי ריט האמת החליטה שיותר טוב המשפטת בין פור. השופמצנו את המשפט המקובליראינו שא
 ש.יבלין קובע את כלל ברירת הדין החדוראינו את פרשת יינון שבו השופט ר

 רת הדין החדש:ירכל ב -פרשת יינון

 שאלה תעלה במקרים של עוולות חוצות  -הדין החל על העוולה הוא דין מקום ביצועה -הכלל
גבולות מקרים של תאונות עבודה או ת"ד, כל האלמנטים של העוולה מתרחשים באותו מקום 

 ולה חוצת גבולות לא ברור איפה מקום ביצוע העוולה.ואבל במקרה של ע

 ת דין מקום ג על פיו לא יהא זה צודק להחיל אינכיר חר -קביעת חריג של השופט ריבלין
בחוסר ובר . אם מדמקרימקום בו הקשר בין מקום ביצוע העוולה לעוולה הוא  -וע העוולהביצ

מה ההיקף  היא הילא ברור אם זה חריג אחד או שני תנאים. השאלה השני ריותצדק או מק
 של אותו חריג.

 להחיל את דין המדינה שלה אם קיים החריג יהיה על בימה"ש  -במקרה חריג ונדיר שכזה
. אם יש מקרה שנופל בתוך החריג, במצב כזה במקום ביותר לאותה העוולההקשר ההדוק 

להדגיש שזה שונה מהדין יש להחיל את דין ביצוע העוולה נחיל את דין מירב הזיקות. 
חריג מתקיים הקריות ורק אם א צדק ומהזיקות, פה החריג הו ש חריג של מירבהאנגלי שי

 אנו נחיל את הדין שיש לו את מירב הזיקות.
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אלפי מנשה מחוץ לקו הירוק יישוב  מה היה מקום ביצוע העוולה? -מה קרה בפס"ד יינון עצמו
נאמר שהדין  בערכאה הראשונהיום החילו את דין ישראל. ורה דין ירדן אך בסופו של וזה לכא

עדיין חל דין ישראל אבל הנימוק  -בעליוןהחל הוא הדין הישראלי מכוח הגישה של מירב הזיקות. 
 לגמרי.שונה 

יבלין "המצב המשפטי הייחודי ר .מכניסים את המצב המשפטי הייחודי באיזור, לתוך החריג
אלי עליו מבוסס ירם שונים הינו חריג לעקרון הטריטום שונים חלים על תושביבאזור לפיו דיני

" המושל הצבאי התקין תקנות לישראלים לבין עצמם ולכן דן מקום ביצוע העוולה כלל החלת דין
ן עצמם חל דין ישראל לבי ישראליםישראל זה מתוקף תקנות של המושל הצבאי. המצב שבין  דין

ף הצווים של המושל קר במקרה שבין ישראלי לעצמם יחול דין ישראלי מתובוברור שאם מד
שים הסטאטוס של האנמה שקובע זה לא המקום אלא  שבעצם הצבאי. פה יש לנו מצב לא רגיל

, כי בד"כ הולכים לפי המקום ואילו כאן הולכים לפי וריאליון הטריטזה חריג לעקר .המעורבים
לי אבל פה הדין שחל באלפי יאטוריריקרון הטהסטאטוס של בני האדם. הכלל עצמו מבוסס על הע

 הוא מקרי. לכן ין העוולה לבין דין מקום ביצועהמנשה לא הולך לפי הטריטוריה ולכן הקשר ב
בגלל המצב המשפטי הייחודי שבו הקשר של מקריות  ריבלין מכניס את המקרה למסגרת החריג

 ין דין מקום הביצוע הוא מקרי.בלוולה עבין ה

האישה עובדת באלפי כי עניין המקריות מאולץ, הקשר לדין ירדן הוא לא מקרי  -לדעת המרצה
שאינו סביר. יש לה קשר עם  ה הוא ביישוב ערבי בשטחים, זה לא דברימנשה כי מקור מגור

ה להגיע לתוצאה רצויה כי שאר העובדים במפעל היו ישראליים ונראה אה רצרריבלין כנהמקום. 
 בעייתי להחיל רק עליה את הדין הירדני.

חריג שקיים אלא הוא ממציא חריג שלא כ"כ מתאים למקרה אבל על בר ריבלין בפס"ד לא מד
ם לעוולות שבוצעו יהכלל והחריג הזה לא רק רלוונטי ה.הוא מכניס בכל זאת את העניין למקר

ם ולא רק בשטחים ולכן החדש זה לעוולות שבוצעו בכל מקו לין קובע את הכלליבשרכ. בשטחים
 נבדוק כיצד לפרש את הכלל הזה.

 

 

 

צדק  דחיית חריג של מקום מושב משותף והבהרת החריג של חוסר פירוק הכלל לשאר המקרים:
 סקאלר נ יובינר( 4655/09)דנ"א 

: מהו מקום ביצוע העוולה לצורך הכלל בפרשת ינון במקרה של עוולה חוצה 1שאלה 
)השאלה רק במקרה של עוולת חוצת גבולות, אבל במקרה שהכל במקום אחד השאלה גבולות?

 לא עולה(

 ש לא התמודד עם זה בצורה סדירה."ת בפס"ד. ביהמאין תשובה חד משמעית לשאלה הזא

מוצרים בלדוג' כשמדובר  -המעשה או המחדלמקום הביצוע של  -האפשרות הראשונה .1
וגמא המובהקת של עוולת חוצת גבולות, אז מקום המעשה או המחדל הוא שהיא הדפגומים 

 מקום הייצור. 

 גישה שהדין שחל הוא לפי מקום הייצור:הטיעונים בעד ונגד ה

 הקש  -את הפסיקה שאמרו בעניין שלנו בנושא של סמכות שיפוט םזה תוא -בעד
הוא לפי ן "ד מזרחי ווילנסקי שם אמרו שהמבחפס -(7)500מהפסיקה בעניין תקנה 

זה רק  -רפתטלנד או צוסקב היואיפה שהמעשה או המחדל ולכן אם המעשה או המחדל 
יש הבדל בין  ברירת דין שהיא שונה מסמכות שיפוט.ם על ירהיקש כי אנחנו מדב

( באמת משתמשים במילים מעשה או מחדל, העילה 7)500הדברים גם בנוסח כי בתקנה 
שהמעשה או המחדל התקיים בתוך ישראל וזה היה כל זה "לקבל היתר להמציא לחו
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ברירת אך פה בכללי יו שם. מחדל ההקושי של השופטים במזרחי ווילנסקי כי המעשה וה
יא בעיתוי שונה ממקום ביצוע מעשה או מחדל. העוולה שה ביצוע העוולההדין זה מקום 

 .(7)500הרבה פעמים כוללת בתוכה את הנזק. לא בהחלט הולכים לפי תקנה 

  הדין שחל הוא מקום המעשה או  -ארבל השופטת-בפס"ד סקאלררמזים לעניין זה יש
 שדין שחל הוא דין 2אמנת רומא היא טוענת שהמצב בישראל שונה מהנורמה ב -לדהמח

 (.7)500הנזק , השופט ארבל אומרת אצלנו זה שונה הסיבה בגלל הפסיקה תקנה  מקום
שאומרת שדין מקום הנזק הוא חל, אצלנו זה  2לעניין כלל הנזק שונה מאמנת רומא 

 .500שונה. ברור שהיא מסתמכת על הפסיקה ע"פ תקנה 

 

  -המקום שבו התרחש הנזק -האפשרות שניה .2

 ום הנזק:הטיעונים שאומרים שזה מק

 .קובע ש"חוק זה לא יחול על נזק שנגרם מחוץ  -)ב( לחוק אחריות למוצרים פגומים 9ס
אבל  לישראל". זה לא כלל ברירת דין אלא כלל שמצמצם את ההיקף של החוק המדובר.

 המחוקק, המחוקק חושב שיחול הדין הישראלי שהנזק נגרם בארץ,יש היקש בדברי 
העוולה וע צן ביחשוב איפה בוצע הנזק. מתוך היקש ניתן לומר שבעוולת חוצת גבולות די

שראל אז נחיל את דין ישראל כי אחרת אם נאמר הוא מקום הנזק ולכן אם הנזק בי
שהדין שחל זה המעשה או המחדל יש לנו היום פס"ד מזרחי, גם אם נניח שיש סמכות 

נגיד לפי מעשה או מחדל, יחול דין סקוטלנד  שלמפעל הסקוטי יש מורשה בישראל, אם
כדי ולא ייכנס למקום של אחריות למוצרים פגומים שמטרתו להגן על צרכנים ישראלים 

ת הדין שמקום ביצוע הוא מקום יררהמטרה של החוק הזה צריך את כלל בלהגשים את 
היו עוולות רוב העוולות החוצות גבולות י. )יוהנזק בישראל נחיל את הדין הישראל הנזק

 של מוצרים פגומים(

 הטיעון מתחזק במשפט המשווה- 

o רומ( אהאמנה האירופאית בדבר הדין החל על חובות לא חוזיות II .ס )יש  -( 1)4
, שם קובעים באופן מפורש שהדין שחל 2 אאמנה אירופאית הנקראת אמנת רומ
 על העוולה זה מקום התרחשות הנזק.

o  שם קבעו שהדין החל על  סטטוטוריכלל דין  -11ס. 1995החוק האנגלי משנת
 . העוולה הוא מקום הנזק

משווה וכך הוא קובע את הכלל של ביצוע הט המשפיינון סומך על  בפס"ד ריבלין
בעניין של עוולת חוצות  -אם עם רוב מדינות העולםות. היה חשוב לו להיות מהעוולה

 בולות נלך לפי דין המדינות האחרות.ג

 

 -הפסיקה .3

שפחה של עה ע"י אלו שנפגעו בפיגועים בארץ או קרובי מיבת שלמקרים פסקי דין מדובר על  בשני
נאית ועילת התביעה הייתה שהרשות יטאלו שנהרגו בפיגועים בארץ, תביעות נגד הרשות הפלס

הפלסטינאית עודדה את הטירור )לא שעשתה בעצמה אלא רק הסתה נגד ישראל(. למה זו עוולת 
 . עודדו ברשות והנזק בישראל הםחוצה גבולות? 

  ים רמעוולה חוצת גבולות ואובפס"ד לא חושבים שזה  -אזוז נ הרשות 07-08-5984ת"א
ישה פס"ד בעצם תומך בגשהוא ישראל, אפשר להגיד ש מקום הביצועשהדין שחל הוא 

 .שהצגנו יהיהשנ

  פי הגישה שעל בעיה פה שמבין שיש  בליןיהשופט ר -הרש"פ נ דיין ואח  4060/03רע"א
הראשונה יחול דין הרשות הפלסטינאית, הוא אומר שאם חל דין הרשות אנחנו צריכים 

הוא לא מכריע, אם חל דין ישראל הכל יפה ואם חל דין הרשות נחיל  .לשקול את החלת החריג
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לכן נראה כי אין הוא יוצר חריג ונכנס אליו. ע בכל מקרה שזה ישראל.ובאת החריג. הוא ק
 .עיתתשובה חד משמ

ואז בניתוח של עוולת חוצת גבולות, צריך קודם לזהות שמדובר בעוולת חוצת גבולות -במבחן
ולאפשרות המחדל  ייחס לשני המבחנים והאפשרויות, לאפשרות של מקום המעשה אוצריך להת

 מקום שבו התרחש הנזק.של 

 : היקף החריג שנקבע בפרשת ינון 2שאלה 

יבלין באופן . ברור שפה יש חריג של מקריות וראינו השופט רמקריותראינו שהחריג הוא חריג של 
מה זה "מקריות"? עולה השאלה . ן שהקשר בין העוולה למקום עצמו הוא מקרימאולץ קבע ביינו

 :אחריםת לפי פס"ד ניתן לבדוק זא

 :של פס"ד האם החריג היה חל בנסיבות-נבדוק מקרי מבחן בפסיקה 

  פס"דBabcock- את העניין של ישראל,  הנוסעים מניו יורק לאונטריו. אם היינו דנים היום
להפעיל את  מקום ביצוע העוולה הוא אונטריו. האם נוכל להכניס את המקרה לחריג? ע"מ

עוולה לבין דין אונטריו הוא מקרי. חוק אונטריו אומר שנוסע החריג יש לקבוע שהקשר בין ה
ד "רבתית. האם הקשר עם אונטריו הוא מקרי? בפס תונלא מקבל עונש אלא אם יש רשל

לה היא אך השופטת נאור חושבת אחרת. השאסקאלר אומרים שזה כן דוגמא למקריות 
אחד, אפשר לטעון שזה  מצד -האם האלמנט של התכנון בעצם שולל את המקריותבעצם 

אחרי, כי לפני או  ביקרו בהשה באונטריו ולא במדינה אחרת שחרמקרי שדווקא התאונה הת
הם  -טיעון שזה לא מקרי,ההרי עברו כמה מדינות והיה מקרי שזה היה באונטריו. מצד שני 

השאלה היא האם הקשר עם אותה מדינה הוא  כנס לאונטריו לכן זה לא מקרה.יתכננו לה
מעל מדינה  ת היא תאונת מטוס, האם המטוס נופלבד"כ הדוגמא הקלאסית למקריו מקרי.

, גם פה אפשר לטעון שידעו את הדרך של המטוס ומסלולו ולכן זה לא ה ב'א' ולא אחרי במדינ
ים את זה אז מרוקנים מתוכן את מבחן המקריות לכן לא מתכוונים במבחן אם עושמקרה. 

בלין בחר י. פה רואים שיש בעיה, רשכל אלמנט של תכנון שולל את המקריות המקריות
 .במונח שאינו ברור כוונתו במקריות

 הציעה שהמבחן של מקריות יתקיים כאשר המיקום של  -על פסד ינון ההמרצ במאמר של
אף אחד מהצדדים לא גר שם, הרכב  בין העוולה לבין אותה מדינה. הקשר היחידהעוולה זה 

בוטח שם והקשר היחיד בין כל הסיפור הזה עם אונטריו הוא שהתאונה הייתה שם מלא 
 )אותו דבר בתאונת מטוס(.

  שם מקום  -)שהיה לפני יינון( נ' דולנס פס"ד מסיקהיינון היה מתקיים בהאם הכלל של
ת אפשר להפעיל את החריג של המקריו , האםביצוע העוולה היה בסלובניה שם נעשה הניתוח

הוא גילה את הגידול בראש אבל הסיבה  להגיד שהקשר בין הניתוח לבין הנזק היה שם.ו
שנותח בסלובניה כי שם היה התור הראשון. אפשר לטעון מקריות אבל לדעת המרצה לפי 
המבחן שלה לא נכנס למקריות, המיקום של העוולה זה לא הקשר היחיד עם סלובניה הרופא 

אפשר לטעון אנו רואים ש .מןורים שלו. הוא עשה ניתוחים כל הזעבד שם וזה היה מקום מג
 פה מסיקה היה רוצה לטעון מקריות. שזה מקרי וגם לא.

 צדקחריג ה

 ביינון לא היה ברור אם -(אין חריג של חוסר צדק. רק תקנת הציבור )דנ"א סקאלר נ' יובינר
יש חריג של צדק נפרד. השאלה עלתה בפס"ד סקאלר. שם התאונה הייתה בניו זילנד, בערעור 

היו גם בפרשת יינון, נאור  ןארבל, חיות, נאור. שתיים מה -הראשון היו שלושה שופטות
וחיות. הן פירשו את החריג ביינון בצורה אחרת, הבינו משהו שונה ממה שהן עצמן קבעו 

 ביינון ועכשיו שינוי ביובינר:
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o ולדעתה החריג הזה מתקיים במקרה של יובינר שם  חריג נפרד של חוסר צדק יש -חיות
ן ידואז לא מקבל מניו זילנד ואף לא מה ל שום קצבת נכותחוסר הצדק היה שלא יקב

 .הישראלי
o וגם אם יש המקרה הזה לא נופל בתוכו. חריג נפרד של חוסר צדק אין -נאור 

ין חריג נפרד של חוסר צדק יבלין מבהיר שאהשופט ר -רובינהעניין נקבע בד"נ סקאלר נ' י
צדק זה לא סיבה לא להחיל את דין . ז"א חוסר מעבר לדוקטרינה הרגילה של תקנת הציבור

אם התוצאה נוגדת את תקנת הציבור  ים וחריגיםנדירום ביצוע העוולה. אבל במקרים מק
אנחנו לא נחיל דין זר שינגוד את תקנת הציבור. זה לא חלק מהכלל של ברירת הדין בנזיקין, 

ל פיצוי בניו זילנד מקבאם מר יובינר לא היה לדג'  .תקנת ציבור דהגיוני שלא נחיל דין זר שנוג
אבל זה  רוניו זילנד כי זה נוגד את תקנת הציבבגלל שהוא יהודי אז לא היינו מחילים את דין 

 ק מדוקטרינה כללית של תקנת ציבור.ל חללא חריג ספציפי בדיני הנזיקין א

 האם מקריות הוא המקרה היחיד לחריג או ניתן   חריג במקרים אחרים?ל האם ניתן להפעי
להחיל אותו גם במקרים אחרים? לכאורה יש סתירה לבין מה שנקבע בסקאלר לעומת פסיקה 

 :תאחר

o טרור ע"י הרשות הפלסטינאית, אותו ריבלין שדן ביובינר  דולגבי עיד -רש"פ נ' דיין
יג כי לדין ישראל "יש לשקול החלת החרשם קבע את חריג המקריות אומר:  וביינון

העניין האמיתי בהסדרת הנושא ובגלל הקושי המובנה בבירור טענות בדבר עידוד טירור 
ע"י הרשות על פי הדין של אותה מדינה" הוא חושב שצריך להפעיל את החריג פה כי 
הרש"פ עודדה טירור ויהיה זה אבסורד להחיל את הדין של הרשות הפלסטינית על זה, 

לדין  ה על פי דין הרשות שכנראה שם מה שעשתה הוא לגיטימי.היא לא עשתה עוול
יש אינטרס לדין  -גישת ניתוח האינטרס הממשלתיישראל יש את העניין האמיתי, דומה ל

 כנראה לות טירור. ריבליןישראל שהדין יחול פה כדי להגן על ישראלים שנפגעים ע"י פעו
בים שמפלט . כנראה חושמקריות טוען שהחריג יכול לחול גם במקרים אחרים שאין בהם

התוצאה לא נראית לנו אפשר להפעיל את החריג גם אם לא  אחרון או סל שארית שאם
 .מדובר במקריות

o  צוטט במקרה של השופט נ' דיין בלין ברש"פ ימה שאמר ר - פלוני נ' הרש"פ 471/02תא
ן הרשות וטוע"י י ישראלי ערבי שנעצר ע"דרורי של תביעה נגד הרשות הפלסטינאית ע

אוביטר, לא הביא הוכחה של הרשות ולכן ב הדברים נאמרו .שעינו אותו ותובע בישראל
מעשה לא חוקי ומינוי אותו לפי היה ן האם חבנו נבוא ונן בין הדינים. אנחש חזקת שוויוי

 פ זה אבסורדי. פה זה ישראלי ערבי שנפגע."הדין של הרש

o פועלים בשוויץ, התביעה תביעה נגד בנק הדובר על  -פס"ד בוחוביץ נ' בנק הפועלים
צה של הבנק ואיבד המון צה רשלנית שבעצם התובע השקיע כסף על סמך עהייתה בגין ע

צה הייתה לא נכונה. היה חוזה בין התובע לבין הבנק בו נכתב שחל דין שוויץ. כסף כי הע
יך להפעיל ש אומר שצר". ביהמהייעוץ היה בארץ. מה מקום הביצוע של העוולה? ישראל

את החריג בעניין של מקום הביצוע, כי זה יהיה מלאכותי לפצל בין הדין שחל על החוזה 
ין חל על עניין הפרת החוזה ודן הדין שחל על העוולה. ייצא מצב אבסורדי שדין שוויץ לבי

יל את החריג ולהחיל את דין שוויץ גם על התביעה ישראל חל על העוולה, לכן יש להפע
  לא אומרים מה החריג ולא מזכירים את מקריות.החוזית וגם על התביעה הנזיקית. 

סיבות שונות נבלא קשור למקריות כלל ולא מוגדר ואפשר כיש שופטים שתופסים את חריג 
 ישיר למקריות. להפעלת החריג בלי קשר

 סיכום:

 שאלת הפרשנות שלואך בכל מקרה יש לבחון את  -קריותמ ברור שיש חריג של. 

 (בפס"ד יובינר בליןי. אלא רק תקנת ציבור כללית )ראין חריג של חוסר צדק 
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  שאינו קשור למקריותבמקרה יש שופטים שחושבים שיש פתח להשתמש בחריג גם- 
 השער לא סגור למרות מה שאמרו בסקאלר.

 אחרות? מה עושים במדינות -החריג במשפט משווה

 חריג של מקום מושב משותף:  .1

  אמנת רומאII  (2008)-  אם לשני בעלי הדין יש מקום מושב משותף נחיל את אותו הדין של
 מקום המושב.

 בפס"ד יובינר רצתה ארבל   -אומץ על ידי ארבל אבל נדחה על ידי הרוב בפס"ד סקאלר
 להחיל את דין ישראל אבל נדחה בדיון הנוסף.

 שמופיע במקומות הבאים -הזיקותחריג של מירב  .2

  אמנת רומאII  

 החוק האנגלי 

 מירב הזיקות לא החריג אצלנו. -ובפס"ד סקאלר נדחה בפרשת ינון 

 -הדין הרצוי .3

שנמצא אצלנו  מקריותלמרות חוסר הוודאות של מירב הזיקות זה לא יותר גרוע מהמצב של 
בארץ. היה לדעת המרצה יותר טוב לומר כמו אמנת רומא והחוק האנגלי שיש חריג של מירב 

 .ולא לחיות באי וודאות כמו החריג של מקריות אצלנו הזיקות

 

 

 

  האם הכלל בפרשת ינון חל על עוולות שבוצעו בישראל?: 3שאלה 

הדברים המנויים להלן  – לתרופה עוולה והזכות" זיקין:פקודת הנל 3ס. נקודת המוצא היא
שנעשתה כל הנפגע או הניזוק על ידי עוולה  -בפקודה זו הם עוולות, ובכפוף להוראות הפקודה 

  -מידי עושה העוולה או האחראי לה."בישראל יהא זכאי לתרופה המפורשת בפקודה 

אל או שרראל על עוולות שבוצעו ביהס' אומר שיחול דין ישמה עושים, האם נשאלת השאלה 
 ריג.חמחילים את הכלל הרגיל בפרשת יינון ביחד עם הש

   -דרכים לפרש את הסעיף  ישנן שלושה

ש "ביהמ .בע היה נהג אגדמקרה של תאונת דרכים בארץ הנת  :ברקוביץקלאוזנר נ'  750/79ע"א 
שלוש דעות שונות ולא ברור עד היום  לפקודת הנזיקין ומופיעות 3העליון דן ברלוונטיות של ס' 

 איזה מהדעות נכונה:

 כן קובע שעל עוולות שבוצעו בארץ יחול דין ישראל ואין מקום לחריג 3אומר שס'  -שילה. 

 הוא לא כלל ברירת הדין אלא חלק מהדין הפנימי. אם הדין שחל  3אומרת שס'  -פורת-בן
יהיה רלווטי אבל אם ע"פ כלל ברירת  3הוא דין ישראל על פי כלל ברירת הדין הרגיל אז ס' 

 -ראלבמקרה שלא חל דין יש 3 לס'לא מתייחסת לא יהיה רלוונטי.  3הדין הרגיל חל דין זר ס' 
 .3מקום ביצוע העוולה ורק אם חל דין ישראל עוסקים בס'  ל הדין הכללי שלאז יפע
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רוקן מתוכן את זה מ רק אם חל דין ישראל ואז לוונטיהסעיף ר -הבעיה אם הפרשנות הזאת
 לא צריך סעיף שיגיד לנווחלה פקודת הנזיקין מימלא כי אם חל דין ישראל  משמעות הסעיף,

  .זאת

 )עה ממאמר שכתב השופט קלאוזנר אבל היא בעצם דרת בפרשת הדעה מוזכ -חשין )במאמר
ברירת הדין הרגיל גם על עוולות שבוצעו בישראל אבל לדעתו אנחנו מחילים את דין  -חשין

בכל אופן נחיל  אם חל דין זר והדין הזר נותן תרופות שהן פחות טובות מפקודת הנזיקין אנחנו
 .ם לפיצוימוימינההוא סף  3ס'  לשיטתואת פקודת הנזיקין מכאן ש

 -להחלת הדעות שונות מקרה מבחן-דוגמא

שני תושבי אונטריו באים לטייל במזרח התיכון. הם מביאים את הרכב שלהם שבוטח ורשום 
באונטריו. הם נוסעים במצרים, ירדן ובשלב מסוים מגיעים לישראל. למזלם הרע בתוך ישראל יש 
תאונה. הנוסעת נפגעה. היא רוצה לתבוע את הנהג. היא תובעת אותו בישראל. השאלה איזה דין 

 חל? 

ת הדין ריכלל בר 3חל דין ישראל. ס'  3י ס' העוולה בוצעה בישראל ולכן יחול על פ -שילה .1
 לגבי עוולות שבוצעו בישראל.

אומרת אנחנו הולכים לפי כלל ברירת הדין הרגיל, היא התכוונה למבחן מירב  -בן פורת .2
 ביצוע מקום -ברירת הדין של פס"ד יינון שנקבע להלכהללכת לפי כלל הזיקות אבל צריך 

כפוף לחריג, יש סיכוי להפעיל את החריג של מקריות. אצלנו זה ישראל, ב -העוולה
טוען  -פס"ד סקאלר ריבליןבם נוסעים בכל מיני מקומות. בים מאוטנריו באוטו שלהושת

ו( יבאונטרב )שני תושבי אונטריו בתוך רכ נטימיתסביבה איבזמן של  שמקריות תהיה
 .3יחול דין אונטריו. הגישה לא נכנסת לסעיף  ן לגישתה אם חל החריג של מקריותלכ

גמא שוב כמו בן פורת הוא אומר שצריך להפעיל את אם נחיל את גישתו על הדו -חשין .3
שזה דין אונטריו אבל אז אומר שאם הדין שחל נותן תרופות -כלל ברירת הדין הרגיל

יא זיקין הפקודת הנזיקין כי פקודת הנ פחות טובות מפקודת הנזיקין אנחנו נחיל את
יחילו את דין ישראל כי הנוסעת בדין אונטריו לא תקבל  ,לכן מום לפיצוי.ימינהבעצם סף 

ף ברירת הדין אבל מצד שני נותן תוקלא כלל  3גישת ביניים ס' חשין הוא בעצם פיצוי. 
מום אם הדין הזר נותן אותו דבר או יותר נחיל אותו אבל אם לא נחיל את ימינ של סף

 דת הנזיקין.הסעיף של פקו

 : איזה דין חל על חישוב הפיצויים?4שאלה 

בהרבה מקרים הוויכוח הוא לא כמה הנתבע חייב אלא כמה הוא צריך לשלם. פה צריך ללמוד כלל 
חל  פרוצדוראלייםשעל עניינים בעניין של ברירת הדין במשפט הבינלאומי הפרטי שאומר כללי 

  .דין הפורום

 ומה מהותי?איך יודעים מה פרוצדוראלי 

ש, או "או תצהיר צריך להגיש לביהמ טופסכמו איזה  כפרוצדוראלייםיש דברים שהם ברורים 
פיצויים יש או לא וזה בקשר לחישוב  פרוצדוראלייםדיני ראיות. אבל יש דברים שלא ברור אם 

 .בהירות בעניין חוסר

  האם יכול לקבל פיצוי בגין ראש נזק מסוים  ,אם ראש נזק מסוים –עניין מהותי  –ראשי נזק
שעניין של ראשי נזק הוא עניין מהותי כולם מסכימים  -כגון כאב וסבל, קיצור תחולת חיים

 ק.חל על העוולה גם קובע את ראשי הנזולכן הדין ש

o  פס"ד  –הדין שחל על העוולה קובעBoys- בגין כאב  ע"פ דין מלטה, אין פיצויים
חל דין מלטה ויש שני ישראלים שנפגשים במלטה ושם יש תאונה אם  ,וסבל. לכאורה

זה עניין של ראש נזק וחל דין מקום ביצוע  -אז התובע לא יקבל פיצוי בגין כאב וסבל
 .מקריותהעוולה. כפוף לחריג של 
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  חישוב ממשי כמה כסף מקבלים, עניין זה  -לא ברור האם מהותי או פרוצדורלי –שיעור הנזק
 אם פרוצדוראלי יחול דין -טייקריין מהותי או עניין פרוצדורלי. הנושא ענ הואלא ברור אם 

שפט המקובל שיעור הנזק הוא עניין במ על העוולה. חלאם עניין מהותי יחול הדין ש ,הפורום
 ת בחלק מהמדינות בארה"ב זה עניין מהותי.דין אנגלי. לעומת זא-פרוצדוראלי

o  ור הנזק נידונה בפס"ד והוצגו דעות שונות:שאלת שיע  קלוזנר נ' ברקוביץ:פס"ד 

 זה הכי קריטי לאדם כמה כסף  מעין כמוהו מהותיעניין שיעור הנזק -פורת-בן
 מהתביעה. מקבל

 לי או מהותי צריך ארוטה אם פרוצדהחל כל מקרה לגופולדעתו זה תלוי  -בייסקי
 .כ הגיוני"גמישות ולא לקבוע מסמרות בעניין. לדעת המרצה לא כ

  קאי שהיה בטיול בשמורת בחור אמרי -ש' לוין-"ד ג'ון כהןפס -עניין פרוצדוראלי -וסבלכאב
חישוב הפיצוי. לעניין טבע נפל מצוק ונפגע קשה. היה ברור שחל דין ישראל והשאלות היו 

רוצים לדעת כמה משכורת מפסיד אם  זר. דיןזרים אבל לא על  נתוניםצריך לבסס על 
את דין ארה"ב. משתמשים לא אומר שמחילים זה ב אבל "בארהבים על פי המשכורת מחש

כמה היה מקבל אם לא הייתה  -להחזיר את המצב לקדמותושם כי אנחנו רוצים בנתון מ
שלא נותנים סכום  -כאב וסבל השאלה לגבי הדין החל הייתה בעניין של פיצוי בגיןתאונה. 
לפי הרמה שנותנים בארה"ב,  לבהתובע טוען שצריך לחשב את הפיצוי בגין כאב וס מדויק.

לפי כמות הכסף שעולה שם אתה יכול לקנות עם זה משהו, לדעתו צריך לחשב על פי התעריף 
לוין דוחה ואומר שבעניין כאב וסבל צריך להיות שוויון  שם יצטרך להשתמש בזה. יבארה"ב כ

י אותו תעריף לכולם נקבע תעריף של כאב וסבל על פ בין כל מי שתובע בבית משפט בישראל.
ן ושל דין זר אבל לעניין שווי מילא חל דין ישראלי אבל יש מקריםישראלי. במקרה הזה מ

, לכן נראה שלוין חושב שמדובר פה בעניין פרוצדוראליבחישוב כאב וסבל הכי קל להגיד שזה 
כאב וסבל לפי דין ישראל, אובדן כושר עבודה לפי  פרוצדוראלי כדי שיהיה שוויון ואחידות.

 משכורת בארה"ב.

 

  "שיעור הנזק נחשב כעניין מהותי -"הסדר שלם 

למה לא טענה  בפרשת יינון מה חיפשה התובעת, מה ההבדל בין הדין הישראלי לירדני?
לא היה משנה מה  רוצדוראליפשתקבל פחות פיצוי כי אם היה עניין  פרוצדוראלישזה עניין 

ן נו יכולים להסיק מיינון שזה ענייגובה הפיצוי. לא היה משנה איזה דין יחול האם אנח
 ן.ומהותי? היינו מצפים לראות את הטיעון של פרוצדוראלי כדי שיהיה שווי

חוק . הסדר שלם זה כמו פלת"ד יש לנו הסדר שלם מה שקרה בפס"ד יינון זה נושא של
. פה חוק העבודה האחריות עצמה וגם את השיעור של הפיצוימת רשמסדיר גם את עניין 

אם יש  הירדני קובע אחריות מוחלטת ותעריפים יחסית נמוכים אבל הכל בתוך אותו הסדר.
הסדר שלם הדין שחל על העוולה יחול גם על היקף הפיצוי. והסיבה לכך כי זה מלאכותי 

ואת לא נכון להגיד שניקח את האחריות מהחוק העבודה הירדני  לפצל את ההסדר השלם.
אם בדין הזר יש הסדר שלם אזה הפיצוי שם נחשב כעניין סכום הפיצוי מהדין הישראלי. 

 מהותי.

o  בארץ.  שנידונה, "איזור"פס"ד הקשור לפלת"ד. היה מקרה של ת"ד ב  -אמסלם נ' לוי
ד הישראלי. "עם הבדלים קטנים לבין הפלת "איזור"ד של ה"המושל הצבאי קבע פלת

שיעור הנזק  -ראליועניין של הפיצוי הוא עניין פרוצדבמקרה הזה התובע אמר שה
"ד הישראלי לתבישראל וביקש שיקבל את הפיצוי לפי הפ אלי ולכן הוא תבעפרוצדור

הוא הסדר  "איזור"ד של ה"הפלתשש דחה את הטיעון הזה וקבע "מו. ביהמשהיטיב ע
ד של "ולכן החילו את הפלת ואי אפשר לפצל בין חלקים של ההסדר השלם.שלם 

 האיזור על הכל.
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o כנראה שחוק העבודה הירדני הוא הסדר שלם ולכן אם היה חל הדין  -פרשת ינון
ם היו צריכים להתאמץ כדי שיחול ה חל על שיעור הנזק. ולכן השופטיהירדני זה גם הי

 .במקרה זה הדין הישראלי

 או מהותי פרוצדוראליאי אפשר להגיד באופן חד משמעי אם שיעור הנזק הוא  -לסיכום
שאם מדובר בהסדר שלם אז שיעור . מה שכן אפשר לומר לפי הפסיקה שאינה עקבית

. על כאב וסבל הוא עניין פרוצדוראלי ולכאורה ע"פ לוין פיצויים. הנזק נחשב כמהותי
 מעבר לכך אין תשובות ברורות.

 

 :יישום כלל ברירת הדין הנזיקין -ניתוח אירוע

 :איפה העוולה בוצעה ויש שלוש אפשרויות -שאלת המסגרת

 ניתוח פעמיים! -האפשרויות 2 -לדון ב-עוולת חוצה גבולות .א

i. חל דין מקום המעשה או המחדל 

ii. חל דין מקום הנזק 

  נצטרך לנתח באופן חילופי כי אם מקום הנזק הוא ישראל זה עוולה
 .ל"ל זה יהיה עוולה בחו"אם מעשה או מחדל בחושבוצעה בישראל אבל 

 קלאוזנר:לפי פס"ד שלושת דעות  -בישראל .ב

i. דין ישראל -שילה. 

ii. לפי כלל ברירת הדין הרגיל בכפוף לרף מינימום של התרופות הניתנות  -חשין
 .3בפקודת הנזיקין ס'

iii. כפוף  מקום ביצוע העוולה. -דין ישראל -לפי כלל ברירת הדין הרגיל -בן פורת
תושבי אונטריו  2וא נגיד מצל דשראל קשה מאושל מקריות. )מקרה בי לחריג

 ראל(שישבאים ל

 אם בוצעה בחול צריך לשאול האם חל החריג של מקריות: -בחו"ל .ג

i. חל דין מקום ביצוע העוולה על עניינים מהותיים -לא חל החריג של מקריות 

ii. ולה על עניינים מהותייםחל דין שיש לו קשר עם העו -כן חל החריג של מקריות 

 פרוצדוראלי דין הפורום 

 

 ברירת הדין  בחוזים יכלל

 הדין החל על החוזה )"דין החוזה"(

הדין שחל .את מקום הביצוע, לרוב לא יופיע כךבד"כ מקום הכריתה. יכול להית מקרים לעומת ז
 דין החוזה. -על החוזה נקרא

 ריבלין:השופט  -פס"ד בג"ץ עמותת קו לעובד -פס"ד המנחה

 אין חוק אלא פסיקה שאימצה את המשפט המקובל:

"העיקרון הבסיסי בדיני החוזים, של כיבוד אוטונומיית הרצון הפרטי של הצדדים במטרה 
להגשים את "ציפיותיהם הלגיטימיות", עומד גם ביסודם של כללי ברירת הדין בחוזים. לכן, 

. אולם, במידה והצדדים לא גילו פיו-לככלל, דין החוזה הוא הדין שהצדדים הסכימו לנהוג ע
    דעתם, עולה הצורך לקבוע "איזהו הדין שקשר העסקה עמו הוא האמיץ והממשי ביותר"

 איזה דין יחול או שזה משתמע באופן ברור מהחוזה אז  אם הצדדים אמרו וכתבו בחוזה
 מכבדים את הרצון שלהם. זהו המקרה הבסיסי והנורמטיבי.
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  שקשר העסקה עימו הוא האמיץ צריך ללכת לפי הדין  -דעתםאם הצדדים לא גילו
 מירב הזיקות.  -והממשי ביותר

לענייני ברירת הדין  אותו שופט ריבלין שבפרשת יינון דחה את מירב הזיקות בצורה חד משמעית
למה ריבלין מאשר . בהקשר של חוזים מאמץ את זה ולא משנה את המשפט האנגלי פה הנזיקית,

 ירב הזיקות בהקשר של חוזים כאשר דחה אותה בתוקף בהקשר של נזיקין?שימוש בגישת מ

אין קשר  -"חיוב רצוני בחוזה אינו קשור בהכרח בטבורו למקום כריתתו או ביצועו של החוזה"
עדיין קצת  ,כפי שיש בעניין של עוולה נזיקית. לדעת המרצהשלו ביצוע וכריתה ,הדוק בין חוזה 

יה של מירב הזיקות זה חוסר וודאות ובחוזים אפשר להימנע הבעקשה להבין אמירתו. חלק מ
שר זיקין אי אפנ, בעומת זאת. לדין יחולוזה של איזה י רישום בח"ת של הצדדים עואחוסר וודמ

מירב הזיקות בעניין חוזים ולא  ות שלאות. לכן אפשר לחיות עם חוסר הוודלהימנע מחוסר וודא
 -ירב הזיקות בחוזים. אם צדדים בוחרים בחירה מפורשתהדין היום הוא מ בהקשר של נזיקין.

 הדין יחול.

 שקבעו שחל דין ירדן ולא קיבלו את מה  "איזור"ב"ד מלפני כמה שבועות פס -לשים לב
 שאמרו קו לעובד. לכן כל מקרה יבחן לגופו.

 םהגבלות על אוטונומית הצדדיה -בחירה מפורשת של דין החוזה

   -של הצדדים בחירת הדין החל אינה מבטאת את הרצון האמיתי .1

דין בחוזים. מדובר העבודה לעניין ברירת דיני פס"ד בעניין  -נ' קלאסיקה נחושתן 418/06ע"ע 
חברה קפריסאית. בחוזה בין עובד ישראלי לבין מעביד ישראלי. אבל המעביד היה באופן פורמלי 

באפריקה ע"י העובד.  פרויקטיםמה בקפריסין אבל העבודה בוצעה בכמה ושהוא הקים חברה שר
החברה  בחוזה כתוב באופן מפורש שחל דין קפריסין על החוזה. מתברר שהסיבה להקמת

ם ל. אחרי סיוכדי להימנע מתשלום מס בישרא הקפריסאית ולקביעה שחל דין קפריסין היא
רצה פיצוי ותרופות על פי דיני בישראל. הוא  את המעסיק בבית הדין לעבודההעובד תבע העבודה 

 שחל דין קפריסין.  מנגד טענה דה הישראליים. החברהובהע

 ריסין. הנימוק כי כתוב בחוזה דין ן המעסיק שחל דין קפיעוטאת קיבלו  -ערכאה ראשונה
 .עבר לזהתכלים מסקפריסין ולא מ

 אין מקום לכיבוד בחירתם כביטוי לכיבוד  -ביה"ד הארצי לעבודה -ערכאת ערעור"
אוטונומית רצון הפרט שלהם אלא יש לקבוע שאין כאן למעשה הסכמה מפורשת של 

הסעיף לא מבטא את הצדדים לגבי הדין שיחול ביחס שביניהם" אומרים שאין פה הסכמה, 
 הרצון האמיתי שלהם. יש פה רצון של ביה"ד לעבודה להגן על העובד הישראלי.

אנחנו הפורום לצורך העניין. היו  -בור של הפורוםרת הדין החל נוגדת את תקנת הציבחי .2
מקרים של חוזה שנכרת בגרמניה הנאצית ונכתב של דין גרמניה הוא דין מפלה נגד יהודים 

 לא נחיל את דין גרמניה שנוגד את תקנת הציבור.למרות שנכתב במפורש 

 .פס"ד קו לעובד, פס"ד מנורה לשיעור הבא:

 7שיעור 

 חזרה על שיעור קודם:

בפס"ד עמותת קו לעובד, כלל ברירת הדין בחוזים כפי שנקבע  .ראינו את כלל ברירת הדין בחוזים
אומרים שאם הצדדים הסכימו איזה דין יחול נכבד את זה  -את המשפט המקובל הישראלי אימץ

 .מירב הזיקותגישת  -"הקשר האמיץ והממשי ביותר"ואם לא נחיל את הדין שיש לו את 
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ית הצדדים, באיזה מקרים לא נכבד בחירה מפורשת של ברירת ידברנו על ההגבלות של אוטונומ
חל דין קפריסין הבחירה ששביהמ"ש קבע שלמרות שבחוזה כתוב  פס"ד נחושתןהדין. ראינו את 

 לא מבטאת אתת רצון הצדדים האמיתי.

לעלות שוב בבתי  ,לדעת המרצה עשויעניין זה  -שאלת הרצון האמיתי של הצדדים -1הגבלה 
המשפט דווקא בהקשר של העסקת פלסטינאים בשטחים. כנראה בעקבות פרשת קו לעובד, חלק 
מהעובדים הישראלים שמעסיקים פלסטינאים בשטחים הכניסו בחוזה העבודה סעיף מפורש 

הדין הזה או שהדין שחל הוא הדין של הדין הירדני בשטחים. האם בימה"ש יכבד את סעיף ברירת 
 .לא מבטאת את רצון הצדדים האמיתי ימצא דרך לא לכבד? העובדים יטענו שהבחירה

דובר על  נחושתןבפרשת  מה ההבדל בין פס"ד נחושתן למקרה של העובד הפלסטינאי בשטחים?
הקשר היה מלאכותי כדי להתחמק ולא להיות  .לא היה באמת קשר עם כל המקרהוין קפריסאי ד

יש קשר הדוק עם הדין הירדני עד  מקרה של עובד פלסטינאי בשטחיםלעומת זאת בחייב במיסים, 
מירב הזיקות אי אפשר מדובר בקבע ש )שאח"כ נהפך בבג"ץ( שראינו שביה"ד הארצי לעבודה

 יהיה קשה להגיד שלאולהגיד שזה דין שאין לו קשר, סביר שהצדדים יסכימו על דין שיש בו קשר 
 .עם הצדדים )למרות שבג"ץ הפך את הדין(דין שיש בו קשר מדובר ב

אנחנו נוטים בגלל קו לעובד לחשוב באופן אוטומטי שהדין הירדני מטיב עם המעסיק, זה לא 
שבודקים דין עבודה ירדני ודין עבודה  ושותפיו . יש מאמר שפורסם בחו"ל ע"י דר' רונןבהכרח

זה יותר מורכב וייתכנו סיטואציות ישראלי אי אפשר להגיד שדין ישראלי תמיד מיטיב עם העובד, 
 זה נותן אם כך תוקף להסכמה ביניהם.ושהדין הירדני דווקא מיטיב עם העובד 

את המונח ש מפרש "ביהמ -ת הדין הזר נוגדת את תקנת הציבור של הפורוםריבח -2הגבלה 
תקנת ציבור בצורה מאוד מצמצמת ולכן ההגבלה הזו תהיה במקרים קיצוניים כמו במקרים 

 בזמן של הנאצים, לא נחיל דין כזה.הצדדים בחרו בדין גרמניה ש

*** 

 יגברו על הדין שנבחר.  המיועדים לחולכללים קוגנטיים של הפורום  .3

שנבחר עדיין יהיה תקף לגבי  . הדיןים לא פוסלים לגמרי את הבחירה של הדיןיהכללים הקוגנט
 דיספוזיטיביים לגבי החוזה.  עניינים

כולם יודעים שלא ניתן  ים שמיועדים לחול?יכמו כן, השאלה יותר בעייתית מהם כללים קוגנט
]כלל בחוק שלא ניתן להתנות עליו, לא יחול להתנות בחוזה עבודה  להתנות על כלל קוגנטי

שהעובד מוותר על פיצויים[. כל מה שקוגנטי בהקשר הפנימי שאנחנו מדברים על צדדים 
קוגנטי זה מתי שהכל צע בארץ, לא יהיה בהכרח קוגנטי כשיש אלמנט זר. ישראליים וחוזה שבו

 קוגנטי מתי שנכנס אלמנט זר. האותו כלל לא בהכרח יהי בארץ מייפנ

  -דוג' מדיני עבודה

 ברור שדיני העבודה  -מקרה שיש לנו עובד ישראלי ויש לנו מעסיק ישראלי ועבודה בארץ
ולכן במקרה כזה אם המעסיק הישראלי מכניס לחוזה סעיף ברירת  יהיו קוגנטייםבארץ  ושלנ

, ברור לנו שדיני העבודה שלנו קוגנטיים והם יגברו על ברירת ילנד לדוגמאשיחול דין תא הדין
 הצדדים אפילו אם אומרים שהבחירה תואמת את הרצון שלהם.

 חוזה שחל דין כתוב ב -מקרה שיש לנו מעסיק תאילנדי שהעסיק בתאילנד עובד תאילנדי
ה תאילנד, הדבר הגיוני. המעסיק התאילנדי מתגייר ועולה לארץ, העובד התאילנדי בא ומנס

ן תאילנד אין תובע ממנו פיצוי בישראל. נניח שע"פ דיו לתבוע את המעסיק שעכשיו בישראל
 פיצויי יהיו קוגנטים? לא, הם אם דיני העובדה שלנו שמחייבים מתןים. הפיצויים בגין פיטור

 לא יחולו כי לא מיועדים לחו"ל, הכללים לא קוגנטים כלפי כל העולם.

 ?זוהי פרשנות של החקיקה,  איך יודעים באיזה מקרים הכללים יהיו קוגנטיים ובאיזה לא
 י מיועד לחול במקרה הנידון.הכלל הקוגנטי הספציפלדעת אם 
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 באנגליה:

 Employment Protection Act 1978- באופן  חוק ההגנה על התעסוקה באנגליה קובע
כאשר מקום העבודה הוא באנגליה מסוימות של החוק חלות קוגנטיות מפורש שהוראות 

גם אם כתוב בחוזה שדין אחר יחול. החוק עצמו מגדיר את ההיקף של הקוגנטיות שלו. 
 המבחן הוא איפה מקום העבודה.

וונת המחוקק, האם התכוון ע מה הייתה ככשאין הגדרה בתוך החוק ביהמ"ש יצטרך לקבו
 :לים קוגנטיים יחולו במקרה נידון שיש בו אלמנט זרשאותם כל

 English v Donnelly-הנתבע הוא צרכן סקוטי שקנה מוצר  -פס"ד מסקוטלנד
תה חברה אנגלית. ימכר. קנה מהסניף הסקוטי של התובע שהי-בסקוטלנד בחוזה סחר

דין אנגליה. אח"כ הוא התחרט ורצה לבטל את החוזה היה כתוב בחוזה שעל החוזה חל 
אבל החברה האנגלית החליטה לא להסכים לביטול ולתבוע אותו. הצרכן טוען שבחקיקה 

מכר צריכה לשלוח העתק של -בסקוטלנד יש הוראה שקובעת שהחברה בחוזה סחר
 ואם הוא לא עושה זאת הצרכן זכאי החוזה תוך שבועיים מיום החתימה על החוזה.
חברה האנגלית לא שלחה את העתק של לבטל את החוזה. במקרה הזה המוכר שהייתה ה

. המוכר בעסקה החוזה בתוך שבועיים והצרכן טוען שע"פ החוק הסקוטי שהוא לא חייב
ביהמ"ש בסקוטלנד אומר שההוראה חל דין אנגליה. בחוזה שהאנגלי טוען שכתוב 

. למה? כי ל בחירת הדין האנגליהחקיקתית הסקוטית היא קוגנטית והיא גוברת ע
המטרה של החקיקה הסקוטית הייתה להגן צרכנים בסקוטלנד ולכן כיוון שמדובר 

משתמע מפס"ד בצרכן בסקוטלנד שפעל בסקוטלנד הכלל הקוגנטי כן מתאים לחול. 
שאם צרכן סקוטי היה נוסע ללונדון והיה עושה את העסקה בלונדון התשובה הייתה 

קוטית לא מתיימרת להגן על סקוטים שנוסעים למדינה אחרת אחרת כי החקיקה הס
 אלא רק על סקוטים שנמצאים בתוך המדינה ועושים עסקאות בה.

אלא רק את האוביטר  בישראל, אין פס"ד ממש מפורש שעוסק בעניין של כללים קוגנטיים
 הבא:

  יה"ד למרות שההחלטה של ב ביה"ד ארצי לעבודה. -גבעת זאבאוביטר בפס"ד ההערת
ץ לא "בה ובגלעובד, לדעת המרצה הערת האוביטר עדיין טו לעבודה נהפכה בבג"ץ עמותת קו

 מה.היה משנה וכן מסכים ע

מעסיק ישראלי, כתוב בחוזה שיחול דין תאילנד. הדובר בעובד תאילנדי שעובד בישראל, 
משפט העבודה  במקרה הזה הדין שחל הוא דין תאילנד אבל אומרים שיחול על העובד הזר,

חוקי העבודה הישראלים שמגינים. הרעיון  ו, אפילו שכתוב שדין זר חל עדיין יחוליותר המגן
עובדים שעושים את עבודתם בישראל לא הלהגן על  היא הוא שהמטרה של חוקי העבודה שלנו

 משנה מאיפה באים ולאו דווקא אם הם ישראלים .

ל כי מדובר בעבודה שנעשתה בארץ והמטרה של זו דוג' שהכלל הקוגנטי הישראלי מיועד לחו
זה לא פוסל את הדין זה גובר על הדין שנבחר.  היא להגן על עובדים בארץ לכןהחוקים 

 התאילנדי לגבי דברים דיספוזיטיביים.

 רב הזיקותימדין  -של דין החוזה כאשר אין בחירה

 פועלים לפי מירב הזיקות.מקרים שאין בחירה והסכמה מפורשת של הדין ע"י הצדדים, אז 

 ביהמ"ש יבחן את כל הזיקות הרלוונטיות. והגורמים הרלוונטיים. שוקלים את כל הזיקות
 ]אין לדברים סדר עדיפות![נותנים רשימה שאינה סגורה בעניין הזה: קו לעובדבפרשת 

 מקום כריתת החוזה .1

 מקום עריכת המשא ומתן לפני כריתת החוזה .2
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כשיש יותר ממקום ביצוע אחד של החוזה אפשר להתייחס יותר  -מקום ביצוע של החוזה .3
 למקום העיקרי לביצוע החוזה או המקום השגרתי לביצוע.

 .יכול לכלול גם את מקום מושבם, מקום העסק שלהם, אזרחותם -זהות הצדדים לחוזה .4

 .אם השפה היא אנגלית זה לא מעלה ולא מוריד -שפת החוזה .5

קאים )ואולי יורו( לא מעלים ולא מורידים, אם זה דולרים אמרי -סוג מטבע התשלום .6
 שקלים זה שיקול.

  התחשבות בשיקולי מדיניות: -תפקידם של שיקולי מידניות

שוויון בין אומרים שצריך להתייחס לשיקולי מדיניות. כגון במקרה הזה  עמותת קו לעובדבפס"ד 
אומרים שכשמחליטים איזה משקל יש לתת לכל זיקה אז יש מקום להתייחס לשיקולי  העובדים.
 מדיניות.

לא  קובל לא התייחסו לשיקולי מדיניות, שםבארץ כי במשפט המורק זה חדש  ,לדעת המרצה
עוסקים רק בזיקות אובייקטיביות אלא מכניסים לתוך השכלול בין הזיקות השונות גם את ענייני 

 ות.שיקולי מדיני

יתחשב המשפט -"באיתורן של זיקות אלו ובקביעת משקלן, אין מניעה כי בית ציטוט מפס"ד:
של השיטה המשפטית ובעקרונות היסוד של התחום החוזי שלגביו  בשיקולי מדיניות כלליים

 מתבקשת ברירת הדין." 

ומסחריים  צריך להתייחס לכל תחום ותחום, יש תחומים שיהיו פחות מדיניות כמו חוזים כלליים
והתחשבות  עניין השוויוןאבל דווקא בתחום של דיני עבודה יש שיקולי מדיניות חשובים. 

בין העובדים היה שיקול חשוב בבג"ץ קו לעובד. שיקול שבעצם הבחין בין בג"ץ לבין  במדיניות
 ביה"ד לעבודה.

 ":מבחן "מרב הזיקות קביעת דין החוזה על פיהדגמת 

השאלות שמגיעות לביהמ"ש אך במקרים רבים מאוד קל להבין לאיזה מדינה הקשר הכי רציני. 
 הם המקרים הגבוליים שלא כ"כ קל לדעת איזה דין הוא דין מירב הזיקות.

 המשפט האנגלי

 The Assunzione- המוביל הוא בעלי אוניה בים )סחורות( מדובר בחוזה הובלת טובין .
)החוכרים(.  חברה איטלקית ומי ששולח את הטובין היא חברה צרפתית איטלקית תחת

הטובין צריכים להגיע מצרפת לאיטליה. הקצין של האוניה הוא איטלקי, החוזה הוא 
חוזה סטנדרטי בשפה האנגלית אבל הוסיפו בכתב יד כמה סעיפים בצרפתית והתשלום 

, סכסוך שנידון באנגליה בצרפת. אח"כ היהפיזית הוא במטבע איטלקי, החוזה נכרת 
הרבה מקרים של ביטוח ים מתדיינים באנגליה בגלל ) הצדדים הסכימו להתדיין באנגליה

. ביהמ"ש באנגליה היה (שבאופן מסורתי בתי המשפט באנגליה מאוד טובים לענייני ים
צריך להחליט איזה דין יחול לפי מבחן מירב הזיקות האם יחול הדין הצרפתי או הדין 

 י?האיטלק
ש קבע שיחול דין "יש פה מקרה בעייתי, אפשר לטעון לכל אחד מהצדדים, ביהמ

דין  , זה יכול להיות באותה מידה הפוך. הנימוק בפס"ד לכך שחללדעת המרצה איטליה.
 מקום התשלום והמטבע.בשל החשיבות של ה הוא יאיטל

 

 Whitworth Street Estates v. Miller - פס"ד על ] -פס"ד של בית הלורדים האנגלי
הזמין קבלן לבצע ש. מדובר באדם אנגלי בעל בניין בסקוטלנד [השיפוצים בסקוטלנד

שיפוצים בבניין. המשא ומתן היה באנגליה וגם החוזה נחתם באנגליה. החוזה היה חוזה 
ם סטנדרטי של האגודה של האדריכלים הבריטיים. לגוף הזה השתייכו גם אדריכלי

של  )טכניים( סקוטיים וגם אדריכלים אנגליים אבל המונחים בתוך החוזה היו מונחים
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לא כתבו איזה דין יחול וביהמ"ש היה צריך להחליט לאיזה דין הקשר המשפט האנגלי. 
 הקרוב ביותר, אנגליה או סקוטלנד? 

 שפתהנימוק היה על הדגש של  קבעו שזה אנגליה. -2מול  3בבית הלורדים זה היה 
הקשר הקרוב ביותר את שיש לו  הקשר עם הדיןמ"ש אומר שמחפשים את יה, בהחוזה

השאלה איזה  אלאותר יביזה מדינה יש הקשר הקרוב ולא עם המדינה, השאלה לא עם א
ה סקוטלנד אבל השאלה יתהיהתשובה אז  דין. במידה והשאלת הקשר הייתה מול מדינה

של הדין  שהמונחים בחוזה היושבגלל  נקבע, ולכן הקשר הקרוב ביותר דיןהיא עם איזה 
 ולכן קבעו כי יש להחיל דין אנגליה. האנגלי

גם בחוזים במקרים גבוליים  -מפס"ד האנגליים הללו לומדים שיש בעיה עם מבחן מירב הזיקות
 יש חוסר וודאות מוחלט

 -המשפט הישראלי

  פוט. הייתה תניית פס"ד שראינו בהקשר של סמכות שי חברת ביטוח נ' משה: אוניוןפס"ד
ש החליט לדון בכל אופן למרות תניית השיפוט כי לא יהיה צדק "אק וביהמשיפוט לטובת עיר

צרפתית  חברת ביטוחשהיא שם בעיראק. עכשיו דנים בישראל את המקרה, מדובר באוניון 
 הוא היוםעלה לארץ וואח"כ החוזה לביטוח חיים  חתם עלשבעת ק ארומר משה היה תושב עי

תושב ישראל. החוזה נכרת בצרפת. שפת החוזה היא אנגלית וכתוב בחוזה שאם יקרה מקרה 
לאיזה דין יש הקשר הקרוב ביטוח אז התשלום של דמי הביטוח יעשה באנגליה או בצרפת. 

 .לצרפתביותר? 

 

 

 זאב ואח' נ' מוחמד המועצה המקומית גבעת  300050/98עתירה לבטל ע"ע ) עמותת קו לעובד
 ]איחוד תביעות[ פס"ד מנחה! -אלי מחמוד ואח'( מוחמד

 
פס"ד הוא  .ישראלי םמעסיקים שעושים את העבודה שלהם בשטחים ועובדים פלסטינא

מועצה מקומית בוהמקרה שמעניין אותנו הוא המקרה של עובדים  כמה תביעותשל  איחוד
 גבעת זאב

 האם לדין ירדן שחל באיזור או לדין ישראל? ,ותרלאיזה דין יש קשר קרוב י -השאלה

 בשקלים מעסיק ישראלי, תשלום שכר במטבע ישראלי :הזיקות הקשורות לדין ישראל ,
שפת החוזה, היה עניין של חגים, הייתה מנוחה בחגים ישראליים )אך -מסמכים בעברית
 גם במוסלמיים(.

 ם ביצוע העבודה, מקומקום העסק של המעביד, מקום  :הזיקות הקשורות לדין ירדן
 -החוזה נכרת במשרד מועצת גבעת זאב באיזור -מושבו של העובד, מקום ההתקשרות

אלית היו תושבי רביצוע וכריתת החוזה. גם המעסיקים למרות שהיה להם אזרחות יש
 האיזור.

 ירדני?הישראלי או הלאיזה דין הקשר הקרוב ביותר 

 קבע דין ירדני -ד ארצי לעבודה"ביה

דגש על התשלום  שיקולי מדיניות, למרות שמנסים לתתקבע דין ישראלי. וזאת בשל  -ץ"בג
הדברים לא . עברית שפת הדיבור היאו וזר כי גם באיזור משתמשים בשקליםבשקלים זה לא ע

הם וי מדיניות לובשיק כמבחנים ולכן ביהמ"ש כדי להגיע להכרעה צודקת השתמש ביםושחכ "כ
 עשו את ההבדל.
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. יכול היה לעלות כאןד יינון( "פסשהוצג בבאיזור )כפי  יתשליטה ישראלשגם טיעון של ייתכן 
 ת ישראלית.עלשטכנית זה האיזור במציאות זה מובטיעון שמדובר במובלעת ישראלית למרות 

  מגאהד פוזי חרישי מדנאבה נ' ימית סינון וטיפול במים בע"מ )מיום  2106/10תע"א
3.11.13) 

ה בין פלסטינאים לבין מעסיק ישראלי )לא היה חוזה חתום( העבודה מדובר ביחסי עבוד
אך להבדיל ממקרים אחרים נחשב בשטח האיזור. ניצני שלום, ש -יהנעשתה באיזור התעשי

התקנות של המושל הצבאי ולכן זה רק איזור תעשיה,  אלא אין שום יישוב יהודישם 
על אותו איזור תעשיה.)רק איזור שמחילים את דין ישראל על יהודיים באיזור לא חלות 

תעשיה ואין יישוב יהודי ולכן לא החילו את תקנות שמפעילות הדין הישראלי( באותו מפעל 
ישראליים שלא עושים הם יהודיים היהודיים אבל  3-מהם פלסטינאים ו 97, עובדים 100יש 

הבעלות של המפעל  .אלא עוסקים באבטחה והחזקה את עבודת הייצור כמו הפלסטינאים
, המנהל של המפעל הוא פלסטינאי. המעסיקים משרד שםאין ולבעלים בעלות ישראלית היא, 

טענו שהובהר לעובדים שיחול דין ירדני על העבודה ומאיזה סיבה לא ברורה לא נחתם חוזה 
 . )אותם מועסקים פלסטינאיים( עם התובעים

 ביהמ"ש מתייחס לשני מצבים:

הייתה הסכמה שהדין הירדני יחול. הסכימו שהייתה  -הדיןמצב שיש בחירה של  .1
 למרות שלא היה כתוב מפורש בחוזה. של הצדדים הסכמה 

 -איזה דין יחול אם אין הסכמה )האם כמו עמותת קו לעובד( -מצב שבו אין הסכמה .2
נימוקים  2-החליטו שהדין הוא הירדני. הבדילו ממקרה של עמותת קו לעובד מ

 עיקריים:

לכן לא יכול לחול דין  מדובר במובלעת ישראלית. יהודים לא גרים שם.לא  .א
 ישראל.

שיקול השוויון פה לא רלוונטי כי כל העובדים הם פלסטינאים אין הפליה בין  .ב
 עובדים פלסטינאים לישראלים.

נראה שמקרה זה ניתן להבחנה ממקרה עמותת קו לעובד בשל סוג המקום שראינו מובלעת 
 פה שיקולי מדינות.ישראלית כך שיש 

 כללי ברירת הדין בחוזים במשפט המשווה

ה של מירב הזיקות. נראה זאת לפי הדין יררות בכלל הבאינו את הבעייתיות של חוסר הוודאר
 .התייחס לדין הזרבהחלטתו . גם ביה"ד הארצי לעבודה בפס"ד פסגת זאב הזר

 1980 (I ומאהאמנה האירופית בדבר ברירת הדין בחיוביים חוזיים )אמנת ר 

לא אנחנו בישראל לא חתומים עליה ולכן זה , על אמנה זו חתומים כל מדינות האיחוד האירופי
במקרים גבוליים. גם היום אנגליה כשיקול משקל משכנע לה מחייב אותנו אבל יכול להיות 

 שלנו המקורשהיא חתומה על האמנה הזאת, אצלנו יש את המשפט המקובל המקורי ובאנגליה 
יש לשים לב שאם יש שני צדדים  .והם חתומים על אמנת רומא הראשונה כבר יש משהו אחר

ומות על גם על מדינות אחרות שלא חת החללחוזה ואחד מהם חתום על אמנת רומא אזי היא 
 האמנה לפי הצד שכן חתום עליה.

 הכלל לכאורה של מירב הזיקות במקרה שצדדים לא הסכימו. אבל:

 חידוש של האמנה, החזקות הן  -על מנת למזער חוסר ודאות קובעת חזקות ניתנות לסתירה
 .למזער את חוסר הוודאות של מירב הזיקותשלדעת המרצה הן דבר טוב מאוד כי הן עוזרות 

 קות הנמצאות באמנה הינן חזקות הניתנות לסתירה. אותן חז

 לשים לב שהן חלות מעל מירב הזיקות: החזקות:
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  .מאפיין את החוזה שביצועושל הצד, יחול דין מקום מגוריו הרגיל )או העסק(  חזקה כללית:. 1

 'זה אי א כתוב בחוזה איזה דין יחול וצריכים להחליט,מוכר סחורה לאנגלי. לצרפתי  -לדג
הוא מוסר ומוכר סחורה והתשובה ש -פתי עושהרביצוע מאפיין את החוזה. שואלים מה הצ

מאפיין את שביצוע ואז רואים שהעבור הסחורה,  הוא זה שמשלםבחוזי מכירה, האנגלי 
הוא הסחורה, הכלל הוא שהביצוע שמאפיין את החוזה הוא לא התשלום אלא המדובר החוזה 

הביצוע שלו הוא המאפיין את ירה או נותן שירותים , אדם שמוסר את הסחורה, משכיר ד
החוזה ולכן ע"פ החזקה דין מקום המגורים הרגיל של המוכר או המשכיר הוא הדין שיחול 

 ולכן במקרה זה יחול דין צרפת.

  פס"ד דג' נוספת החלת החזקה עלWhitworth Estates- לנד היה לפני ט)הבניין בסקו
חל דין סקוטלנד כי הביצוע של  פס"ד בדין הקיים היום היהנידון אם  -קבלת האמנת רומא(

לצדדים ואפילו לא להגיע  ול להגיד בעצמו. כך שכל עו"ד יכהקבלן מאפיין את החוזה
. הביצוע שמאפיין את החוזה הוא של הקבלן שעושה את לביהמ"ש והכל בזכות החזקות הללו

וסר הוודאות. במקרים גבוליים ממזער את חהחזקתי העבודה ובעל הבניין רק משלם. הכלל 
 חזקות נותנותזה יכול לעזור, אך במקרים ברורים נלך לפי כלל מירב הזיקות במלואו. 

 גמישות למקרים לא ברורים יש לנו תשובה פשוטה.
מקום מגוריו הרגיל של  – חוזה שכירות מקום מגוריו הרגיל של המוכר – חוזה מכירה

 הפוכה ממה שנקבע בפס"ד!!התוצאה אחרי האמנה הייתה -המשכיר

 חזקות ספציפיות. 2

 הדין החזקה לגבי עבודה ש- (6מקום שבו העובד מבצע את העבודה כרגיל )ס. -חוזה עבודה
שעובדים בישראל יחול  תאילנדיםבמקרה של  ,לכן .שיחול הוא מקום ביצוע העבודה כרגיל

לא היא אומנם  ,רומא ד הארצי לעבודה התייחסו לאמנת"ביה בפס"ד גבעת זאבדין ישראל. 
 6סמכו על ס' במקרים בעייתיים. שיקול משכנע  היא יכולה להוותאבל  ת את ישראלמחייב

מקום הביצוע. לדעת מנסחי האמנה זה הזיקה הכי  -שמקום ביצוע העבודה היה באיזור
 חזקה.

 הדין שחל זה מקום מגורים  .(5מקום מגורים של הצרכן אם הוא פועל שם )ס. -חוזה צרכנות
ממדינה אחרת  באינטרנטשל הצרכן כל עוד שהוא פעל בתוך אותה המדינה. צרכן שקונה 

 הדין שיחול הוא דין מקום מגוריו של הצרכן. ישראלי קונה מחברה זרה, זיקות לכאן ולכאן.

 חל על החוזהההדין תפקיד 

ה ואמרנו שאם הצדדים הסכימו נכבד עד עכשיו דברנו על השאלה של איך קובעים מהו דין החוז
 גבלות שדברנו ואם לא בחרו איזה דין יחול נלך לפי מירב הזיקות.ף למאת ההסמכה בכפו

 ד של דין החוזה לאחר שזיהינו מהו?נשאלת השאלה מה התפקי

 דין החוזה חל על רוב העניינים הקשורים לחוזה:  

o  את החוזה לעניין כללי פרשנות.  מפרשיםדין החוזה קובע איך אנחנו 

o  ניתן לביטול.דין החוזה קבוע האם החוזה  

o  התנאים תקפיםדין החוזה קובע אם . 

o  הוא באמת מקיים את החוזה הביצוע של החוזהדין החוזה יקבע האם 

 במקום -יש עניינים שעליהם חל דין אחר -סוגיות בהם פונים לדין אחר ולא רק לדין החוזה 
  :עם דין החוזה ביחדדין החוזה, או 

o האם החוזה נכרת ויש בכלל חוזה -כריתת החוזה. 
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o תוקף צורני של החוזה 

o האם לצדדים יש כשרות משפטית לעשות את ההתקשרות הזו-כשרות משפטית.  

o חוזה לא חוקי -אי חוקיות. 

יש רלוונטיות לא רק לדין החוזה אלא גם לדינים אחרים, או במקום דין החוזה או  לכולם
 .הוזביחד ובצמוד לדין הח

 . הדין שחל על כריתת החוזה1

 :לא ניתן לדבר לוגית,  מה הבעיה להגיד שדין החוזה חל על כריתת החוזה? יש בעיה הבעיה
 על דין החוזה כאשר יש ספק האם בכלל קיים חוזה.

 המשוערהדין החל הוא דין החוזה  :שימוש בדין החוזה המשוער-טכני פתרון (the putative 

proper law  יהיה חוזה אם(, כלומר הדין שיחול. 

 :(1961)דוגמה Albeko v. Kamborian Shoe Machine-  פס"ד אנגלי. דובר באיש עסקים
שלח הצעה  לכן אנגלי שעסק בייצור נעליים. הוא רצה למכור את הנעליים הללו בשוויץ

לא היה רשום בהצעה שלו בשוויץ.  תהבלעדי ה להיות המפיצהצרית והציע לילחברה שוו
לתיבת  הקיבול תקף ברגע שמכניסים את הקיבול הדין האנגלי. על פי איזה דין יחול על החוזה
כשזה מגיע לתשומת ליבו של המציע. רק הקיבול תקף  דין שוויץדואר. לעומת זאת ע"פ 

צרית טענה שהיא שלחה קיבול בדואר והיא רוצה לאכוף את יבמקרה הזה החברה השוו
ה לעשות את החוזה עם החברה תצרה האנגלית בינתיים התחרטה ולא רהחוזה. החב

 .החברה האנגלית לא קיבלו את הקיבול -הקיבול לא הגיע יצרית לטענתההשוו
 איזה דין חל?-נשאלת השאלה

 ת שלחו את צרייכי יש קיבול, החברה שוו חוזה ישש התוצאה -אם חל דין אנגליה
  הקיבול ושמו בתיבת דואר.

 כי לא הגיע הקיבול למציע.לא חל חוזה -אם חל דין שוויץ . 

דין החוזה אם באמת יהיה  הדין שהוא יהי -אומרים שהדין שחל הוא דין החוזה המשוערבפס"ד 
 חוזה. המבחן הוא מבחן של מירב הזיקות )לפני אמנת רומא(.

שוויץ. הביצוע בשוויץ הוא  לאיזה דין יהיה הקשר הקרוב ביותר עם החוזה אם באמת יש חוזה?
הוא  החוזה המשוער ןדייצוע של החוזה קרי, הפצת הנעליים יהיה בשוויץ. לכן, כל הב .בושהכי ח

 לתיבת דואר עדיין אין חוזה. לאת הקיבו וין שוויץ ולכן אפילו אם נאמין שהכניסד

 . הדין שחל על תוקף צורני של החוזה2

 מה בפני נוטריון.במקרקעין או חתיכתב הת דרישכגון: לעיתים החוק קובע דרישות צורניות 

החוזה יהיה תקף מבחינת צורנית אם מתמלאות הדרישות  :שאימצנו מהמשפט המקובל הכלל
 .דין המקום ששם נערך החוזהשל )חלופה(  או )מה שהיינו מצפים( דין החוזההצורניות של 

מדינה ב', ואתה לא ממלא את  אם עושה חוזה במדינה א' והדין שחל על החוזה זה דין של ,כלומר
( כל עוד שאתה ממלא את הדרישות 'יון לדגת הצורניות של מדינה ב' )חתימה של נוטרושהדרי

 .אז החוזה תקף (א')הצורניות של מקום עריכת החוזה 

מקום עריכת החוזה  דין מקום עריכת החוזה הזה כדי שיתקיים חוזה?די במילוי דרישות  מדוע
שני האנשים במדינה מסוימת עושים חוזה והם מצפים שהחוזה  .צפיית הצדדיםהוא מקום 

, יכולים לסמוך על עוד באותה מדינה שעושה להם את שבה חתמו יתקיים לפי מקום המדינה
 החוזה.

  טליה לישראל. בים מאי )סחורה( מדובר בהובלת טובין -מנורה בע"מ נ' נומיקוס 419/71ע"א
תן בחוזה לקצר את תקופת ההתיישנות. )ני מקצרבחוזה היה סעיף ש החוזה נערך באיטליה.
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לה בחוק(. האוניה טבעה ליד חוף יפו וחלק מהסחורה הלכה לאיבוד. יגתקופת התיישנות הר
 בעלי הסחורה תבעו. 

 האם התניה שמקצרת את תקופת ההתיישנות תקפה או לא )לפי איזה דין(? -השאלה שעלתה

o שמקצרת תקופת התיישנות תהיה יש דרישה שתניה  -בחוק ההתיישנות של ישראל
לחוק ההתיישנות(. ברור שהמטרה  15 במסמך נפרד וחתום ע"י הצד שנגדו הוא פועל. )ס'

במקרה הזה הדרישה הזו לא  .להבטיח שהצד יודע על זה ושלא תהיה לו הפתעההיא 
מסמך נפרד ולא -הייתה בחוזה לאהתקיימה. התניה שקיצרה את תקופת ההתיישנות 

הדין שקבעו במירב ע"י התובע. השאלה אם כך אם התניה הזאת תקפה.  הייתה חתומה
הזיקות חל דין ישראל על המקרה. על פי דין ישראל התניה הזו לא ממלאת את 

 הדרישות הצורניות. 

o התניה הזאת תקפה לגמרי.  אין דרישות צורניות ספציפיות ולכן -על פי דין איטליה 

בכך שהתניה ממלאת את הדרישות די  -התניה הזאת תקפה כי חתמו באיטליה התוצאה:
את הדרישות הצורניות  ממלאתאיטליה, למרות שלא -הצורניות של דין החתימה של החוזה
שממלאים את הדרישות הצורניות של  קיולכן מספשל הדין הישראלי. חתמו באיטליה 

 איטליה.

דין המקום  אושל דין החוזה  הצורניותדי בכך שהחוזה או הס' ממלא את דרישה  -לסיכוםו
 כדי שהחוזה יהיה תקף מבחינה צורנית. שבו נערך החוזה

אך לעומת הכלל הטבוע  כלל דומה בנושא.גם באמנת רומא יש  -לאמנת רומא 9סעיף אנלוגיה ל
שבמקרה ששני  לכת ואומר קצת יותר מרחיק בשיטת משפטינו, הכלל שמופיע באמנת רומא

, די בכך שהחוזה ממלא את הדרישות הצורניות או נות במועד עריכת החוזההצדדים ממדינות שו
 )לא צריכים להיכנס לשאלה איפה ההצעה או הקיבול של אחת מהמדינות האלושל דין החוזה או 
 הצדדים.( ומספיק שממלא את הדרישות הצורניות של אחת מהמדינות של כמו שאצלנו נדרש

 . הדין שחל על כשרות משפטית3

 איזה דין חל על כשרות משפטית?

אם דין מקום  אוהיו חילוקי דעות האם דין החוזה חל על כשרות משפטית  במשפט המקובל
 חל על החוזה? המושב שהצד שכשרותו בספק

 יש לנו הוראה ברורה בחוק:אין קושי בדבר כי בישראל 

 קטין או פסול דין -1962 –והאפוטרופסות, תשכ"ב פטית חוק הכשרות המש

 .הדין, או החסוי-של הקטין, פסול יחול דין מקום מושבו"על עניני חוק זה   :77סעיף  הכלל:

 דייסי ומוריסשפט המקובל, המלומדים הממדוגמא בעייתית  :במשפט המקובל הבעייתיות
 במשפט האנגלי מציגים את המקרה הבא:

, שמגיע ללונדון ונכנס לחנות כלי נגינה וקונה גיטרה חשמלית מאוד 19בחור מדרום אירלנד בן 
הכוונה היא בתשלומים בין החנות לבין הקונה. אח"כ הוא לא משלם את  -ומשלם באשראייקרה 

באותם ימים גיל  דרום אירלנדהתשלומים והמוכר רוצה לאכוף את החוזה. הבחור מגלה שעל פי 
. מקום 18גיל בגרות הוא  באנגליהפי אירלנד אבל . לכן אין לו כשרות משפטית ל21ה יהבגרות ה

יה היא הדין האנגלי. הולכים על אנגליה. התוצאה הרצוהן מירב זיקות  ו הוא אירלנד ומנגד,מושב
 דין החוזה.לי מירב הזיקות פ

 לא קבענו את דין החוזה אלא את מקום מושבו של הקטין ולכן יש את החריג: -אנחנו בארץ
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בין אדם שכשרותו המשפטית  פעולה משפטית שנעשתה בישראל( ..... 1) –אולם " החריג:
:[ חריג לחריג]תוקף -מוגבלת או נשללה לבין מי שלא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, תהא בת

 "ש לאותו אדם או לרכושוזולת אם היה בה משום נזק של ממ

החריג הזה גם מכסה את הדוגמא שהצגנו. אם נאמר בישראל שבחור אירי נכנס לחנות בת"א 
, פה ייצא על פי הכלל יחול מקום מושבו 21גיל הבגרות הוא  שבדרום אירלנד, ההנחה 19והוא בן 

אבל כאן יחול שזה אירלנד ואז אין לו כשרות משפטית ולכן המוכר לא יכול לכפות את החוזה, 
ב ושכשרותו המשפטית נשללה ע"פ מקום מ הפעולה המשפטית נעשתה בישראל,שהחריג 

 יהיה כשרות -זאת, לכן יהיה תוקף והמוכר לא היה עליו לדעת על כך ולא היה צריך לברר
 .משפטית ע"פ הדין הישראלי

אם העסקה אך,  החריג יחול רק אם פעולה משפטית נעשתה בישראל!-מבחןחשוב מאוד ל
 !!!שהוא מקום מושב החריג ואז הולכים לפי הכללגדר ל זה לא ייכנס לתוך "נעשתה בחו

 

 כללי ברירת הדין בקניין.  :שיעור הבא

 

 

 

 8שיעור 

 חזרה על שיעור קודם:

דיברנו על ברירת הדין בחוזים. למדנו שהדין שחל על החוזה זה קודם כל הדין שהצדדים בחרו 
ז המבחן הוא מבחן של מירב דין החל אהכפוף להגבלות שדברנו עליהן. אם אין בחירה של באותו 

במבחן  הוודאותיחול הדין שיש קשר קרוב ביותר עם העסקה. ראינו את הקשיים וחוסר -הזיקות
 גם בהקשר של חוזים. מירב הזיקות

ואמרנו שדין החוזה חל על רוב העניינים הקשורים לחוזה, יש כמה  דין החוזהראינו את תפקיד 
 לדין החוזה. בנוסףדין החוזה או  במקוםסוגיות עליהן חל דין אחר 

 כריתת החוזה .1

 תוקף צורני של החוזה .2

 והאפוטרופסותחוק הכשרות המשפטית  –כשרות משפטית  .3

 אי חוקיות .4

 חוקיות: -הדין שחל בעניין אי. 4

 :ישנם כמה כללים

אם החוזה לא חוקי על פי דין  -דין החוזהזה שהוא בלתי חוקי ע"פ לא אוכפים חוביהמ"ש  .1
 .לא אוכפים אותו ,שחל על החוזה

ם זה המדינה ששם הפורו -דין הפורוםה שהוא בלתי חוקי ע"פ לא אוכפים חוזביהמ"ש  .2
לא חוקי על פי דין הוא חוקי על פי דין החוזה אם חוזה ות מתקיימת. גם אם הההתדיינ

 .קובע לעניין אי החוקיות דין הפורוםוהפורום הוא גובר על דין החוזה 

חוקי החוזה אפילו אם כן  – דין מקום ביצוע החוזהלא אוכפים חוזה שהוא בלתי חוקי ע"פ  .3
א נאכוף אותו אם הוא לא חוקי על פי דין מקום ביצוע ע"פ דין החוזה וגם ע"פ דין הפורום ל
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החוזה. גם לא יתנו פיצויים כי זה כיבוד של דין מקום ביצוע החוזה, לא יכול לצפות מאחד 
 מהצדדים לעשות ביצוע שאינו חוקי.

 :לדין מקום ביצוע החוזה מימוש בפסיקה
o מהמשפט המקובל.הכלל נאמר שם. לקחו את זה  -אוביטר -בן שטרית נ בן שטרית 

o Ralli Bros v Companie Naviera-  פס"ד מנחה במשפט המקובל, מדגים את השימוש
נכרת . בכלל של דין מקום ביצוע החוזה. מדובר בפס"ד אנגלי, חוזה של הובלת טובין בים

. היה נהוג אז שדמי ההובלה היו על פי המשקל חוזה לקחת מהודו לספרד, בד בשם ז'וט
של הסחורה עבור כל טון סחורה. בחוזה נקבע שעל החוזה חל דין אנגליה, בעלי האוניה 
היו אנגליים ואלו ששכרו את האוניה להובלת הטובין היו ספרדיים )בעלי הסחורה(. 

להובלת אותו  מחיר מקסימוםבספרד, הוציאו תקנות שקבעו  ,כשהאוניה הייתה בדרך
)רף לטובת  יותר מהסכום שנקבע בחוזה המקורי נמוךסוג בד. הרף בתקנות היה 

. הסחורה הגיעה לספרד ובעלי הסחורה שילמו את הסכום לפי התקנות הספרדים(
בגין ההפרש בין  באנגליהבעלי האוניה תבעו את הספרדים  .)שנמוך יותר מסכום החוזה(

ביהמ"ש האנגלי דחה את לם ע"פ תקנות ספרד. מה שנכתב בחוזה לבין הסכום ששו
הנימוק שם לא כ"כ ברור,  הדעה הרווחת היא שהנימוק הוא שביהמ"ש לא  התביעה.

במקרה שלנו, שם  ,ספרד -מוכן לאכוף חוזה שהוא בלתי חוקי על פי דין מקום הביצוע
 צריכים לשלם, למרות שזה בדיעבד שונה.

הכלל עוסק במצב  ?דין מקום עריכת החוזה חוזה שהוא בלתי חוקי ע"פהאם אוכפים  .4
מקום  פורום ודיןדין הע"פ דין חוזה,  -שהחוזה הוא חוקי על פי כל שלושת החוקים הקודמים

, אבל זה לא חוקי ע"פ דין מקום עריכת החוזה, השאלה האם במקרה כזה ביצוע החוזה
  ביהמ"ש יאכוף את החוזה או לא? 

o אוכפים את החוזה גם אם הוא לא חוקי ע"פ  כןברור שבמצב כזה  -במשפט המקובל
 .מקום עריכת החוזה, בתנאי שהוא חוקי ע"פ שלושת התנאים האחרים

o  המצב כנראה שונה בארץ,  -רהערת אוביט-קלימינ'  אולימפיק אירוויס 74/81ע"א
 ארץל ההגיעשפליטה שעלתה לישראל מאיראן  ,מהמשפט המקובל. דובר על גברת קלימי

בתוך המזוודה שלה היו ו וויס, היא קנתה את הכרטיס באיראןאיר קפיבמטוס של אולימ
הפלא, טבעות הזהב נעלמו עם המזוודה שנעלמה. היא תבעה את  . למרבהטבעות זהב

חברת הטיסה. חברת הטיסה טענה שהחוזה לא חוקי על פי דין איראן כי על פי דין 
 איראן אסור ליהודים להבריח כספים מחוץ לאיראן. 

דין  -חוזה היה חוקי ע"פ כל שאר הדיניםה -כשבוחנים את שלושת המבחנים הראשונים
זה היה אמנה בינלאומית בעניין של תעופה )אפשר במקום דין מדינה מסוימת  החוזה

דין אמנת וורשה בעניין של תעופה אזרחית בינלאומית(,  -אמנה בינלאומית תחולש
ברור שלא איראן, כך שחוקי לפי  ביצועמקום ההוא ישראל ולכן חוקי וגם  הפורום

אומרת  בפס"ד השופטת נתניהואבל לא חוקי לפי מקום עריכת החוזה.  ,השלישייה
נוגד את תקנת הציבור.  -מפלה נגד יהודים ואהנו לא נכבד את דין איראן כיוון ששאנח

השאלה למה צריך להתייחס לדין איראן אם לפי המשפט המקובל לא  לדעת המרצה,
יכלה ישר להגיד שמקום  ,מקום עריכת החוזה, לא ברור למה נתניהו נכנסה לזהמשנה 

אולי אפשר לומר מכך שלא אוכפים את דין איראן בגלל לכן,  .עריכת החוזה לא רלוונטי
שמפלה נגד יהודים כי אולי היא חושבת שאי חוקיות ע"פ דין מקום עריכת החוזה הוא 

אי חוקיות על פי דין מקום עריכת החוזה אין תשובה חד משמעית האם  כן בעייתי.
 מונעת אכיפת החוזה.

 יישום הכללים בדיני חוזים

 תושב דרום אירלנד, נכנס לחנות אופנועים בת"א, הוא חותם 19ביל בן -שאלה אמריקאית ,
על חוזה לרכישת אופנוע, ועל פי החוזה עליו לשלם עבור האופנוע בתשלומים האופנוע נגנב 

לנד אין לו כשרות משפטית כי הוא מתחת לגיל רביל טוען שע"פ דין דרום איולא היה מבוטח. 
 ולכן הוא לא צריך לשלם עבור האופנוע. איזה מהמשפטים הבאים נכון? 21
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o  החוזה תקף אם בעל החנות לא ידע ולא היה עליו לדעת שלביל אין כשרות משפטית ע"פ
מקום ת משפטית חל ורקובע שעל כששל חוק הכשרות,  77ס'  -דין מקום מושבו

, יש סייג שאם הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על מגבלת הכשרות המושב
 .החוזה יהיה תקף

 ון מראש דרך סוכן נסיעות ו לטיול באירופה הזמינו חדרי המלגדי וצביקה שנסע -אירועון
בית  .ן באיטליה הארנק של צביקה נעלם מהכספת בחדר שלובארץ כשלנו השניים בבית מלו

המלון הכחיש אחריות וזאת בהסתמך על הרשום בתנאי הזמנת החדר. לפי הרשום בית המלון 
איטליה תנאי זה תקף יש להניח שהוא  על פי דין .חפציהם של אורחי המלון אינו אחראי על

 :על פי דין ישראל צביקה רוצה לדעתלא תקף 
o  ותר את בית המלון פדרך לתקוף את התנאי שאיזה דין חל על החוזה והאם יש לו

 מאחריות?
אימצנו מהמשפט המקובל פס"ד  מירב הזיקותנבדוק איזה דין חל על החוזה. הכלל הוא 

 קו לעובד.
שם  -איטליה -מקום הביצועהזיקות הרלוונטיות פה, צריך להראות את הזיקות השונות: 

בארץ,  -המלון, חתימת החוזה -מקום העסק של אחד הצדדים עשו את השכרת החדרים.
 מהארץ. -הם, נסיעות בארץ -עריכת החוזה, סוכן

)אפשר היה להגיד את  יש זיקות לכאן ולכאן, הדין שיש לו את הקשר הקרוב ביותר,
מקום העסק שהצד שהביצוע שלו מאפיין את  -הפתרון ע"פ אמנת רומא, חזקה כללית

לשם, מקום  שפועלים במדינה שלהם יכול להיות שהיה נכנס -איטליה, צרכנים -החוזה
. במצב כזה שלא חד משמעי, מירב הזיקות פה יהיו עם איטליהמגורים כי פעלו פה( 

אפשר לקחת לשני כיוונים, אם חל דין ישראל ברור שהתנאי הזה לא תקף, ואם חל דין 
צריך לעשות פה עולה השאלה ולא ברור שע"פ דין ישראל התנאי הוא לא חוקי,  -איטליה

לא נאכוף כי  –אם על דין ישראל לא חוקי  ות לבין אי תקפות,את ההבחנה בין אי חוקי
 זה נוגד את פורום. 

o  כיצד אם בכלל הייתה משתנה תשובתך אם היה רשום בטופס הזמנת החדרים שעל
 החוזה חל דין איטליה?

הבחירה של הצדדים שבוחרים את בחירת אם קבעו שחל דין איטליה, דברנו על 
אוטונומית הצדדים, מקרים שגם אם הסכימו שיחול דין לות על בהיו כמה הגהצדדים. 

כללים קוגנטיים של  כגון: איטליה תהיה אפשרות לתקוף את החלת דין איטליה.
נטי שמיועד לחול זה גובר על הבחירה של הדין שחל. אם בישראל יש כלל קוג הפורום,

 -שעובד בישראל, קובעים שחל דין תאילנד דוגמא על עובד תיאלנדיבשיעור קודם נתנו ]
. פה השאלה, האם החוק [הדין הקוגנטי של דיני עבודה גוברים על בחירת הצדדים
לחוק  30לא תקף בגלל ס'  הישראלי שקובע שהתנאי הזה הוא לא תקף שייתכן שזה

מיועד לחול בתוך  30 יה מקפחת בחוזה אחיד, השאלה אם ס'תניהחוזים שמדבר על 
, 30יכול להתנות על הס' נטי בתוך הארץ, לא יכול לעשות חוזה בארץ לא אם קוגה הארץ

האם  לון באיטליה,לחול גם על חוזה שעושים עם בית ממיועד  30ו אם ס'ישהשאלה עכ
פה יש דעות לכאן ולכאן, השאלה אם הכלל הקוגנטי גובר על הדין החל,  ? חיצונית קוגנטי
שני המטרה להגן על אלו שפועלים בתוך ישראל,  מצד ,אך למצב הנדרש, הרחבהכנראה 

אם היו עושים את החוזה באיטליה ברור שלא חל אבל בגלל שפעלו בישראל נראה שאולי 
 אפשר להחיל אותו.

  כללי ברירת הדין בקניין

 בתחום של ברירת הדין מבחינים בין סוגים שונים של קניין:

 העברות פרטיקולריות של נכסים מוחשיים .1

 של נכסים לא מוחשייםהעברות  .2

 ממון בין בני זוגיחסים  .3

 ירושה .4
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 של נכסים מוחשים העברות פרטיקולריות -. הסוג הראשון של קניין1

. השאלה אם בעצם הבעלות עוברת או לא? מדובר בנכס מסוים העברה של נכס מסויםל שאלה ע
 .לכן קוראים לזה העברות פרטיקולריות

אנחנו מדברים גם על  זכות הקניין. יצירתמקום הימצאות הנכס בעת  הדין שיחול הוא דין הכלל:
 )למרות שיכולים לזוז, יש חשיבות לאתר את נק' הזמן הרלוונטית(. מקרקעין וגם על מטלטלין

  הכלל אומץ מהמשפט  -הנשיא שמגר -מנ' כור בע" גריפין קורפוריישן 352/87ע"א
יש להחיל את דין מקום הימצאות הנכס בעת "כלל הברירה בדיני קניין קובע כי : בלהמקו

 מקום הימצאות הנכס. -הביטוי בלטינית אומר (."Lex Situsיצירת זכות הקניין )

 אין פס"ד בארץ שהיה צריך ליישם את הכלל הזה על נכסים מוחשיים 

 :פס"ד באנגליהמ דוגמאות של יישום כלל הסיטוס

• mmell v Sewell (1858)Ca-  .הובלת טובין בים, הובלת סחורה של עצים מרוסיה לאנגליה
האוניה נטרפה בדרך ליד חוף נורבגיה. בנורבגיה הקצין של האוניה החליט למכור את העצים. 
הוא מוכר את העצים לצד ג' ואח"כ צד ג' מכר את סחורת העצים לסוחרים באנגליה. החברה 

את דמי הביטוח לקונים המקוריים שלא שבטחה את העצים בנסיעה המקורית, שילמה כבר 
גילתה שאותם עצים הגיעו דרך הסוחרים הביטוח  ולאחר מכן, חברתקיבלו את העצים. 

הנורווגיים לאנגליה, חברת הביטוח טוענת שהעצים היום שייכים לה )שהרי נכנסת לנעלי 
ה מי השאלהקונים(. הסוחרים החדשים שקנו את העצים בתום לב טוענים שהעצים שלהם. 

המבחן יהיה לדעת האם העברה מן הקצין לצד ג'  ,המבחן לדעת הבעלים של העצים ומה
העברה הזאת בוצעה בנורבגיה, העצים בזמן העברה היו בנורבגיה, אז  מעבירה בעלות או לא?

 נקבע שחל דין נורבגיה )דין הימצאות הנכס בעת יצירת זכות הקניין(.

 חשיבות לדין החל:היה הבדל בין הדינים ולכן ישנה 

o  מכרז פומבי,  הייתה באמצעות שםעברה הה תקנת השוק, ז"א התייה -נורבגיהלפי דין
ה לו רשות להעביר יתת שהקצין לא היה הבעלים ולא היורלכן הועברה בעלות למ

 .בעלות
o זה לא העביר בעלות כי לקצין לא הייתה סמכות, הקצין יכול רק למכור  -לפי דין אנגלי

 ם זו סחורה שמתקלקלת ואמור להעביר את הכסף לקונים המקוריים.את הסחורה א

 , לכן הקונים החדשים הם הבעלים ולא חברת הביטוח.הדין שחל הוא דין נורבגיה

• ]Winkworth v Christie [1980-  עם בית גדול ורב  באנגליהאדון ווינקווט היה אדם עשיר
ושם  לאיטליההגנב לקח את התמונה הזו ערך, פרצו אליו גנבים וגנבו תמונה מאוד יקרה. 

הוא מכר אותה לצד ג' שקנה אותה בתום לב. לאחר מכן, צד ג' רצה למכור את התמונה 
והעביר את התמונה לחברת קריסטיז שעושה מכרזים פומביים של דברי ערך. התמונה 
הופיעה בקטלוג של החברה ובעל התמונה המקורי מזהה אותה. מי הבעלים היום של 

 האם זה הבעלים המקוריים ווינקווט או החברה של המכרזים? -ונההתמ

o לא ניתן להעביר בעלות אין תקנת השוק במצב כזה -לפי דין אנגליה 
o אפשר להעביר בעלות גם על דבר שנגנב אם צד ג'  -יש תקנת השוק -לפי דין איטליה

 עשה זאת בתום לב.

בוחנים האם צד ג' רכש את הבעלות וקיבל כי המוצר נמכר שם,  -הדין שחל פה הוא דין איטליה
ליה ולכן הדין שחל הוא דין ל בעלות התמונה נמצאת פיזית באיטבעלות, בזמן שהוא היה מקב

 .איטליה



 אלעד מתן ד"ר רונה שוז –משפט בינלאומי פרטי     בס"ד

67 
 

בפס"ד הבעלים המקוריים ניסה לטעון חריגים לכלל הזה. שאם הנכס יוצא מאנגליה וחוזר 
  ביהמ"ש לא קיבל את זה.לאנגליה יחול דין אנגליה, 

 .זכות הקניין יצירתהדין שיחול הוא דין מקום הימצאות הנכס בעת  ל:הכל

במקרה שהמקום הימצאות של שביהמ"ש כן קבע חריג בפס"ד ואמר  :שנקבע בפס"ד החריג
 ע, כנראה החריג יופילדעת שוז) מירב הזיקות.אז מחילים את דין  מקריאו שהוא  לא ידועהנכס 

 כשלא מדובר במסירה פיזית אלא רק במסירה משפטית כמו חוזה(

מוכר איטלקי ששולח משאית עם סחורה לאנגליה ועדיין לא מכר את הסחורה, שהמשאית  -לדג'
בדרך הוא מוכר את הסחורה לאיש עסקים אנגלי. פה העברה זה העברה דרך החוזה שקבוע 

, לקבוע העברה בחוזה )משפטית ולא פיזית(פיזית או שמרגע זה הסחורה עוברת, אפשר להעביר 
מועד העברה הוא מועד החתימה, ייתכן שאי אפשר לדעת איפה המשאית באותו רגע, וגם אם 

 .יודעים זה מאוד מקרי לכן יחילו את דין מירב הזיקות

 העברות של נכסים לא מוחשיים -של קנייןהשני סוג ה. 2

 תביעה, מניות.דברים כמו זכויות בקניין רוחני או זכויות 

 :בעניין זה שתי גישות

יוצרים  .מקום הימצאם -חל דין הסיטוסגם לגבי נכסים לא מוחשיים  הגישה המסורתית:א. 
 .מקום הטבעי לממש את הזכותהסיטוס, סיטוס פיקטיבי כי זה נכסים לא מוחשיים. 

 של נכסים אלה. הפיקטיבי ? אלא שמדובר על הסיטוסכיצד מזהים את הסיטוס -הבעיה 
  הסיטוס הוא המקום הטבעי לממש את הזכות.כשיש לי נכס לא מוחשי 

o הפס"ד לא מתחום של ברירת הדין אבל ניתן ללמוד  -נ' מנהל המכס רוזין 418/86"א ע
הוא עו"ד ישראלי שייצג בישראל תייר שנפגע בתאונת דרכים בארץ וקיבל  ממנו. רוזין

השאלה הייתה  פיצויי בשבילו. לאחר מכן, הלקוח היה צריך לשלם שכר טרחה לעו"ד.
כללי המע"מ אומרים שאם עו"ד מייצג לקוח  האם הלקוח צריך לשלם מע"מ או לא? 

אך אם מייצג אותו לגבי נכס  ,זר, בעניין נכנס הנמצא בארץ הוא צריך לשלם מע"מ
בחו"ל הוא לא צריך לשלם. כשאנו מדברים על נכנסים פיזיים זה קל, אם זה דירה 

שהרי מדובר בפיצויי בגין  ,רואים איפה הדירה. אבל השאלה שלנו היא איפה הנכס פה
זכות הנכס= :התשובה היא במקרה שלנו? יזה נכס העו"ד מייצג את הלקוחז טת"ד א

ונשאלת השאלה מהו הסיטוס של זכות התביעה, היכן זכות התביעה הזאת . התביעה
נמצאת, מה המקום הטבעי לממש את זכות התביעה נגד נהג ישראלי בגין תאונה בארץ? 

כי זו זכות תביעה שנבעה מתאונה בארץ  הטבעי לממש את התביעה הוא ישראל, המקום
 ותובעים ישראלי.

 The Proper" )הדין הנאות"א מוחשיים מחילים את בתחום של נכסים ל :חדשההגישה ב. 

Lawהדין שיש לו הקשר הקרוב ביותר עם ההעברה -מירב הזיקות -(, כלומר. 

o קומפני פריזיין דה פרטיסיפסיון נ  שמואל פלאטו שרון  2244/81ת"א  -פס"ד מחוזי
 פס"ד דן האם יש להעדיף את הגישה המסורתית או את הגישה החדשה? -עמי(-' בן)הש

פלאטו שרון עלה מצרפת, התיק עוסק בדברים שנעשו בצרפת מלפני שעלה לארץ. חברת 
אשראי צרפתית טענה שהוא רימה אותם. החברה מסיבה מסוימת לא רצתה לתבוע אותו 

החברה החדשה תובעת  לחברה צרפתית אחרת. זכות התביעהבעצמה והיא העבירה את 
 תביעה נזיקית בגין מרמה.  -את פלאטו שרון בארץ

 בנזיקין.תביעה אי אפשר להמחות זכויות  -ע"פ דין ישראל 

 בנזיקין מותר להמחות זכויות תביעה -ע"פ דין צרפת 
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 איזה דין קובע, האם מותר להעביר את זכות התביעה בנזיקין?

 כיוון שהוא היום בישראל, לכאורה המקום הטבעי לממש  -לפי הגישה המסורתית
 ואז לא ניתן להמחות את זכות התביעה. את הזכות הוא ישראל.

 כל יסוד  -הדין שיש לו הקשר הקרוב ביותר-אם הולכים לפי גישת מירב הזיקות
בצרפת ולכן  יושבות החברות ,רה בישראליעה הזו הוא בצרפת, הפעילות והעבהתב

 צרפת.נקבע שחל דין 

אמרה שהיא מעדיפה את הגישה החדשה של מירב הזיקות.  -השופטת בין עמי, במחוזי
החברה דין מירב הזיקות )פסיקת מחוזי(.  -כך שכלל ברירת הדין בנכסים לא מוחשיים

 .הצרפתית החדשה יכולה לתבוע בארץ

 הגורמים למתקלים בין דינים יחסי ממון בין בני זוג -סוג שלישי של קניין . 3

לא מדברים על העברה של נכס אחד אלא השפעה של הנישואים על בעלות על כלל הנכסים של בני 
 זוג.

 באיזה מקרים יהיו לנו מתקלים בין דינים ביחסים בין בני זוג?

 מקרים בהם כרוך אלמנט זר 
o עולים 
o מישראל למדינה אחרת -יורדים 
o שיש להם נכסים בארץ -תושבים זרים 
o בחו"ל ישראלים שיש להם נכסים 

 :חשוב להבין את ההבדלים בין הדינים השונים,  ההבדלים בין משטרים במדינות שונות
 בכל דין יש משטר שונה של יחסי ממון.

ההבדלים בין הסדרים במדינות  -סקירה בינלאומית -סוגים של יחסי ממון 4ישנם 
 :שונות

לנישואים אין משמעות מבחינת הנכסים. מחילים כללי קניין רגילים מה  -רכוש נפרד .1
ה וכן, מרשום על הבעל שייך לבעל ומה שרשום על שם האישה שייך לאישה. ש

 .שרשום על שתי השמות זה בבעלות משותפת זה על שניהם

מיד אחרי הנישואים כל הנכסים שנרכשים אחרי הנישואים הם באופן  -שיתוף מיידי .2
אוטומטי בבעלות משותפת. ברוב המדינות זה רק נכסים שנרכשים אחרי הנישואים, 

בצרפת יש שיתוף  יש מדינות שמכניסים גם חלק מהדברים שנקנו לפני )כמו בית(.
 חזקת השיתוף -מיידי, בישראל

עצמם יש רכוש נפרד, הנישואים עצמם לא גורמים במהלך הנישואין  -שיתוף דחוי .3
מרגע הפקעת לשיתוף כל אחד יכול לעסוק ברכוש שלו והכל רשום אצלו אך 

הנישואין ע"י גירושין או לפני כן, או ע"י מוות, אז מתגבש שיתוף של הנכסים ואז 
. יש ווריאציות שונות במדינות צריך לחלק את הנכסים שנצברו במהלך הנישואים

נכנסים לשיתוף. יש מדינות ששיתוף זה קנייני, מיד מחצית  מתי ואיךת לגבי שונו
לדרוש את  -ויש מדינות שהשיתוף יוצר זכות אובליגטורית מבני הזוג שייך לכל אחד

 השווי של המחצית מהשני. 
אובליגטורית )זכות לתבוע חצי ממה נותן זכות  -דוגמא של שיתוף דחוי היא גרמניה

 . שרשום אצל השני(
מדובר על איזון משאבים  -חוק יחסי ממון )איזון משאבים( -שיתוף דחוי -בישראל

, אלו שאחרי יש איזון משאבים שזה שיתוף 1.1.1974שחל על בני זוג שהתחתנו אחרי 
ברור. אלו שהתחתנו לפני כן יש חזקת השיתוף שזה שיתוף  סטטוטורידחוי זה חוק 

 פרי פסיקה )חזקה הניתנת לסתירה( מיידי

בעת הגירושין יש רכוש נפרד לכל אורך הנישואים אבל  -חלוקה הוגנת בעת הגירושין .4
. יש את אלו שאומרים שזה חזקה ביהמ"ש רשאי לחלק את הרכוש באופן הוגן
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, ואם יש סתירה לכך נדרשת הצדקה, יש מדינות הוא חצי חצי של חלוקה שאופן הוגן
ם יש שיקול דעת של ביהמ"ש ע"פ רשימת שיקולים להתחשבות ע"פ כמו אנגליה ש

 .[באנגליה השיקול הכי חשוב הוא טובת הילדים]חוק. 

 כללי ברירת הדין בעניין יחסי ממון

 מה יכול להיות כלל ברירת הדין שיגיד לנו מה יחול על יחסי ממון בין בני זוג?

צלנו המצב החוקי לבין חלוקה בגירושין, אחלוקה במהלך הנישואין יש להבדיל בין -מאמר שוז]
 [בארץ הוא שחלוקה לפני נישואין ואחרי גירושין היא אותו דבר

 כלל בחוק -כלל ברירת הדין הסטוטרי

 לחוק יחסי הממון: 15סעיף 

איפה  -"חוק מושבם בשעת עריכת הנישואין"על יחסי הממון בין בני זוג יחול  :)רישא( הכלל
  הנישואים.שהם גרים במועד 

אולם רשאים הם בהסכם לקבוע ולשנות יחסים אלה בהתאם לחוק מושבם " :)סיפא(החריג
בני הזוג יכולים לבחור דין אחר אם לא אוהבים את הדין במקום המושב  -"בשעת עשיית ההסכם

 שלהם. אנחנו נכבד את ההסכם כל עוד שהוא תקף על פי דין מקום המושב.

 שבקביעת מקום מו -רישא 15ס' 

. זה מפתיע כי בהרבה חוקים שנחקקו לפני חוק יחסי בחוק יחסי ממון אין הגדרה של מקום מושב
(, בחוק המזונות 67(, חוק הכשרות )ס' 1965ממון יש הגדרה של מקום מושב לדג' בחוק הירושה )

 ."מרכז חייו של אדם"-כ(, בכולן ההגדרה למקום מושב 1959)

הכניסו  חלק טוענים שלא למקום מושב לחוק יחסי ממון? מה לומדים מכך שלא הכניסו הגדרה
חוק יחסי ממון בכדי לומר שזה אותה הגדרה של מקום מושב כמו בחוקים נוספים שנחקקו ל

באותו הזמן. מנגד, יש הטוענים שמכך שלא הכניסו הגדרה ברורה למהו מקום מושב הרי שנכראה 
ן אותו דבר כמו , כנראה הדעה שזה כברורה אין תשובה. זה מחריג חוק זה משאר ההגדרות סביבו

מרכז חיים" מרכז חיים. בפסיקה בהקשרים אחרים " -הדעה הרווחת יההחוקים האחרים זו
מסתכלים על  לא מסתכלים על הכוונות של האדם למרכז החיים אלא -נקבע כמבחן אובייקטיבי
 .הזיקות האובייקטיביות

 :הגישה האובייקטיבית  

"קביעת מקום -אימוץ הגישה האובייקטיבית -השופטת ביניש ששון, 'נ ששון 7687/04ע"א 
מושב של אדם מחייבת, אפוא, בחינה של מכלול הנסיבות בכל מקרה לגופו. בחינה כאמור 

 זוג בשעת נישואיהם." -מתחייבת גם באשר לקביעת מקום מושב של בני

 ,כמה זמן גר שם -האובייקטיביותנסיבות הלא מסתכלים על הכוונות של האדם אלא על 
אובייקטיביים דברים  -האיפה גרה המשפחה, אם למד את השפה ,האם קנה בית שם

 ם להיכנס לתוך הראש שלו.יסהמקום, אך לא מנותו לאותו א המקשרים

 לדעת המרצה זוהי הגישה הרווחת

 :הגישה הסובייקטיבית  

 -(בהקשר אחר -2123/08בבג"ץ גם )מצוטט גולדברג השופט, נפיסי 'נ נפיסי 1558/94דנ"א 
גישת היסוד בענייני המעמד האישי מייחסת משקל לרצונותיהם ולציפיותיהם של בני זוג, "

ושיקול זה עמד ביסוד העדפתו של עיקרון המושב. ..יש, על כן, לתת משקל בקביעת הגדרתו 
 לכוונתם לקשור את גורלם בארץ אחרת, ולאמץ את אורחשל "מקום מושבם" של בני הזוג, 

 " חייה ויסודותיה החברתיים, ובלבד שכוונה זו תהא רצינית וברורה
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 גולדברג. יש להסתכל על הכוונה הסובייקטיבית של בני הזוג, אימוץ הגישה הסובייקטיבית
יניים של סטאטוס הכוונה חשובה. מדובר בעניין של סטאטוס קשור ישמדובר בענ רמאו

 ה כוונת הצדדים.ים ולכן חשובלנישוא

שנה והחליטו לעלות  40פרס, היו נשואים בעיר אן וג שהתחתנו באירבני סז -נ' נפיסי נפיסי
יד קנו חנות בארץ שלאחר מכן נרשמה רק על שם הבעל. אחרי קניית החנות לא עלו מלארץ, 

מה מקום מושבם ג היה צריך לבדוק גישת השפט גולדברשנים לאחר מכן. לצורך  4אלא רק 
קום מושבם היה כבר קבע שמ תם לארץ, הואנים קודם עלייש 4, זה בעת רכישת החנות

, אבל . למרות שמדובר בבני זוג שכל החיים שלהם גרו בפרסםאל על בסיס כוונותיהבישר
ברג מקום מושבם הוא כבר דלות הכנות ולכן לפי גושעכשיו החליטו לעלות לארץ והתחילו לע

 ית. )רצה להיטיב עם האישה(.טיבקזוהי דוגמא מרחיקת לכת של הגישה הסוביי -בישראל

לא  -ת של גולדברג אומצה גם לאחר מכן בהקשר אחר שאינו יחסי ממוןיגישתו הסובייקטיב
 הלכה. ]להזכיר במבחן![

 

 

 

 כאשר לבני זוג אין מקום מושב משותף -החריג  -סיפא -15ס' 

מקום מושב  איך קורה מקרה כזה?מקרה שלזוג יש מקומות מושב שונה במועד עריכת הנישואין. 
גם על פי הגישה האובייקטיבית, ישראלי שנסע ללמוד בחו"ל מוקם מושבו ישראל אבל האישה 
שמתחתן איתה היא ממדינה אחרת, מסכימה לעלות לארץ אחרי הנישואין, עדיין מקום מושבה 

ל ושלו "מקום מושבה בחו אובייקטיביאם זה  -הוא מדינתה, ולכן יש להם מקומות מושב שונים
חוק לא מסדיר איזה דין יחול ב 15יש להם מקומות מושב שונים, ס'  ל מרכז החיים שלו.ישרא

 כאשר לבני זוג יש מקומות מושב שונים ביום עריכת הנישואין

 מבחן מקום המגורים המיועד

בהיעדר מקום מושב "-מקום המגורים המיועדמבחן  -ששון נ ששון 82/95ת.א.  -פסיקה במחוזי
בני הזוג  הועידומשותף לבני הזוג בעת הנישואין, יש לפרש מקום מושב כמקום המושב אותו  

 תוך זמן סביר, ואשר עברו אליו בפועל בזמן הנישואין, למגוריהם המשותפים לאחר הנישואין
 א החליטו איפה יקימו את ביתם."ן למה קורה כאשר עדיי" לאחר הנישואין

שה ירלשים לב לדיש השופט מחיל את מבחן מקום המגורים המיועד אותו הועידו בני הזוג לגור. 
אם אחרי החתונה לא עלו לישראל לדג', אז לא יחול מקום המגורים  .מעבר תוך זמן סבירשל 

 המיועד. 

מדובר בגבר שהוא במקור היה ישראלי אבל גר שנים רבות בהולנד, הוא נפגש  במקרה של ששון
עם אישה ישראלית כשהוא בחופשה באילת, אחרי החופשה חוזר להולנד, לאחר זמן קצר היא 
נוסעת גם להולנד, הם מתחתנים שם, כבר בזמן החתונה הם התכוונו שיגורו בישראל. חודשים 

היה מדובר במצב שהיו להם אחדים אחרי החתונה הם עוברים לישראל, הנישואים התמוטטו. 
כי בעת הנישואין מקום מושבו שלו היה בהולנד ומקום מושב שלה היה מקומות מושב שונים. 

 ישראל, נקבע שהדין שחל פה הוא דין ישראל.

ע"פ הדעה הרווחת  -לבדוק מה מקום מושבם של בני הזוג בעת הנישואים -15רישא ס' 
 מבחן אובייקטיבי:

o זה מקום  ,סיימנו -גישה אובייקטיבית -אם לשני בני זוג אותו מקום מושב
 המושב שלהם אותו דין יחול )כפוף לסיפא(

o אז צריך להחיל את המבחן  -אם לשני בני הזוג אין אותו מקום מושב
איפה מתכוונים לגור כדי שנגיע לדין אחד. ]אם בתוך  הסובייקטיבי של הכוונות
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להדגיש שרלוונטי אם הרישא, מקום מושבם שונה, מחילים מבחן סובייקטיבי[ 
 תוך זמן סביר. -אותו מקוםבאמת עברו ל

 

 מה קורה כאשר עדיין לא החליטו איפה יקימו את ביתם?

הבחור האנגלי שמתחתן עם הבחורה מאנגליה, לא החליטו עדיין איפה לגור. פה לכאורה אין 
 תשובה.

יכול להיות מקום  במבחן מירב הזיקות , ואזלהחיל את מבחן מירב הזיקותכדאי  -לדעת המרצה
אז יהיה אנגליה(. אין  -)בחורה  אנגלית, בחור לומד באנגליה כרגע עריכת הנישואין רלוונטי.

 פסיקה לעניין.

 לקרוא פס"ד נפיסי לשיעור הבא:

 

 

 

 9שיעור 

  חזרה על שיעור קודם:

יחול חוק " -רישאבלחוק יחסי ממון אומר  15. ס' יחסי ממוןנמשיך עם כללי ברירת הדין בעניין 
ם מקואלא ובר במקום העריכה של הנישואין עצמו ד". לא מןואימושבם בשעת עריכת הניש

דברנו על מצב שלשני בני הזוג אין מקום משותף על פי פס"ד  של בני הזוג במועד העריכה. מושבם
המקום בו התכוונו להקים את  ,ששון, במצב הזה הדין שחל זה דין של מקום המגורים המיועד

סיטואציה שבה לא החליטו איפה יגורו אין פסיקה אבל העלנו את האופציה של שימוש ב. ביתם
 במירב הזיקות.

חסים אלה בהתאם לחוק מושבם בשעת ולשנות י"אולם רשאים הם בהסכם לקבוע  -הסיפא
ם הסכבפ הרישא, אבל זה לא רק גובר על הדין שחל ע" הואאם יש הסכם . עשיית ההסכם"

 תקף על פיהוא ת הטקס אלא גם אם עושים הסכם במהלך הנישואין כל עוד יכד ערשנעשה במוע
 ים בהסכם גובר על הרישא.שהם קובע בשעת עשיית ההסכם אז הדין םחוק מושב

**** 
 

ים משותף בעת למה הבעיה של גישת מקום מגור, 15ס' הייתה הבעיה ביישום הרישא של מה 
 עשיית ההסכם דווקא בהקשר הישראלי?

הדין שנקבע הוא אחת ולתמיד  -(immutability) תנת לשינויהיא הגישה שלא ני 5' גישה בסה
נקבע במועד הנישואין ולא משנה מה קורה אח"כ. גם אם אח"כ עוברים למדינה אחרת. אין כך ש

ל מהם ושמדובר באנשים שחלק גדכבעיה בארץ המה לעשות ע"פ הרישא ימשיך לחול אותו מקום. 
אחריהם ומעוניינים לנתק את הקשר של אותה המדינה והדין שלה )גרמניה, ברחו ממדינה שרדפה 

 מדינות ערב(. לכן לא ברור למה בארץ אימצו את זה.

ש מותח ביקורת על "אין להם את הגישה שלא ניתנת לשינוי. בתוך פס"ד נפיסי ביהמ באנגליה
 .הגישה הישראלית. הפתרון היה חקיקה שיפוטית כדי להתגבר על הבעיה

 שלושת הסיבות מדוע הגישה לא מתאימה לישראל: -לסיכום

 קיבוץ גלויות 

  בושמההימלטות ממדינת מקום 
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 הדין במדינות ערב 

 פסיקתיים פטנטיםיצירת  -רישא  15דות עם הבעייתיות של ס' ההתמוד

 ( זכויות מוקנות1)

 של זכויות מוקנות. מאמץ את הפטנט :אזוגינ.  אזוגי  2/77ע"א 

)יום כניסת  1.1.74. עלו לארץ והבעל רכש רכוש לפני 1.1.74בני זוג התחתנו במרוקו לפני  עובדות:
כניסת חוק יחסי ממון לתוקף והם גם עלו  לפניהם התחתנו במרוקו יוצא ש(. של יחסי ממון החוק
 כניסת החוק. קודםהכניסה לתוקף של החוק וגם רכשו את הרכוש עליו היה הוויכוח  לפנילארץ 
ת החוק סיכשהנישואין התמוטטו, קצת אחרי כנהרכוש נרשם על שם הבעל בלבד. ם לארץ בעלות

דין מרוקו יש רכוש נפרד  וע"פשחל דין מרוקו טוען  הבעללתוקף הצדדים התווכחו על הרכוש. 
טוענת שחל דין ישראל  האישה, 15ולכן אם רשום על שמו הוא שייך לו בלבד וסומך על רישא ס' 

הבעל זוכה מקום מושב  -לפי החוק לחצי מהרכוש. תחזקת השיתוף ותהיה זכאי נכנסת לגדרואז 
 במועד הנישואין.

 ?1.1.74חל גם על בני זוג שהתחתנו לפני  15האם החוק בס'  השאלה המשפטית:

ושאר הוראות  3ס'  -"הוראת המעבר מגדיר כי:  של חוק יחסי ממון 14ס' מציין ש -ביהמ"ש
איזון קובע משטר של הסעיף הפרק השני לא יחולו על בני זוג שנישאו זה לזה טרם תחילת החוק", 

 15, אבל ס' 1974לא יחולו על בני זוג שהתחתנו לפני שאיזון משאבים  מדבר על , פרק שנימשאבים
 .15ס' על הוא בפרק הרביעי של החוק ולכן הוראת המעבר לא חלה 

. הוא חל על כולם ולא רק על אלו 1.1.74 -בני זוג שהתחתנו לפני החל גם על  15 סע'  הרוב:
 הבעל ינצח.יוצא לשיטת הרבו ש, לכן גם אלו שהתחתנו קודם הס' חל עליהם. 74שהתחתנו אחרי 

כלומר, כשהכנסת ת, א פוגעת בזכויות מוקנויקת חוק לחזקה שחק -זכויות מוקנותהדוקטרינת 
ממה שאחרי החוק יהיה לך פחות רכוש  להפקיע זכויות קיימות כךלא מתכוונת  ת חוק היאעקוב

 לא רוצים לפגוע בזכויות מוקנות. -שהיה לך קודם

נדע אם יש לה  ך, איאיך נדע האם לאישה יש זכויות מוקנותבמקרה שלנו נשאלת השאלה 
.  83אם ההתדיינות הייתה בדצמבר , 15מחצית מהרכוש. נצטרך לדעת איזה דין חל לפני שחל ס' 

. בדקו את כלל ברירת הדין של המשפט המקובל 15צריך לדעת מה היה כלל ברירת הדין לפני ס' 
בעת  חל מקום מושבם של בני הזוגשהיה חל אצלנו לפני חוק יחסי ממון. לפי המשפט המקובל 

בנפרד את עבור כל נכס צריך לבדוק החיסרון בכלל ברירת הדין הזה ש .רכישת הנכס המסוים
 נכסהיתרון הוא שזה מקום מושבם של הזוג בעת רכישת מקום המושב באותו הזמן, אבל ה

ישראל, רכוש שנרכש בני הזוג בעת רכישת רכוש המריבה היה . מקום מושבם של במקרה שלנו
בעל קנה את הכש ידי כברו שיתוף מיזהו חל דין ישראל יש חזקת השיתוף, לכן אם 74בארץ לפני 

המוצר, גם אם זה היה רשום על שמו בלבד, מכוח חזקת השיתוף מחצית כבר היה בבעלות של 
שהחוק לא פוגע  "ש קבעאישה והיא בעלת חצי מהרכוש ולכן יש לה זכויות מוקנות. ולכן ביהמה

 היא זכאית לקבל מחצית. 1.1.74שמדובר ברכוש שנרכש קודם מבזכויות האלו ולכן 

ובל מכוח כלל ברירת הדין של המשפט המק חקיקת החוק אינה פוגעת בזכויות מוקנות. -לסיכום
שהרכוש נרכש לפני חקיקת החוק, בזמן שחל דין ישראל  ,כיוון מקום מושב במועד רכישת הרכוש.

על יחסי הממון )מכוח כלל ברירת הדין של המשפט המקובל(, לאישה היו זכויות מוקנות במחצית 
 נכסים אלה.

גם לפי המשפט  74קודם  )ולא בארץ( ל"דבר שנקנה בחו -של זכויות מוקנות מגבלות הפטנט
היום הפטנט לא עוזר.  יש תנאים כדי שיהיו זכויות מוקנות, זה רק מקרים שהרכוש  -המקובל

כי גם על פי המשפט המקובל  74, זה לא עוזר לגבי רכוש שנרכש במרוקו לפני 74נרכש לפני שנת 
וי הסיכ 74ככל שמתרחקים משנת ל מרוקו, כמקום רכישת הדברים באותה העת. הדין היה ש

גם למקרים  יםפטנט אלכן היה צורך למצו ,הוא נמוך 74שהסכסוך יהיה על רכוש מלפני שנת 
 אחרים.
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 הסכם מכללא( 2)

 נפיסינ'  נפיסי 1558/94דנ"א 

ותכננו לעלות  1979בארץ בשנת . הבעל קנה חנות 1944איראן בשנת בני הזוג התחתנו ב עובדות:
בהמשך הנישואין התמוטטו,  .1983. בני הזוג עלו לארץ בשנת לארץ, החנות רשומה על שם הבעל

 15סומך על הרישא של ס'  הבעללפי חזקת השיתוף ו טוענת שמחצית מהחנות שייכת לההאישה 
 ואומר שמקום מושבם בעת הנישואין היה איראן.

 . אין הסכם מפורש אבל לקיים הסכם מכללא.15א של ס' פלעשות שימוש בסי -הפטנט

סיפא, שעל פיו דין ישראל חל על  15הסכם מכללא/מיוחס, בהתאם לסעיף  קיים :)ברק( הרוב
שיחול דין ישראל על יחסי הממון בין בני הזוג. ברגע שחל  מגדירההסכם מכללא  .חנותבבעלות ה

 דין ישראל חלה חזקת השיתוף והאישה זכאית למחצית מהחנות.

 מה הבסיס לשימוש בהסכם מכללא/מיוחס?

והערכים של ישראל לקבל את הנורמות  ,יות כמו כולםהליקלט ולה כוונתומי שעולה לארץ 
ה סבירה שעולים רוצים לקבל את ההנח ולכן ישנה המיניםון בין ובוודאי בדבר יסודי כמו בשווי

ה משפטית להגעה לתוצאה רצויה. קציורהדינים בארץ על עצמם )ברק מציין בפס"ד שזו קונסט
האם הבעל האיראני הזה חשב שמה  קת השיתוף עצמה היא קונסטרוקציה משפטית(וכן, חז

 שקונה יהיה חצי לאשתו? לא נראה.  

הגיע לאותה תוצאה בדרך אחרת. לדעתו זה הסכם -קטיבייהסכם פובר במד -ת של חשיןורביק
 קטיבי ולא היה מוכן לפטנט המלאכותי של ברק. )המרצה מסכימה איתו(.יפ

 מהו היקפו של "ההסכם"?

 גישות: 2להיקף ההסכם מכללא ישנם 

לא היה  בנפיסיכי  ,יסנציין כי כל הדיון בנוגע לגישות ההסכם מכללא היה באוביטר בפס"ד נפי
בתוך ההסכם גם על פי הגישה הייתה חנות מכיוון שהרה או רחבה אם מדובר בגישה צמשנה 

ונטי הבחירה בין וההחלטה לעלות לארץ. לכן לא רל אחריהצרה וגם הרחבה. החנות נקנתה 
 ההסכם ולכן זה היה אוביטר. דכיבו אחריהגישות. הוויכוח היה רק על רכוש שנרכש 

 -(גולדברג ודורנרגישה צרה )השופט .1

הכל תלוי בזמן של גיבוש  -גיבוש ההסכם לאחרשנרכשו , הסכם מכללא חל רק על נכסים
מרגע ההחלטה או  -יבחן כל מקרה לגופויההסכם. בד"כ ההסכם מכללא של אנשים שעולים לארץ 

יה במדינה הישנה ע"פ הגישה הצרה ההסכם לא יש לפני העלכרייה. אם זה רכוש שנרגע העלמ
בעת התחלת ההכנות לעלות לארץ בשנת היה במקרה זה רגע ההחלטה, ) את אותו רכוש. כולל
 (.  כל רכוש לאחר מכן כלול בהסכם ויחול דין ישראלולכן,  1979

תפו ימדובר בבני זוג פלסטינאים מעזה שש -סא' מ'א' 09-09-860תמ"ש  -פס"ד שאימץ גישה זו
אשתו יחד עם לברוח מהר לישראל  היו צריכיםבעזה  םתושב"כ הישראלי, כשגילו אהפעולה עם 

וויכוח לגבי רכוש  . עלהקיבל כסף ודירה, ולאחר מכן הנישואין התמוטטו המשת"פ והילדים,
שנרכש אחרי שהגיעו לישראל. השאלה איזה דין חל? אם חל הדין המצרי שחל בעזה, אז הכל יהיה 

 חצי מהרכוש. תקבלהאישה ישראל  כי הרכוש נפרד אבל אם חל דיןבשבילו 

הסכם מכללא, למרות שזה קצת שונה שלא של ש מדגיש שהם מאמצים את גישת נפיסי "ביהמ
הרכוש מכיוון שבאים מאידיאל כלשהו לארץ אבל בכל זאת מחוסר ברירה. יחול דין ישראל ו

 זה לא משנה איזה גישה תבחר, נציין כי בכל זאת  גם בפס"דהרלוונטי נרכש אחרי גיבוש ההסכם 
 פט בחר את הגישה הצרה.השו

  ( גישת הרוב -ואור לויןכהן, -שטרסברג הנשיא ברק,)גישה מרחיבה . ה2
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רים )מיחס לצדדים הסכם ללא התייחסות לכוונות הצדדים, "ככה הם אמו ההסכם המיוחס
גם אלה שנרכשו לפני העלייה חל על כל הנכסים של בני הזוג,  שיחול הדין הישראלי( -להתכוון

כל  לפי גישה זו מעוניינים להגדיל את ערך השוויון כך שלא רק נכסים שיקנו בעתיד אלא גם ,לארץ
 גישה זו הרבה יותר מהפכנית. שנרכשו לפני העלייה ולפני ההחלטה. הנכסים

פלוני, אבל לא הוכח שחלה חזקת השיתוף על  עזבוןפלוני נ  1913/05 בבע"מ ושמהגישה יה
העלייה,  לפניביהמ"ש עקרונית היה מוכן להחיל את הדין הישראלי על הנכסים שנרכשו  -הנכסים

אבל זה נפל בעניין של חזקת השיתוף, הבעל הצליח לסתור את חזקת השיתוף ובסופו של יום 
 ן היה מוכן לקבל את הגישה המרחיבה.קיבלה. אך מבחינת עקרון ביהמ"ש כהאישה לא 

 או צרה?איזו גישה עדיפה, מרחיבה 

 יבה פוגעת בזכויות יותר מתאימה לציפיות הצדדים. הגישה המרח -לטובת הגישה הצרה
הבים את הבעל הוא כבר קנה את זה ולפי הדין שקנה אותו זה שלו ולכן מוקנות, גם אם לא או

 זה פגיעה בזכויות.

 אם רוצים לחולל שוויון גם במקום שלא היה אולי יהיה ניתן -לטובת הגישה המרחיבה 
 .להצדיק את הגישה הרחבה

 ההבדל בין גירושין למהלך נישואין:

 אבל, אם הדין שחל זה מקום המושב בעת רכישת הנכס  -באנגליה, המשפט המקובל .
לביהמ"ש יש שק"ד לחלק את הנכסים כל עוד שבני הזוג הם תושבי  ,הצדדים מתגרשים

עושים הבחנה בין רושין. מקום מושבם בעת הגי האנגליה במועד הגירושין. פה המבחן יהי
 .חלוקה -הנכסים לבין סמכות ביהמ"ש לחלק בעלות

 גם בעלות וגם חלוקה מכניסה בתוכהה כי חזקת השיתוף דקשה לעשות הפר -בארץ. 

 יש לביהמ"ש שיקול לשנות את החלקים ולא לתת חצי חצי ואז זה יותר  -איזון משאבים
 .דומה למצב אנגליה

  74שנת ו קודם נתבני זוג שהתחבארץ הייתה על רוב הפסיקה. 

 -לות הפטנט של הסכם מכללאובג

 :מקרים בהם יש הסכם מפורשלא ניתן להשתמש בהסכם מכללא ב

  בני הזוג התחתנו בצרפת ושם המשטר הוא משטר של  -אואליד נ' אואליד 291/85פס"ד
ולכן הם עשו הסכם ממון שאימץ משטר של רכוש נפרד. לאחר מכן עלו לארץ  ידיישיתוף מ

והמשיכו לנהל חשבונות בנק נפרדים. הנישואין התמוטטו והבעל סומך על ההסכם הצרפתי 
 של רכוש נפרד ואילו האישה מנסה לסמוך על חזקת השיתוף.

מקבל את טיעונו של הבעל וקובע שיש כאן הסכם מפורש שנעשה בצרפת ועצם  -ביהמ"ש
חל משטר של רכוש נפרד ע"פ ההסכם  -העלייה לארץ לא מבטלת את ההסכם המפורש

ה לארץ לא ילא ניתן לבטל מכללא הסכם מפורש. העלי -המפורש שנעשה ע"י בני הזוג בצרפת
 משנה את ההסכם הזה.

ני נישואין. אם היה יודע שהיו מחילים את חזקת השיתוף עליו הסכם לפלבצע  -ההצעה לבעל
 הוא היה עושה הסכם שיתוף נפרד.

 )הפטנט של חשין בדעת יחיד בנפיסי( אי החלת הדין הזר (3)

 נוגד את עקרון היסוד של שוויון בין המינים.  לחול מכיוון שהואלא נחיל דין איראן למרות שאמור 

הוא  .המכללא כי מדובר בהסכם "פיקטיבי"השופט חשין דחה את גישת ההסכם  בדנ"א נפיסי
 .נוגד את עקרון היסוד של שוויון בין המיניםקבע שאין להחיל את דין איראן כיוון שהוא 

 לא להחיל את הדין.היה . לא ברור אחרת איך הוא יכול תקנת הציבור, שזה סוג של נראה למרצה
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איך אפשר להגיד שמשטר של רכוש נפרד נוגד את תקנת הציבור  -בספרות ביקורת על גישה זו
להגדיר  צה רכוש נפרד בארץ מותר לוורם לאנשים לעשות את זה בארץ? הרי מי שכשאנחנו מתירי

שזה מותר אצלנו לכל איך זה יכול להיות מזעזע ונוגד תקנת ציבור כ הביקורת היא לכן זאת.
 דכפין.

את כעוד נימוק לאי החלת הדין המצרי כי נגד בריו של חשין לדהתייחסו  -פס"ד ס'א נ' מ'אב
 חשין.דעת יסוד של שוויון. השופט תמך בהעקרון 

 דוגמאות לשאלות: -יישום הכללים

 שאלה אמריקאית

עריכת הטקס חתמו  ינלפ 1990בשנת  ת התחתנו בצרפתסוזאן ופיאר שניהם תושבי ואזרחי צרפ
בני הזוג עלו לארץ ופיאר קנה דירה  2005הסכם ממון לפיו אימצו משטר של רכוש נפרד. בשנת 

צה לדעת האם היא זכאית ורשם אותה על שמו בלבד לאחרונה הנישואים התמוטטו וסוזן רו
 חצית הדירה?למ

 לא מקום הימצאות הנכס.ביחסי ממון הכלל הוא  תזכורת:

 ית ההסכםימקום מושבם של בני הזוג בעת עשהסכם ממון תקף על פי דין לא, כי התשובה: 
 )פסד אואזיס(

 :לניתוח קייס

ני הזוג גרו ונה באחרי החת .סוזן תושבת צרפת התחתנה בצרפת עם אלן, תושב אנגליה 1970בשנת 
ם בישראל ובאנגליה ורשמם יסעסק בנכמהים עסק מוצלח והשקיע את הרווחים אלן הק .באנגליה

בני הזוג עלו לארץ אלן הקים עסק בארץ ובהתחלה העסק הצליח ולכן  1980על שמו בלבד. בשנת 
ם ורכש נכסים נוספים בישראל וגם אותם רשם על שמו בלבד. בשנים האחרונות העסק כשל והי

ן טוענת שמחצית מהרכוש סוז .ל"ם למכור רכושו בארץ ובחושים מבקשיולן חובות רבים ונלא
ד חל משטר של רכוש נפרדין אנגליה ם שייך לה. יש להניח שעל פי ואיל הנישכ ךלשנרכש במה

ש על "ה דין יחיל ביהמ. איזידייחל משטר של שיתוף מת וישראל דין צרפבמהלך הנישואין ועל פי 
 מנת לקבוע למי שייך הרכוש?

 יש לפתור את השאלה לפי הסדר הבא:

 במקרה לפי הרישא חל מקום מושב בעת מועד החתונה.  -בחוק 15ס' רישא  -נקודת המוצא
ה אין להם מקום מושב משותף היא היית -מקום מושבם שלנו קשה להחליט מה היה באמת 
לכאורה לא כתוב מה התכוונו אבל בגלל שכן גרו  אומנםתושבת צרפת והוא תושב אנגליה. 

דין הרישא הדין שחל הוא באנגליה אח"כ כנראה אנגליה היה מקום מגורים מיועד ולכן ע"פ 
יוכלו לקבל את הנושים יוצא מזה שהכל שייך לו וולכן רכוש נפרד האנגליה. ע"פ דין אנגליה 

 כל נשייתם מנכסיו.

  'נפיסי בשיטת הרוב ניתן להסיק או ליחס הסכם פס"ד ע"פ  -15נבדוק לפי הסיפא של ס
 יחס להם הסכם מכללא.מכללא כי עלו לארץ, גם בזמן שהנישואים היו שלמים ולכן יש ל

 ?נבדוק מה היקף ההסכם, על אילו נכסים ההסכם יחול  
o שעלו  אחריגולדברג ודורנר, על איזה נכסים יחול דין ישראל? רק מה שנרכש  -גישה צרה

 .יהיה על הנכסים חזקת השיתוך ותקבל חצי מהם 1980אחרי  לארץ.
o 1980שהוא קנה לפני  ברק, ההסכם יחול על כל הרכוש וגם על הדברים -גישה רחבה. 

 לא מדובר איפה הנכסים, באנגליה או בישראללשים לב! 

 מצב של ידועים בציבור )לא לבחינה(
ידועים ישנו מקרה על . אין תשובה ברורה בעניין הזה. על ידועים בציבור חוק יחסי ממון לא חל

ישה. האישה הא אותה על שםירת נופש בארץ ורשמו ה בבלגיה וקנו דבציבור שמקום מושבם הי
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ה חזקת חלוממילא שראל יאם חל דין ההשאלה איזה דין חל?  ים רצו את כל הדירה.דלנפטרה והי
 שום דבר. יםאם חל דין בלגיה לא מקבלאך חצי השיתוף ולכן היו מקבלים 

  מקרים כאלו ניתן לראות במספר דספלינות משפטיות:

בציבור מתכוונים שהרכוש  דועיםיני הזוג כל העניין של חזקת שיתוף זה חוזה מכללא, ב -חוזים
מכיוון שבמקרה ל על החוזה, אזי צריך לבדוק איזה דין חחוזים  מדובר בפן של ם אםיהניחולק ב

האם לכן נבדוק  -חל דין מירב הזיקותוממילא בחוזים ו איזה דין זה חוזה מכללא, רמאלא הזה 
 הדירה.מקום מושב משותף או ישראל כמקום הוא כבלגי הדין ה

)ולא בהלכת  קונסטרוקציה קנייניתבתוך באנגליה כל הנושאים של ידועים בציבור נכנס  -קניין
על שמו הוא מחזיק בשבילו ובשביל הידועה בציבור נכס רשום ש לכן מוגדר שם שבעל השיתוף(

 ימצאות הנכס.מקום ה -בקניין כלל ברירת הדיןשלו. 

כסי ממון. דווקא בידועים בציבור לא חל חוק נם וקניין. הדבר הכי חשוב הוא לסווג, נזיקין, חוזי
 ברגע שיודעים ניתן לזהות את כלל ברירת הדין הרלוונטי.

 

 )שני הנושאים מאוחדים(  בירושהוסמכות השיפוט כללי ברירת הדין 

את כל ההיבטים של משפט בינלאומי פרטי בהקשר של  מצוייןלחוק הירושה ממצא באופן  7פרק 
.למרות שמדברים על ברירת הדין יש לדבר גם על הסמכות בירושה. נראה את מכלול ירושה

 הדברים.

 בירושה שיפוטהסמכות 

 : 136, סעיף 1965-חוק הירושה, תשכ"ה
"בית משפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או 

 שהניח נכסים בישראל."

 
 לסמכות: חלופייםהסעיף נותן לנו שני בסיסים 

פטירה  בר על מקוםולשים לב שלא מד -מקום מושבו של הנפטר היה בישראל ביום מותו .1
, יכול שהוא נפטר בנופש בחו"ל עדיין נכנס לחלק הראשון כי מקום מושבו מקום מושבאלא 

 בישראל.

שהניח נכסים בישראל, אז לביהמ"ש יש  -תושב זר -אדם שמקום מושבו לא היה בישראל .2
 סמכות.

עולה השאלה לגבי חלופה שניה, האם סמכות ביהמ"ש הישראלי היא רק לגבי הנכסים 
 בארץ או היא לגבי כל העיזבון?

  ברגע שהמנוח הניח נכסים בארץ  -"דוראקוו"פרשת -פלונים 'פלונית נ 9914/09ע"מ
הרמוניה ביהמ"ש הוסמך לדון בכל העיזבון כולל נכסים שנמצאים בחו"ל. הרעיון הוא של 

ך אך רשאי לסרב להפעיל את מוסביהמ"ש משדנים בכל העיזבון יחדיו.  אוניברסליות
סרב על בסיס הדוקטרינה של פורום לא נאות או ע"פ הליכים תלויים ועומדים וכן לסמכותו 

 .גם על הנדל"ן בארץ
, כולל נכסים בכל העיזבוןמוסמך לדון על פי החלופה השנייה, בית המשפט  לסיכום:

 הוכח שישראל הינאם ה לסרב להפעיל את סמכותושנמצאים בחו"ל. אולם רשאי הוא 
 פורום בלתי נאות.

נוח איש אמיד שמקום מושבו היה המ -פרטי המקרה שמדגים סמכות על כל עיזבון
דור ובמדינות כן היה בעל נכסים בישראל באקווים בישראל וובלו קשרים ט היו .דורבאקוו

הבת בארץ חששה  רץ, האלמנה ושני הבנים גרו באקוודור.אחרות. אחת מבנותיו גרה בא
ה שביהמ"ש שיקפחו אותה ולא תקבל את המגיע לה, לכן פנתה לביהמ"ש בישראל וביקש
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ישראל ידון בש "לא רצו שביהממכיוון שהתנגדו  בניםההאלמנה ובישראל ידון בעיזבון, 
 בעניין בשל חוסר שליטתם על ההליכים. 

o ש אמר שיש סמכות כי "ש שאל אם יש סמכות או לא? ביהמ"ביהמ -שלב הראשוןב
  נכסים בישראל ולכן יש סמכות על כל העיזבון.המנוח הניח 

o פורום לא נאות, האחים והאלמנה טענו שישראל פורום לא בדיקת ה -בשלב השני
שאכן  נטל ההוכחה עליהם הליכים באקוודור לכןלא היו במקרה זה עדיין נאות. 

 ישראל לא פורום נאות מהבחינות הבאות:

  פן ברור שמירב הזיקות)המבחן של הוכיחה שצריכים לבוא ולהראות באונטל
. במקרה זה המשפחה לא הצליחו לעלות דורון אקוו( נוטות לכיותפורום לא נאו

"ש ביהמב. דור לא הוכיחו שרוב הנכסים היו באקוו א. את הנטל משתי סיבות
 האחים והאלמנה ניסו להסתיר דברים  -התרשם שהם לא כנים 

  שדברו על  של המנוחהיו כבר הליכים משפטיים בארץ לגבי אחת מהחברות
המ"ש מוכן לדון גם במי שלא תושב הנכסים כך שהייתה עוד סיבה לדון בארץ. בי

 ישראל 
 

סמכות,  ביהמ"של -ביהמ"ש בישראל דן גם במי שלא תושב ישראל תוך קיום המגבלה הבאה
. במקרה זה יתן צעד מעשי לגבי נכסים בחו"לילא אבל  צדכמה מגיע לכל סעד הצהרתי תן ויי

לא היה מוכן למנות מנהל על הנכסים בחו"ל,  ביהמ"ש עיזבון,המנהל על  מינויסעד מעשי היה 
מינה מנהל רק על העיזבון  חו"ל ולכןלרציונל שלא מוכן לחייב על דברים שבנכנס מכיוון ש
דור מנהל על נכסים באקוושאם בישראל ממנה היא בהבנה של ביהמ"ש אפקטיביות ה בישראל.

יעה זה לא צים פיצול של התברסליות לא רויב. יש פה תפיסה של אונחייבים להתייחס אליולא 
 ים."ש אחר ייתן את הצוובי לא רוצים שביהמיהיה אפקטי

גם כאשר בית המשפט מפעיל את סמכותו לגבי נכסים שנמצאים בחו"ל, הוא לא ייתן צו  -לסיכום
  .מעשי כגון מינוי מנהל על כל העיזבון שלא יהיה אפקטיבי בחו"ל

 בירושה כלל ברירת הדין

 138, חוץ מן האמור בסעיפים יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו"על הירושה  -לחוק 137' ס
נראה שגם עד ס' המרצה מדגישה כי יחול מקום מושבו של המוריש.  -כלל ברירת הדין. ."140עד 
 יש לנו חריגים. 143

הדין מגדירה בסמכות  שכמו קיבלו את הגישה האוניברסלית )שלא כבמשפט המקובל(   בישראל
 . מושבהעל החל ן שחל אותו די אוניברסליתישה ג

. על ירושת הימצאםגישה מפצלת ולפיה על ירושת מקרקעין חל דין מקום  -במשפט המקובל
 .של הנפטר בעת מותו מושבומטלטלין חל דין מקום 

  ישראלי הוא לגבי המקרקעין.המקובל וה המשפט ההבדל ביןיוצא כי 

 בישראל האוניברסלית שאומצההיתרונות והחסרונות של הגישה 

בניגוד למשפט המקובל בו  הרבה יותר פשוט.כל שדין אחד חל על הכל  ות.טוודאות ופש -היתרון
 יש הרבה דינים שחלים בו"ז.ואז גישה אוניברסאלית  אין

 אפקטיביים כי אם מדובר במקרקעין ים והם לא יהיויכול להיות שביהמ"ש ייתן צוו -סרוןיהח
ל יקבל את ההחלטה שלנו. בתוך החריגים מנסים "ש בחו"שביהמ החהבט "ל אין שוםבחו

 .להתייחס גם לזה ולמזער את הבעיה הזו. המחוקק מעדיף את הגישה האוניברסאלית בכל זאת

 קביעת מקום מושב
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ישנה הגדרה מפורשת  –המקום בו נמצא מרכז חייו..."  -"בפרק זה 'מושב' של אדם  -135 'ס
הפסיקה קבעה שמודבר במבחן ולכן רה וודאית דמקום מושב, מרכז חייו היא לא הג למהו

 :האובייקטיבי

הכניסו את  -שטרק נ' בירנברג( 587/85"מירב הזיקות העובדתיות" )ע"א  -ימבחן אובייקטיבה
 רעיון מירב הזיקות העובדתיות ולכאורה ע"פ הגישה הזו אין התחשבות בכוונות של הנפטר.

 –האם ראוי להתחשב גם בכוונת הנפטר? )שילה, "פירוש לחוק הירושה תשכ"ה  -הביקורת
חושב שצריך להתחשב בכוונות. לשיטתו הכוונות לא המלומד שילה  -( 113, כרך ב' עמ' 1965

 נפרדות אלא נבדקות בנוסף לעובדות.

 כוונות.העניין עדיין לא נדון בפסיקה, ע"פ המבחנים האובייקטים בפסיקה אין מקום לדון ב

 ?)לא ניתן להתנייה( הוא קוגנטי 137האם סעיף 

קוגנטי )לא ניתן בירושה  ברירת הדיןכלל האם  ראינו שעל יורשה חל מקום מושבו של הנפטר.
 להתנות עליו( או שניתן להגיד שיחול דין אחר?

 -האפוטרופוס הכללי נ' פלוני -ו"מ הי 594/04ע"מ  -לא ניתן להתנות על החלת הדין הזר
התחתנה עם גבר הולנדי וגרה בהולנד שנים רבות, היו לה שהמנוחה במקור הייתה ישראלית, 

בלו חלק רצתה שרק שתיים מבנותיה יקולכן שלוש בנות, כנראה היה לה ריב עם אחת מהבנות, 
מנוח חייב היה שעל פי הדין ההולנדי יש חלק משוריין שאומר שבעיזבון כשהיא תמות. הבע

לקבל חלק לכל אחד( הילדים זכאים זבון שלו לילדיו )במקרה הזה שליש מהעי להוריש חלק
בעת ביקור של המנוחה . החלק המשורייןן ההולנדי שיש עניין של מסוים. זה היה המצב בדי

שראל יתחלקו לגבי הנכסים בישראל בלבד, וקבעה בצוואה הזו שהנכסים בי צוואהכתבה בישראל 
הבנות שקיבלו את הכנסים בארץ ביקשו צו קיום צוואה, הבת ואז נפטרה.  הבנות האוהבות 2בין 

כללי התערב ואמר שמקום מושבה של האם הוא טרופוס ההשלישית לא הייתה בתמונה אבל האפו
לא יכולה להעביר את הכל לשני בנות אלא צריכה לתת חלק היא נד הולנד ולכן ע"פ דין הול

שלגבי הנכסים בישראל יחול דין  כוונה שלהשהמשוריין לבת השלישית. שתי הבנות ניסו להגיד 
 עשתה צוואה מיוחדת בישראל. ישראל ולא רצתה דין הולנד ולכן

 ? 137האם ניתן להתנות על ס'  השאלה המשפטית:

קוגנטי. )בערכאה ראשונה אמרו שהוא סעיף  137להתנות על ס' קובע שלא ניתן  :ביהמ"ש העליון
בישראל דין "פ הע בכל מדינה.ערכים קשורה לשהשאלה של חופש הציווי  היהשניתן(. הנימוק 

ווי הוא עיקרון על, לעומת זאת בהולנד יש להם ערכים אחרים כי לדעתם חשוב לדאוג חופש הצי
בין  . מדובר בערכים שוניםשל חלוקת ירושה דים לכן יש ערך משורייןילאלי של הטחון הסוציילב

שמקום ומכיוון שמה שיחול על אדם זה הערכים של מקום מושבו  המדינות ולכן ביהמ"ש קובע
כיבוד רצונו של המוריש מול ישה ההולנדית. בהולנד צריך לאמץ הג ה של המנוחה היהמושב

 .כיבוד ערכי מקום המושב

 137החריגים לכלל בסעיף 

 נכסים העוברים לפי דין מקום הימצאם בלבד. -138סעיף  •

 צורת הצוואה. -140סעיף  •

 דין חוץ המפנה לדין אחר. -142סעיף  •

 תקנת הציבור וכדומה. -143סעיף  •
 

 נכסים העוברים לפי מקום הימצאם -138החריג בסעיף 

" נכסים העוברים בירושה לפי דין מקום המצאם בלבד, יחול על ירושתם אותו הסעיף קובע: 
 דין."
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דובר על מנוח שמקום מושבו היה בישראל,  -משמעותו של החריג -כהנא נ' כהנא 598/85ע"א 
אבל בין הנכסים שלו היו נכסים בצרפת. הוא הוריש את כל הנכסים שלו לאשתו השנייה. ולא נתן 

החלק המשוריין, הבן לא  שום דבר לבנו מהנישואין הראשונים. בצרפת יש גם את השיטה של
 וריין מהנכסים בצרפת. ש וטוען שמגיע לו החלק המש"ן פונה לביהמקיבל שום דבר ולכ

חל דין ישראל, מקום מושבו של המנוח הוא ישראל כך שאין שמירה של חלק עבור  -ע"פ הכלל
 הילד, המנוח זכאי לעשות כרצונו בחלוקה. הבן לא יקבל כלום.

בלבד יחול  האם המקרה נכנס לתוך החריג שנכסים העוברים בירושה ע"פ דין מקום הימצאם
ביהמ"ש מסביר שהחריג יחול כאשר ע"פ דין מקום הימצאם של  ?עליהם אותו דין המקום

ם הימצאות הנכסים אין אפשרות הדין במקו ע"פ. כאשר הנכסים אין אפשרות של החלת דין אחר
"במלים אחרות, מדובר -וכלשון ביהמ"שרק הדין של אותו מדינה יכול לחול. של החלת דין אחר ו

בשיטת משפט אשר כלל ברירת הדין שלה לגבי ירושת אותם נכסים מפנה אל הדין הפנימי של 
 אותה שיטת משפט, ואליו בלבד...". 

אנחנו צריכים להסתכל בכלל ברירת הדין בירושה של מקום הימצאות הנכס. במקרה הזה היה 
צרפת חל דין האזרחות. האם דין צרפת מפנה צריך להסתכל בכלל ברירת הדין של צרפת וע"פ דין 

חות. אזרחות יכול להיות כי חל מקום האזר ,אל הדין הפנימי שלה ואליו בלבד או שלא? לא
במקרה לכן,  ת תחולת דין זר.שרפהצרפתית מאמשפט המערכת כך ש אזרח צרפת אלשמהמנוח 

 זה החריג לא התקיים והבן לא קיבל שום דבר.

 ים?ימתי החריג מתק

יה או בכל מדינה של המשפט עיזבון יש מקרקעין באנגלהכאשר בתוך ד"כ החריג מתקיים ב
 .האנגליהכלל הפנימי של חובת תחולת הדין שם מתקיים  כיהמקובל 

ת הדין לגבי חל החריג צריך לבחון מה כלל ברירכדי לדעת אם ב ,יש לנו מקרקעין באנגליהכאשר 
א מבחינת המשפט האנגלי אין אפשרות "המקרקעין זירושה באנגליה שם חל מקום הימצאות של 
ום מק ת משפט ואליה בלבד. גםמי של אותה שיטישיחול דין אחר הוא מפנה אל הדין הפנ

כמו שלא ניתן  -אפשרות לתחולת דין אחר א משנה מושב או אזרחות איןלו ת מקרקעיןואהימצ
 .להזיז מקרקעין במקרה הזה החריג יחול

פ מקום הימצאות הנכס לא "אם אנחנו רואים שע האפקטיביות. -החריגטרה של המ -רציונאל
ל דין אחר זה לא יהיה אפקטיבי ולכן במקרה הזה כן רור לנו שאם נחידין אחר אז בלחול ל וכי

 מקום הימצאות הנכס.ר למוכנים לוות

 לשים לב במבחן! -/מדינות משפט מקובל או ארה"ב.דוגמה להפעלת החריג: מקרקעין באנגליה

 החריג חל רק במקום שלא מוכנים להחיל דין אחר. במשפט מקובל!! >---

קעין בישראל אין סיכוי שהחריג בס' אם המקר -לב: החריג לא יחול על מקרקעין בישראל שים
מקום  את דיןן שלנו כי מחילים "פ דין ישראל כן מוכנים שיחול דין זר על המקרקעייחול כי ע 138

 .לפי כללי ברירת הדין מושב

 התוקף הצורני של הצוואה -צורת הצוואה-140החריג בסעיף 

הינה של מ"י לאמנת האג בעניין צוואות. כל מטרת החריג  ההסעיף תוקן בעקבות הצטרפות
 למקסם את הסיכוי שהצוואה תהיה תקפה מבחינה צורנית.

"צוואה כשרה מבחינת צורתה אם היא כשרה לפי הדין הישראלי, לפי דין מקום  )א(: 140סעיף 
עשייתה, לפי דין מקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל או לפי דין אזרחותו של המצווה בשעת 

 גם לפי דין מקום הימצאם."  -עשייתה או בשעת מותו, ובמידה שהצוואה נוגעת למקרקעין 

תהיה צוואה הודיי ש .אם כשרה מתוך רשימה של דינים שוניםהצוואה כשרה מבחינה ציבורית 
 :אופציות שונות( 9)סה"כ  כשרה לפי אחד מהם
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 .דין ישראלמספיק  .1

 לפי מקום עשייתה של הצוואה .2

  מושבולפי דין מקום  .3

 צוואהעשיית הבזמן  .א

 בזמן מוות .ב

 הרגיל מגוריומקום  .4

 עשיית הצוואהבזמן  .א

 בזמן מוות .ב

 לפי דין אזרחותו  .5

 עשייתו של הצוואהשל המצווה בשעת  .א

 מותובשעת של המצווה  .ב

 ה נוגעת למקרקעין במקום הימצאם.שצוואבמידה  .6

, מקום בע"פ צוואה שנעשתה בארגנטינה -ברגות נ' ברגות 8991/04דוגמה לשימוש בחריג: ע"א 
ע"פ דין ארגנטינה לא תקפה. בארץ ע"פ דינים מסוימים יש הכרה של  ושב היה בארגנטינה,מה

, את זאת מספיק לראות מהעברה של החריג באופציה הראשונה של "קיום דין צוואה בע"פ
 ישראל" שמכשירה את הצוואה.

 הגדרת ענייני צורה

וה או לעדי לעניין החלתו של דין זר לפי סעיף זה יראו את הכשרות הדרושה למצו" )ב(:140סעיף 
 הצוואה כעניין שבצורה."

ן . זה משונה כי בד"כ עניין כשרות הוא ענייצורהה זה עניין של המצוו שכשרותאומר  הסעיף
 כצורני ומספיק לעבור באחד מהכללים.הכשרות  דווקא מוגדר עניין פהאך מהותי, 

  139' ס"ק זה מרוקן מתוכן את ס

ס' היום.  תאין לו רלוונטיואך שלא בוטל בפועל  139היה תיקון והוא מרוקן מתוכן את ס'  140ס' 
. הסיבה היא  "על הכשרות לצוות יחול דין מושבו של המצווה בשעת עשיית הצוואהאומר " 139

. היו 139זה בולע את ס'  בו בשעת עשיית הצוואהמקום מושהמצווה כשיר גם על פי  שהיום
 צריכים לבטל ואף אחד לא שם לב לכך.

 

 המשך -כללי ברירת הדין בירושה -10שיעור 

ראינו את כלל ברירת הדין בירושה. דברנו על הגדרת מקום מושב. הכלל   חזרה על שיעור קודם:
, נכסים 138בס'  ראינו את החריגפוס הכללי. האפוטרופס"ד  -י ולא ניתן להתנות עליונטהוא קוג

ם בעניין צורת הצוואה וראינו ש שעוסק 140מצאם בלבד, דברנו על ס' ישעוברים ע"פ דין מקום ה
א' כי כתוב על כשרות המצווה שנחשב כעניין של 140ב' מרחיב את 140-כל החלופות. ראינו שאת 

 צורה.

 "דין חוץ המפנה לדין אחר" -( Renvoiהפנייה ) - 142סעיף 
לכל התחום של ברירת התייחסות הפנייה היא ה דוקטרינתעניין . הוא הפנייה 142 ס'הנושא של 

 הדין, היום בפועל לא משתמשים בה כ"כ אבל כן כדאי לנסות להבין על מה מדובר.

מה  יסודית, מדובר בשאלה -כללי ברירת הדיןאת או גם  עצמו הדיןאת רק כולל דין זר האם 
שמחילים דין זר בהקשר של דיני הירושה של המדינה הזרה, ים רמשאוהמשמעות של דין זר? 

מה או ו ר, ז"א דיני הירושה עצמם מי מקבלי של הדין הזלדין הפנימרק אם אנחנו מתייחסים ה
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האם דין זר מתייחס רק לדין  אם אנחנו מתייחסים גם לכללי ברירת הדין של אותה המדינה?
 דין של אותה מדינה?הפנימי של המדינה הזרה או גם לכללי ברירת ה

 הפנייה  איןה של הדין הזר במצב הזה ושאם לוקחים את המצב שמתייחסים רק לדיני היר
 מחלקים את העיזבון ע"פ דיני הירושה של מקום המושב.ולדין אחר 

  אם שאנחנו פונים לדין הזר גם מתייחסים גם לכללי ברירית הדין של הדין הזר יכול להיות
אותנו לדין של מדינה אחרת )שלישית(, או שיפנו אותנו בחזרה  יפנו שכללי ברירת הדין האלה

 .)למדינה הראשונית( אלינו

מנוח שמקום מושבו ביום מותו היה באיטליה, אבל הוא אזרח ישראלי, אין צוואה ורוצים  -לדג'
לדעת איך לחלק את העיזבון. אם אנחנו לוקחים את הגישה הראשונה ללא הפנייה, נחלק את 

מקום מושבו. אבל אם אנחנו מאמצים את גישת ההפניה  -העיזבון ע"פ דיני הירושה של איטליה
באיטליה ירושה זה ע"פ דין  ירת הדין בירושה של הדין האיטלקי.כלל ברצריכים לבדוק מה 
 אז חוזרים לישראל, דין איטליה מפנה אותנו בחזרה לישראל. -האזרחות של הנפטר

 

 איזה גישה נראית יותר טובה, עם הפניה או בלי הפניה?

 כלל ברירת הדין מאפשר אחידות בתוצאה לא  -בעד הפניה אחרת מגיעים לחוסר אחידות
 משנה איפה נדון. 

 אם לוקחים את הגישה בלי הפניה כן יהיה הבדל אם הדיון  -לא תהיה אחידות -בלי הפניה
 בישראל יחילו דין אטליה אבל אם יחילו דין איטליה הרי שיחזרו לישראל.

 שני סוגים של הפניה -Re Rossפס"ד 
באיטליה. שדומיסיל היה ב מקום מושבהת בריטניה נפטרה בזמן שמנוחה, אזרחיפס"ד אנגלי. 

, לא מסוימים איטליה. בצוואה הורישה לקרובי משפחהבגם היא השאירה מיטלטלין באנגליה ו
  בנה היחיד.את כולל 

 באיטליה קיימת הגישה של  לבן יש זכות משוריינת לרשת מחצית מהעיזבון. -לפי דין איטליה
מסוים מהעיזבון במקרה הזה היה אמור לקבל  קזכאי לקבל חל ילד , כלינתיהזכות המשור

 מחצית מהעיזבון כבן יחיד

  כל אדם בחייו יחליט כמה לתת בצוואתו ללא כל תנאיחופש ציווי שי -הדין אנגלילפי ,. 

 .כלל ברירת הדין באיטליה זה האזרחות בזמן הפטירה 

 לפי דין איטליה חל דין האזרחות על הירושה. 

 

 

 

 

 

 

 

 האופציות האפשריות:

נשאר בבית משפט אנגלי שמחיל את דין  -ללא הפניה דחו את הגישה -ראשונהאפשרות  .1
 איטליה.

�

 

 מושבמקום 

 מקום מושב

 מקום אזרחות

 מקום מושב

אם בדין איטליה יש 
 הפנייה

 דין איטליה

 דין איטליה

�)הפנייה מלאה(

 עד אין סוף

 בית משפט אנגלי

 דין אנגלי 

 )הפניה חלקית(
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אומר  , דין איטליההוא רואה מה אומר דין איטליה -הפניה חלקית -אפשרות שניה .2
 .ותולהחיל את הדין אנגלי ומחיל א

נבדוק האם דין איטליה היה מקבל את ההפניה  -הפניה מלאה -אפשרות שלישית .3
האנגלי לדין האיטלקי, זה כמו לבדוק את השאלה מה היה קורה אם הדין בחזרה מהדין 

היה מתבצע באיטליה אם אין גישת הפניה אז דין איטלקי אם יש גישה הפניה הם 
 מקבלים את הדין מאנגליה.

 פונג ללא סוף! הדוקטרינה -אם לשתי המדינות יש גישה של הפניה מלאה יש לנו פינג
אחת מאמצת את הדוקטרינה הזו אך לא במקרה ששתי  הזו עובדת רק במקרה שמדינה

 המדינות מחילות אותה.

מושבה של הנפטרת היה באיטליה. הבן הביא את הנושא לדיון באנגליה. אם לא מדברים על 
משפט אנגלי לגבי מטלטלין. ביהמ"ש האנגלי דחה את הגישה שללא  ההפניה היינו מפסיקים בבית

, כשבודקים הם מוצאים הפנות מדין איטליה לדין אנגליה. הם אומרים שיש אפשרות להתניה
אם מפסיקים פה זה גישה שנקראת "הפניה חלקית" עושים שדין אנגליה זה מקום האזרחות לכן 

 .)חוסר היגיון למה לעצור פה( ר את הבעיה של הפניה ללא מוצאתהפניה פעם אחת ועוצרים וזה פו
ם צריך להיות הפניה בחזרה מהדין האנגלי לדין בדוק את השאלה האשכן יביהמ"ש האנגלי אמר 

אם ממשיכים את טלקי יש להם את הגישה של הפניה, האיטלקי. זה תלוי בשאלה האם בדין האי
ה זה באיטליה דחו את ליה יש את השאלה של ההפניה. במקרפונג צריך לבדוק אם באיט-הפינג

דין איטליה יחיל את הדין האנגלי גישת ההפניה, לכן בגלל שבאיטליה דחו את הגישה הם למדו ש
 ושם ייפסק המעבר. התוצאה שמחילים בסוף את הדין האנגלי.

ן הזר אין לנו ה כמו בהפניה חלקית כי בדיאצתובמקרה הזה הפניה מלאה הובילה אותנו לאותה 
 יה.את התוצאה של ההפנ

 החוק הישראלי -)הפנייה(142החריג בסעיף 

על אף האמור בחוק זה, כשחל הדין של "דין חוץ המפנה אל דין אחר :  קובע:רישא  142סעיף 
, אלא יחול הדין הפנימי של אותה אין נזקקים להפניהמדינה פלונית ואותו דין מפנה אל דין חוץ, 

 "מדינה

. 137הוא חריג, למרות שלא הזכירו את זה בס'  142ברור שס' דחיית הגישה של ההפניה.  הרישא:
 את גישת ההפניה ויחול הדין הפנימי של אותה מדינה.בישראל דוחים 

, מפנה אל הדין הישראליאולם כשהדין של אותה מדינה " קובע: )הפניה חלקית( סיפא 142סעיף 
 . "ויחול הדין הפנימי הישראלינזקקים להפניה 

נדבר על מקרה בו מנוח שמקום מושבו באיטליה אבל הוא אזרח ישראלי.  כשהדין של  הסיפא:
איטליה, מפנה אל הדין הישראלי כי הוא אזרח ישראלי, נזקקים להפניה, ויחול  -אותה מדינה

לא בודקים הפניה  זוהי הפניה חלקית! רק פעם אחת הפניה ואז עוצרים. -הדין הפנימי הישראלי
 הזר הפנה לישראל. הסיפא היא הגישה של הפניה חלקית. נוספת ברגע שהדין

רוס רק בישראל( באיטליה, והוא אזרח בריטי, -כמו פסד רייש לנו מנוח שמקום מושבו ) :'דוג
פה זה איטליה  "מדינה פלונית"השאיר מטלטלין בישראל או הבן גר בישראל, ולכן הדין בישראל. 

אלא ", "אין נזקקים להפניה"דין אנגליה )אזרח בריטי( במצב כזה -"אותו דין מפנה אל דין חוץ"ו
 איטליה. -"יחול הדין הפנימי של אותה מדינה

 . לחוק הירושה 142בפועל צריך לדעת ליישם את ס'  
 לסיכום:

 .כאשר דין מקום המושב  של הנפטר מפנה לדין  זר אחר,  אין הפנייה 

   ישראל, מתקיימת הפנייה חלקיתאבל כאשר דין מקום המושב מפנה לדין. 

 "תקנת הציבור וכדומה. "-143החריג בסעיף 



 אלעד מתן ד"ר רונה שוז –משפט בינלאומי פרטי     בס"ד

83 
 

על אף האמור בחוק זה, כשחל דין חוץ, אין נזקקים לו במידה שהוא מפלה מטעמי ":143סעיף 
 גזע, דת, מין או לאום או סותר תקנת הציבור בישראל."

ברור שזהו חריג. נראה שהוא מיותר כי יודעים ממילא שיש עקרון כללי שלא מחילים דין זר הנוגד 
תקנת ציבור. פה בעניין של ירושה המחוקק עשה מאמץ גדול לחוקק את הכל גם דברים שהיינו 

רצו הסדרה כוללנית של נושא כלל ברירת הדין. יש סמכות, הפניה, ברירת הדין  ,יודעים ממילא
 תקנת ציבור.ואף 

 איך ביהמ"ש מפרש את העניין של תקנת הציבור בירושה?

בנות והאם שיש לה שלוש  -ההולנדיתבנושא האם פס"ד  -היועמ"ש נ' פלוני 594/04בע"מ 
דין ההולנדי חייב אותה להוריש לכולם. אחד בעוד שהבצוואה הורישה רק לשתי הבנות 

לנדי נוגד את תקנת הציבור הישראלי בגלל מהטיעונים של שתי הבנות הזוכות הוא שהדין ההו
שזה נוגד את עקרון העל של חופש הציווי. ביהמ"ש דוחה את הטיעון הזה והוא מסביר את דחייתו 

 במילים הבאות:
 

. במקרה דנן, דין רק כאשר אין מנוס מהדבר"בית המשפט יפסול את אפשרות החלתו של דין זר 
אינו סותר את תקנת הציבור החיצונית הישראלית. אין לומר כי מתן תוקף לכללים מדינת הולנד...

המשריינים את זכות הירושה של בני משפחה מסוימים 'יהיה פגום ממש בסדר הציבורי לפיו אנו 
חיים'  וכי כללים אלה אשר כמוהם מקובלים ברבות ממדינות העולם המערבי, עומדים 'בניגוד 

 ציבור ישראלי'"  לרגש הצדק והמוסר של

מדובר במפלט אחרון שביהמ"ש ישתמש בו, יש לפרש את הביטוי של תקנת הציבור בצורה 
 מצמצמת מאוד.

"פגם ממשי בסדר הציבורי לפיו אנו  -דבר שנוגד את תקנת הציבורלבפס"ד יש כמין הגדרה 
ם שונים דה שיש להם דיניובהע.חיים" או "בניגוד לרגש הצדק והמוסר של הציבור הישראלי"

 כשלעצמה לא נוגדת תקנת ציבור ורק במקרים קיצוניים נגיד שהדין הזר נוגד את תקנת הציבור.

 שאלות לדוגמא ממבחנים -יישום הכללים בדין הירושה

פדרו הוא תושב ברזיל נפטר והשאיר נכסים בעשר מדינות כולל ברזיל וישראל, ביתו שגרה  .1
 לקבל צו ירושה מ"אל ע"ש בישרבארץ מעוניינת לפנות לביהמ

a. ש בישראל אין סמכות כיוון שמקום מושבו של הנפטר היה בברזיל"לביהמ 

b. מכות רק על הנכסים בארץ.ש בישראל יש ס"לביהמ 

c.  כסים רק במידה ויותר ממחצית הניש סמכות על כל העיזבון,  משפט בארץלבית
 אלהנמצאים בישר

d.  ס'  -בארץ הניח נכסים העיזבון כיוון שהמנוחלבית משפט בישראל יש סמכות על כל
 ופרשת אקווידור. 136

ביה כותב צוואה ובה הוא מוריש את כל הונו ליאצק תושב פולין ואזרח מתושב קולו חואן .2
גרמניה, בין הנכסים של חואן יש דירה בישראל לאחר מותו של חואן יאצק מגיש בקשה 

 היורשין מושבו של אני על ירושה חל דמביי על פי הדין הקולולא"ש ישרלקיום צוואה בבימ
 איזה דין יחיל ביהמ"ש על התביעה?

a.  ישראלדין 

b. ביה ורואים מהולכים על פי מקום מושב של המנוח שזה קולו -דין קולומביה
רישא לא  142ביה מפנה למקום מושבו של היורש שזה פולין אבל על פי ס' משקולו

 .ביהמנזקקים להפניה ומחילים את הדין הפנימי של קולו

c. דין פולין 

d. דין גרמניה 

 פא של הסעיף.בלים את ההפניה ואז היה נכנס לסיאם יאצק היה תושב ישראל היינו מק 
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 תנולד וגדל בארץ הכיר את אנה תושבגד  ירושה:על יחסי ממון וגם שאלה פתוחה על  .3
. בסוף 1999בשנת  ר שניהם השתתפו בקורס ללימוד צרפתית בפריזזילנד, כאש יתואזרח

הקורס התחתנו בצרפת ומיד לאחר מכן נסעו למדינת זילנד. שם גד הקים עסק מצליח. את 
 הרווחים השקיע במקרקעין ומטלטלין בארץ, באנגליה ובזילנד, הכל רשום על שמו בלבד.

ת משומרות הטבע אנה נפלה חאני הזוג לתייר בארץ ובמשך טיול בשלוש שנים הגיעו ב לפני
היא מאשימה את בעלה  .מת לאטקקשה מאז אנה אושפזה בבית חולים בארץ ומשת ונפצעה

רוצה שום קשר איתו. גד במצב נפשי קשה עזב את הכל ונסע לרוריטניה  אלעל מה שקרה ו
 לחפש את עצמו מצא שם עבודה ואהבה ונשאר שם עד היום הזה.

 דעת בעניינים הבאים: תאנה מבקשת חוו

יש להניח  י?הרשום על שמו של גד שובבעלות הרכ רימ להכ"אל עבישר"ש איזה דין יחיל ביהמ .א
 תוף מיידי?ועל פי דין צרפת קיים משטר של שישעל פי דין זילנד קיים משטר של רכוש נפרד 

 מקום מושבם בעת עריכת הטקס, במקרה , עם הרישא, שזה 15ס' ון מתחילים ביחסי ממ
מקום בו היה בישראל וושמקום מ .תףום מושב משוות לכאורה אין מקדשלנו לפי העוב

. יש להם מקומות (רק למדו בצרפת קורס םהמושבה בזילנד )צרפת זה לא מקום הטקס 
בתנאי  ,מקום המגורים המיועדהדין שחל הוא  פסיקה בששוןה ולכן ע"פמושב שונים 

לכן חל דין במקרה הזה מיד אחרי הקורס עברו לזילנד ו שאכן עברו לשם תוך זמן סביר.
 לא זכאית לשום דבר. מכאן שלכאורה אנה יש דין של רכוש נפרד.  ה. לפי דין זילנדז

 דעת  ד נפיסיבפס"נת ציבור ותסמוך על דעת חשין יכולה לטעון שדין זילנד נוגד תק אנה
 מיעוט, נימוק מיעוט כי הסכים עם תוצאת כולם. 

  ה הסכם מכללא שבעצם הם עולים הים ש -פס"ד נפיסייהיה קשה לסמוך על הרציו של
ארץ אלא רק הגיעו ללא עלו  שלנו הםאבל במקרה לארץ ומתכוונים שיחול דין ישראל. 

להגיד אי אפשר  ,בארץ כ שהייה"ולכן יהיה קשה לומר שיש הסכם מכללא ואחלטיול 
 הם.ינשיש הסכם כי אין הרמוניה ב

 תקנת ציבור. ש יגיד שנוגד את"התוצאה שיחול דין זילנד אלא אם ביהמ 

ניה, בצוואה הוא השאיר את כל העיזבון לחברתו ש להניח שלאחרונה גד נפטר ברוריטי .ב
פ דין זילנד "חולו על הירושה. יש להניח שעריטניה. אנה רוצה לדעת איזה דין או דינים יברו

מהעיזבון והמנוח לא רשאי להוריש את החלק הזה בצוואה )חלק  מחציתאלמנה זכאית לקבל 
פ דין רוריטנייה על ירושת מקרקעין חל דין "ן גם לאישה( כמו כן ע"פ דין אנגליה ועמשוריי

 מקום הימצאם.

  בס' מקום מושב נמצאת  , מקום מושבו של הנפטר. הגדרה של137בס' מתחילים בירושה
שנים ולכן נראה  3לכאורה רוריטניה גר שם  -דירים מרכז חייו בעת מותו, שם מג135

 מרכז חייו. כמקום

 ,לכן   מצאם של המקרקעין,ע"פ הדין שם על ירושה חל מקום הי עוברים לדין רוריטניה
  מכיוון שיש לנו מס' מוקמות בהם ממוקמים המקרקעין נחלק:

o דין הירושה הוא רוריטניה ואין שום הפניה לגביהם -לגבי המטלטלין. 
o את  רוריטניה מפנה לזילנד לא מקבלים את ההפניה, מחילים -מקרקעין בזילנד

 יה.נטדין רורי -מושבדין רוריטניה. על ירושת מקרקעין חל מקום ה
o יחס לנכסים שעוברים על פי מקום יש חריג שמתי 138ס' ב -מקרקעין ברוריטנה

מדינה אחרת של המשפט במצאם בלבד, ראינו שאם יש מקרקעין באנגליה או הי
פ אותו "רק ען זה "פ דין אנגלי ירושת מקרקעישע 138המקובל יחול החריג של 

מדבר הוא  במקום אחר. למנוע חוסר אפקטיביות שהצו לא יכובדבא  138 ס'דין. 
בפועל רלוונטי לגבי מקרקעין  -מצאם בלבדי"פ מקום העל נכסים שעוברים ע

לגבי ירושה רק דין  -באנגליה ומדינות המשפט המקובל, יחול הדין האנגלי
אחר וכדי  שרות להחיל דיןדין אנגלי אין אפ פ"מקום הימצאות מקרקעין, ע

 .138שלא נעשה משהוא לא אפקטיבי נחיל את הדין האנגלי מכוח ס' 
o ס' פ"ן הרורטיני מפנה לישראל ומקבלים את ההפניה, עהדי -מקרקעין בישראל 

 .סיפא יחול דין ישראל 142
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 לא תקבל שום דבר כי אף אחד מהמקומות לא יתנו לה כלום. על המטלטליןאנה , לסיכום 
מקרקעין ה .מקום מושבאלא  בי המטלטליןאין הפניה לגשם כולם חל דין רוריטניה 

 142דין רוריטניה כי אנחנו לא מקבלים את ההפניה מרוריטניה לזילנד בגלל ס'  -זילנדב
מקבלים  -רישא לא מקבל(, מקרקעין בישראל 142רישא, )אומנם מפנה לזילנד אבל ס' 

יחול דין  -סיפא ומסיימים שם. מקרקעין אנגליה 142את ההפניה ויחול דין ישראל ס' 
 .138אנגליה מכוח ס' 

 בעיות מתודולוגיות

לוונטיות לכל התחומים שדברנו עליהם. ורבעיות שהם אינהרנטיות בשיטה של ברירת הדין 
ברנו דווקא בירושה כי בשאר התחומים דחו את הגישה של ד. מתודולוגיההיא דוגמא של  הפנייה

חשין מעלה  בפס"ד נפיסיהזאת )וגם בנישואין(.  המתודולוגיההפניה ורק בירושה יש ביטוי של 
את האפשרות לשימוש בהפניה בהקשר של יחסי ממון אבל הוא מתכוון לדבר טיפה שונה, שאפשר 

, ז"א במקרה נו לתוצאה רצויה נשתמש בזהאם ההפניה מוביל אות בהפניה כחלופה.להשתמש 
של נפיסי אם דין איראן היה מפנה לדין אחר, ששם היה שיתוף אז היינו מקבלים לדעתו את 

בפועל התחום  ההפניה. יש ביקורת על זה שהפנייה זה לא ברירתי שמשתמשים בזה מתי שנוח.
 שמשתמשים בהפניה בצורה שותפת הוא רק בירושה.

 פרוצדורה מול מהות :1בעיה מתדולוגית 

 הכלל:

 הפורום זה המדינה ששם מתקיים הדיון. -דין הפורוםחל   פרוצדורהעל ענייני 

  הכלל המשלים:

)זה משתנה  .מצביע כלל ברירת הדין הרלוונטי, כלומר הדין שאליו דין הענייןחל  מהותעל ענייני 
 -בירושה כפוף לחריג של מקריות.דין העניין הוא מקום ביצוע העוולה  -בנזיקיןמתחום לתחום. 

 .דין העניין הוא מקום מושבו של המנוח(

 -טופס שצריך למלא, ראיות לעומת מהות -רוב הדברים בד"כ ברור אם מדובר על פרוצדורהב
 כללים מתי יורש ומתי לא.

הגדרה לכך  איןאליו אם מדובר בפרוצדורה או מהות,יש כמה דברים שהם אפורים ולא ברור מ
 מהפסיקה האנגלית:ניקח הגדרות ה. את בחוק הישראלי והכל מהמשפט המקובל

 מנגנון!<--היא המנגנון ואופן ההליך שדרכו אוכפים את הזכות המשפטית. :פרוצדורה  

“the mode of procedure by which a legal right is enforced…   the machinery”  

 תוצר<--הדין שנותן או מגדיר את הזכות, זה התוצר.  :מהות! 

“the law which gives or defines the rights… the product” 
 

 :פרוצדוראלי לעומת מהותי -הסוגיות האפורות

 ראינו שהיו דעות חלוקות:  -שיעור הנזק בנזיקין. 1

 .הייתה סבורה שמדובר בעניין מהותי מעין כמוהו  -)פס"ד קלאוזנר( השופטת בן פורת .א

סבור שכשמדובר בפיצויים בגין כאב וסבל, צריך להיות   -(ון כהןהשופט לוין )פס"ד ג' .ב
 שוויון בין כולם לכן צריך להיות פרוצדוראלי.

יש הסדר שלם כמו חוק העבודה הירדני שמסדיר גם את רמת האחריות וגם את  -בדין הזר .ג
 במצב כזה העניין של שיעור הנזק נחשב מהותי כי זה חלק מהמטריה שלו. .היקף הפיצוי
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לכאורה מהותי כי מדבר על תוצר. אלא אם מדובר על דבר של  שיעור הנזק?איך צריך להיות 
 ת ותעריפים ואז פרוצדוראלי. אין תשובה גורפת לעניין.וטבלא

 התיישנות:. 2

אם מדובר בכלל  יים וחלקם פרוצדוראליים.תוחלקם מה התיישנות,ישנם כמה סוגים של כללי 
 ניתןלא ש היאנות שרק חוסם את הסעד זה פרוצדוראלי ולא מפקיע את הזכות. המשמעות יישהת

, אם אדם תובע אותו יכול לבוא כקיזוזלתבוע כי עילת התביעה התיישנה, הוא יכול להשתמש בזה 
ות רלוונטי במצב של יכול להי ראך לא מעשית כך שהדב ן קיימתעדיי ולבקש ממנו כסף הזכות

 י עדיין הזכות קיימת אבל הוא עדיין לא יכול לתבוע.קיזוז כ

 

 

 הוא פרוצדוראלי: ,את הסעד חוסםאם כלל התיישנות רק 

לחוק ההתיישנות שקובע "תביעה לקיים זכות כל שהיא נתונה להתיישנות, ואם  2סעיף  לדוגמא:
הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט 

 " אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופהלתובענה, 

רק חוסמת את הסעד ולכן זה יכול לאוכפה, ההתיישנות  לאיש לו את הזכות אך הוא 
 פרוצדוראלי.

 את הזכות הם מהותיים: שמפקיעיםות כללי ההתיישנ

לזכור שכלל התיישנות ספציפי גובר . יש ותיאם מפקיעים את הזכות אז כלל ההתיישנות הוא מה
 על כלל התיישנות כללי.

של התוספת לפקודת הובלת טובין בים )כפי שתוקן בחוק לתיקון פקודת הובלת  6סימן  לדוגמא:
, בכל מקרה, מאחריות יהיו המוביל וכלי השיט פטורים(, קובע: "...1992 -סחורות בים, התשנ"ב

כלשהי לגבי טובין, אלא אם כן הוגשה תביעה לבית המשפט תוך שנה אחת ממועד מסירת הטובין 
 אשר בו אמורים היו להימסר".או מן המועד 

הסעיף אומר שאחרי שנה הזכות מופקעת ואינה קיימת, גם אם תובעים שלא שלמו לא יכולים 
 כי הזכות כבר הופקעה. זה דוגמא לכלל התיישנות מהותי. םלומר שלא מסרו או שהיו פגמי

ויש רק דין  בכל המקרים ההנחה שחל דין זר, אם לא חל דין זר :טבלה מסכמת -כללי התיישנות
 .י כי אז כללי ההתיישנות הישראליים יחולולאו פרוצדורא יתהוא מהוישראל זה לא משנה אם 

איזה כלל התיישנות -תוצאה בדין הישראלי בדין הזר החל על העניין
 מחילים?

כלל ברירת הדין  -פרוצדוראלי
 פרוצדוראליהזר 

וגם כלל ברירת  -פרוצדוראלי
 הדין הישראלי פרוצדורלי. 

 
להיות תקופות  יםיכול

 שונות. 

בגלל שכלל  -חל דין ישראל
לא מעניין ישראלי פרוצדוראלי. 

מעניין . ותנו פרוצדורה זרהא
 פרוצדוראלייםישראליים כללים 

 וכללים זרים מהותיים.

מפקיע את הזכות. שם  -מהותי
 שנים. 3התיישנות 

 מפקיע את הזכות. -מהותי
 .אצלנו למשל שנה

כי אם מהותי נחיל את  -חל דין זר
המהותי, ישראלי מהותי לא 
מעניין אותי כי לא חל דין ישראלי 

מעניין אותי הכלל במקום ולכן 
וזהו הדין  המהותי שחל על העניין 

 .ברוגהזר שגם 
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דין זר הוא כלל מהותי.  -מהותי
 שנים 5 -צריך להתייחס לזה

דין ישראלי  -פרוצדוראלי
ולהתייחס לזה  פרוצדורלי

 .שנים 7נגיד 

חל הדין עם תקופת התיישנות 
שניהם חלים לכאורה  .קצרה יותר

מחמירים ולכן גובר הקצר יותר 
, אחד תופס ולכן נגמר אחריו. יותר

 7וישראל  10אם זה היה ההפך זר 
שנים הסעד נחסם  7אז אחרי 

והזכות עדיין תקפה להגנה או 
 שנים. 10קיזוז עד 

על פי דין זר. לא  -פרוצדוראלי
 מתייחסים בזר

על פי דין ישראלי.  -מהותי
 לא מתייחסים בישראלי

 לכאורה לא תהיה התיישנות כלל.
כול להיות כי הכלל לא י

שנים  7גיל של רה הפרוצדורלי
תמיד חל. לא יכול להיות מצב 
אצלנו שיש רק כלל מהותי בלי 

 7כלל פרוצדוראלי. הכלל של 
ל אצלנו שנים תמיד חל ולכן בפוע

 זה לא יקרה.

הטבלה היא יישום של הכלל הבסיסי. עניינים פרוצדוראלי חל דין הפורום מוסכמה מהמשפט 
 המקובל. מתייחסים לדברים זרים רק אם הם מהותיים.

 לגבי התיישנות )גובר על הטבלה!( הסדר שלם

דרכים  מדובר בתאונת -רחמן מוסא חמאה נ המאגר הישראלי לביטוח עבדאל 6860/01ע"א 
על פי הצו בדבר פיצויים לנפגעי  יש פלת"ד של האיזור וחבל עזה, בחבל עזה. קודם ההתנתקות

. על פי תקופת התיישנות הינה שנתיים ,1976 –של"ז הת( 544תאונת דרכים )חבל עזה()מס' 
הוגשה אחרי שנתיים, התובע )כמו תקופת התיישנות רגילה(. התביעה  שנים 7 -החוק הישראלי

מכיוון שהכלל הישראלי  שנים התיישנות, 7 רמין שחל פה הוא הדין של ישראל שאוהדטען ש
 .שנים 7יש להחילו כי לא עברו פרוצדוראלי 

ל הוראות דין מהותי והוראות נלוות המסדירות חי"המ הסדר שלםהצו של המושל הינו  :ביהמ"ש
ההסדר השלם "כמקשה אחת יש ליישם את וכאשר יש הסדר שלם,   מימוש הזכויות המהותיות."

 ולא לשיעורין."

אתה לא יכול לקחת את החלק מהצו הזה ולחבר אותו לכלל ההתיישנות הישראלית אלא יש 
ד העזתי "בתוך פלת תנוישתיה. הלם כולל שנות ההתיישנות המקוצרותלקחת את כל ההסדר הש

כלל ק את הסעד. חוסם רהוא הופך להיות מהותי בגלל היותו בתוך הסדר שלם גם אם בפועל 
לכן, במקרה  ך להיות מהותי גם אם הוא רק חוסם את הסעד.התיישנות כחלק מהסדר שלם הופ

 דחו את התביעה בגלל שעברו שנתיים.זה, 

 קיום שיעבוד ימי:.3

של בעל אוניה,  נושיםמדובר בתחרות בין   קורפוריישן נ' כור בע"מ ואח': גריפין 352/87ע"א 
( בעלי האוניה פשטו רגל שיפוט ש בישראל סמכות")מה שנתן לביהמ שנעצרה ליד חוף ישראל

ים יריקים עושנ 2היו  .היה צריך להחליט לאיזה נושים לתת את הכסף. מכרו את האוניהו
 שהתחרו אחד על השני.

 :'נתן הלוואה מובטחת במשכנתא. נושה א 

 :'וטוען, שבעקבות כך שלום עבור שירותים, סיפק שירותים לאוניה ולא קיבל ת נושה ב
  צמח לו שיעבוד ימי.

די להגן כהיא הוכרה במשפט הבינלאומי במהשפט המקובל ואת התפיסה של שיעבוד ימי אמצנו 
הייתה בעייה אם לא משלמים כך שונוסעת ים שירותים לאוניה, שמגיעה לנמל שמספק על אנשים

וניה לא  על פי הדין של שיעבוד ימי אם בעל האלבעל האוניה,  כי אין לו איך להגיען השירות לנות
עבוד על יזכאי לש הת יהישמספק את השירותים בנסיבות מסוימומ משלם על השירותים אז מי

. מה שהיה חוב רגיל הופך להיות חוב מובטח כי זה שיעבוד על האונייה, לדרוש ולקבל את האונייה
 החלק שלו מבעלי האונייה.
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ימי  דולים בין התנאים לקיום שיעבכרת ברוב המדינות אך יש הבדהתפיסה של שיעבוד ימי מו
 בין מדינה למדינה.  יםשמשתנ

 איזה דין קובע האם במקרה מסוים לנושה ב' כן מתקיים שיפוט ימי או לא? השאלה הראשונה:
 האם הסוגיה הזו של כיבוד שעבוד ימי היא עניין של פרוצדורה או עניין של מהות?

 ישראלי -הפורום  ע דיןיקב -הדין שיקבע אם יש שעבוד ימי  -אם פרוצדורה. 

  ניתן להביט על ש אומר שזה חוזים"ביהמ -הענייןיקבע הדין הזר שחל על  -עניין מהותיאם .
 הסוגיה מכמה כיוונים:

o אכיפת חוזה -חוזה 
o בעלות האונייה -קניין. 

 

  ת )תוצר(?ד ימי הוא פרוצדורה)מנגנון( או מהווהאם שיעב

ולכן יחול הדין הזר  עניין מהותיהשאלה של קיום שיעבוד ימי הינה   -ברוב השופטים שמגר וברק
 שחל עליו.

 שהנושים שספקו את השירותיםהסתמכות של הנושים מחייב מסקנה זו, משום האינטרס  נימוק:
חברה שמספקת מוצר לאוניה  -חל על השעבודשים לתכנן את פעולותיהם ע"פ הדין צריכ

אם יש  :צריך לדעת ולכןלחשוב שיהיה לו שיעבוד ימי  היכול, אם לתת לו או לא תומתלבט
אם זה חוזים יודע איזה  יוכלו לדעת אם יש שיעבוד ימי רק במידה וידעו איזה דין חל.שיעבוד ימי 

  ולפי זה דין השיעבוד הימי. דין חל על החוזה

יעה הבעיה כי לא ניתן לדעת מהו דין וכאן מגאלי זה דין הפורום ך אם מדובר בעניין פרוצדורא
הפרום מכיוון שדין הפורום יכול להיות כל מקום אליו מגיעה האוניה, כל נושה יכול לעצור את 

ירות של יות סבציפעל מה שאנחנו קוראים  יםמדברברק ושמגר ולכן  .ה בכל מדינההאוני
יין הוא פרוצדוראלי יחול אם הענ של הצדדים. עניין מהותי למימוש הציפיות הסבירות הצדדים,

 , שאינו צפוי במועד פעולת הנושה .דין הפורום

הוא עניין של מדיניות . הנימוק שלה עניין פרוצדוראליחשבה שזה  -מיעוטבהשופטת נתניהו 
טית ז"א אנחנו בישראל צריכים לשמר לעצמנו את הזכות להחליט מתי יש שעבוד ימי ומתי פשמ

יכול להיות חשוב התנאים לשעבוד ימי כי זה יכול להשפיע על המוכנות של נושים לשיטה לא. 
שמשקיע בישראל יפחד להשקיע אם יהיו  םדאו משקיעים אחרים להשקיע בארץ, אאחרים 

יש אינטרס לצמצם את התנאים לשיעבודים ימיים כדי לא להרתיע משקיעים  .ימיים שיעבודים
 ימיים. 

הולכים  -זוהי קביעה הגיונית. במבחן התוצאהשמדובר בעניין מהותי ע שקבהרוב  -לדעת המרצה
 ימי מתקיימים או לא. ל עליו החוזה, האם התנאים לשיעבודקים על פי הדין שחדווב

 עדיפות בין שעבודים מתחרים:הסדר 

עבודים, אין לנו מספיק כסף נושים עם שי 2יש לנו אזי נוצר לנו מצב שנושה השני יש שיעבוד לאם 
יש שיעבוד ימי יש את הנושה הראשון  הם. אם לשנילהחליט איך לחלק את הכסף ביניהם וצריך

העוגה.  תאיהם וצריך לדעת איך לחלק נוהשני עם שיעבוד ימי, יש תחרות בנתא מובטחת עם משכ
 פה ייתכנו שיטות שונות לפי מערכות משפט שונות.

 פרוצדוראלי או עניין מהותי?הוא עניין בחלוקה ר העדיפות האם עניין סד

 מהותינחלק לפי השיטה של הפורום במקרה שלנו ישראל, אם זה  פרוצדוראליאם אומרים שזה 
 נצטרך לחלק לפי הדין הזר החל על העניין.

 של השופט שמגר: יםהנימוק .שאלה פרוצדוראלית -השופטים נתניהו ושמגר -הרוב
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לא ברור איזה עניין כי  הדין שחל על העניין כייה להגיד מהו עבשל הב פרגמטיזה  -פרגמטיזם .1
חוזים שונים, יש בעיה פרקטית להגיד שחל דין העניין כי לכל אחד מהנושים  2נושים עם  2יש 

בסופו של יום צריך  ם לא ברור איך מחליטים ביניהם.ייש חוזה ובהנחה שזה דינים שונ
נושים  2דין הפורום יש אחד אם נגיד מהותי יש  פרוצדוראליתול ולכן חד שיחלזהות דין א

 .ן אחר יהיה בעיה להחליטהלוואות שעל כל אחד די 2עם 

 ראו כעניין של מנגנון, איך בעצם מגיעים לזכות. )המרצה לא מסכימה איתם(. -עקרון .2

משום "שהרי הקביעה העקרונית בדבר  -זו שאלה מהותית באופן עקרוני-השופט ברק -מיעוטה
ין של קיום יכמו שכל הענ ."קיום השעבוד נועדה, בין השאר, לקבוע את מקומו בהסדר עדיפות

גם הנושה לא צריך לדעת מראש אם הוא בתחתית הנושים הוא צריך  ,שיעבוד ימי הוא מהותי
 לדעת מראש שיש לו שעבוד ימי והיכן מיקומו בתור.

אין סיבה להעדיף דין העניין החל על שעבוד אחד על פני דין העניין החל על  , אםאולם, למעשה"
שעבוד שני, ואין מכנה משותף ביניהם, צריך לבחור בדין אחד וטבעי הוא לראות בדין הפורום את 

 הדין האחד הזה".

ם שבסופו של יום במקרה יכברק מס .אפילו לדעת המיעוט -יום פרגמטיזם כן מנצח בסופו של
ם השונים אין ברירה אלא להחיל את דין הפורום אבל זה רק ושישדינים שונים חלים על הנ

 היה הבדל בין הרוב למיעוט.בפועל ברוב המקרים לא י שדורש פתרון פרקטי.בפרגמטיזם 

דין שחל עליהם הותו ת איש א מצבים שבהם לשני הנושים מתי כן יהיה הבדל בין התוצאות?
ף שחל על שני הנושים אבל הוא רק את הדין המשות שר להחילברק אפ, במקרה זה על פי ביחד

 במיעוט. הרוב במצב כזה יחיל את הדין של הפורום בגלל שזה פרוצדוראלי.

  גריפין קורפוריישן נ' כור בע"מפס"ד  לקרוא:

 

 11שיעור 

עניינים בהכלל של פרוצדורה מול מהות, ראינו ש המתודולוגית סוגיההשיעור שעבר ראינו את 
ם מהותיים חל דין העניין שחל מכוח כלל ברירית ענייני ין הפורום ועלחל דהוא שפרוצדוראליים 
 .הדין הרלוונטי

 3-יות שבהם לא תמיד קל להבחין בין ענייני פרוצדורה לענייניי מהות והתייחסנו לגראינו כמה סו
הסוגיה השנייה סוגית ודרת, הראשונה הייתה סוגיית שיעור הנזק ראינו שאין תשובה מס -סוגיות

 סוגיית שיעבוד ימי. התיישנות והשלישית,

 חזרה-סוגיית שיעבוד ימי

 :בענייןשעולות השאלות 

שיעבוד ימי והשאלה  , אחד האנשים טען שיש לופס"ד גריפין -האם בכלל קיים שיעבוד ימי .1
הן צומח שיעבוד ימי. ת ביבוסהבדלים בין דינים שונים לגבי הנ ן קובע כי ייתכןהייתה איזה די

עניין של חוזים או . יש שאלה האם זה עניין מהותישאלת קיום שיעבדו ימי היא קבעו ש הרוב
דין שיקבע אם קיים שיעבוד הייתה שכנראה זה עניין של חוזים ולכן ה של קניין, דעת הרוב

 דיברנו על הנימוק של המיעוט. ,קרה הוא הדין שחל על החוזה. כמו כןבות המיסימי בנ

ודים צריך ימי ויש כמה שיעב דובהנחה שקיים שיעב -סדר עדיפות בין הנושים המתחרים .2
  להחליט את סדר העדיפות מבחינת הנושים:

ססו את הקביעה על סיבות יוב פרוצדוראליתקבעו שזו שאלה  נתניהו ושמגר -הרוב .א
 ן קביעת הסעד ולא לסעד עצמו.דבר שקשור לאופמדובר ב ,מעשיות וגם על עקרון

להיות  צריך יקרוןעהמסביר באופן משכנע שמבחינת  -דעת מיעוט של ברק חשובה .ב
 ,ימי דודים ובסופו של דבר מה יועיל שיעבציפיות הצדוא מתייחס לה .שאלה מהותית

ו זה חלק מאותו עניין וצריך להיות עניין מהותי. תדעאם אתה אחרון בסולם הנושים ל
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אבל מכיר בכך שמבחינה מעשית זו תהיה בעיה, הוא מסכים עם הנימוק של 
 ים ועל כל שיעבוד יכול שיחול דין אחר,דואו יותר שעב יםכי יהיו לנו שני יזםהפרגמט

אחד שיקבע את סדר צריך דין  והרי אז איזה מהדינים יקבע את סדר העדיפות
ן חל יאלא אם אותו דהפורום  חול דיןכן יסוף אמר שבלית ברירה זה עדיפות ולכן בה

בעיה מעשית כי אותו דין מדובר כלל בעל השיעבודים המתחרים ואז במקרה זה לא 
 .הדין שחל על כל השיעבודים יקבע סדר עדיפות -בעייתי

*** 

 

 הוכחת דין זר: 2 מתודולוגיתבעיה 

ולכן בעצם צריכים להוכיח את הדין הזר  ./משפטולא כעניין של דין עובדהין זר נחשב כעניין של ד
 צריך להוכיח זאת.זה שכמו הוכחה של כל עובדה אחרת. מי שטוען שחל דין זר הוא 

 ת דעתב חווותכהמומחה  ע"י מומחים בדין הזר. רקניתן להוכיח את הדין הזר  הדרך להוכחה:
הדין צריך דין הזר הצד שסומך על הש קובע שחל "וצריך להתייצב לחקירה נגדית. אם ביהמ

את א יביא מומחה אבל אם טוען שהמומחה שהאם הצד השני לא מתווכח לא חייב להבלהוכיח, 
 שגויה הוא יצטרך להביא מומחה מטעמו.היא חוות דעת 

אם קיימת מחלוקת בין שני עדים מומחים, ביהמ"ש  :במקרי מחלוקת של מומחים מהצדדים
  יכריע.

מומחה, הוא  תהתשובה היא לא. ביהמ"ש לא אחראי למנו אם ביהמ"ש ממנה מומחה מטעמו?ה
צריך להביא מומחה. יש אותו דין זר הוא זה שמי שסומך על כי לברר את הדין הזר  אחראילא 

דין זר, בעיקר מדינות עם שיטה ביקורת על כך, ויש מדינות שביהמ"ש כן ממנה מומחה ל
שכל צד נדרש להביא  בגלל בזבוז זמן וכסףהביקורת על המצב הזה היא בעיקר  .אינקוויזיטורית

שתפקידו לחקור ולהביא  מכון רשמי -קיים מוסד עצמאיישנן מדינות, ש מומחה מטעמו ולכן,
 לביהמ"ש את התוכן של הדין הזר.

 חזקת שוויון בין הדינים

צד אחד ש או הוכחה של הדין הזרף אחד לא מביא מה קורה אם צריך להחיל את הדין הזר וא
אם הצדדים לא מספיק רצינית. כלומר, לא מביא אבל ביהמ"ש לא מרוצה וחושב שחוות הדעת 

האם ביהמ"ש יחיל את דין מביאים ראיות לגבי התוכן של הדין הזר או שהראיות אינן מספיקות, 
   הפורום או שהוא ידחה את התביעה?

כאשר שאומצה מהמשפט המקובל ולא קיימת באף חוק.  הדיניםחזקת שוויון בין יש דבר שנקרא 
אם הוא לא מחיל את החזקה . דין הפורוםיחיל את בעצם מחיל את החזקה ביהמ"ש ביהמ"ש 

האופציה היא למחוק את התביעה כי מי שהביא את התביעה לא הוכיח את כל האלמנטים 
 הנדרשים.

 :ות לעניין החלת חזקת השוויון בין הדיניםסוגים של זכוי 2בין  על פי הפסיקה עושים הבחנה

 אזי תופעל חזקת  כמו חוזים ונזיקין. חיוביםהנובעות מענייני  -אם מדובר בזכויות צפות
ולכן אם לא הוכח דין הישראלי להשוויון בין הדינים, שלפיה קיימת חזקה שהדין הזר זהה 

 הדין הזר ביהמ"ש מחיל את הדין הישראלי. 
o אחרי כל הדיון שהחליטו שזה עניין מהותי הפעילו את חזקת  -)חוזים( פס"ד גריפין

 . השוויון בין הדינים
o )קבעו שחל דין סלובניה למרות שהייתה חוו"ד על דין  -פס"ד מסיקה נ' דולנס )נזיקין

 חקה ולא הוכח דין סלובניה וביהמ"שמסלובניה אבל המומחה לא התייצב וחוות דעתו נ
  בין הדינים. הפעיל את חזקת שוויון
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מבוססת "ד של מומחה ם של הצדדים אם מביאים חוובאמת זה בידיהבמקרים כאלו זה 
יש מקרים שאין תמריץ לצדדים להביא חוו"ד כי הדין  ים את המומחה לבימה"ש.ומביא

 .ואין להם טעם לכך )או שהדין הזר מחיל את הדין הישראלי( הזר דומה לדין הישראלי

  יות שמעוגנות במערכת ואלו זכ -מסוימת יתמעוגנות במערכת משפטאם מדובר בזכויות
דברים שאנשים לא יכולים לשנות לעצמם )חוזה  -מסוימת, בעיקר מדובר בענייני סטטוס

אתה יכול לשנות( אבל שמדובר בענייני סטאטוס כמו מצב שאין לך כשרות להתחתן לפי 
יל את החזקה וזה מביא לדחיית מקום מושב אתה לא יכול לשנות את זה, ביהמ"ש לא מפע

התביעה. בעיקר בענייני סטאטוס לא רוצים פיצול סטאטוס שע"פ דין ישראל יהיה תוצאה 
ול גם אם מביא הוכחה של דין הזר אין בעיה לח דין אחר.פסק אחת וע"פ דין אחר יהיה 

 .באופן ישיר בחזקה יםפשוט לא משתמש -בענייני סטאטוס

 השאלה עלתה בפס"ד נפיסי – הדינים חלה על יחסי ממון בין בני זוג?האם חזקת השוויון בין 

האם הם  אוואם כן יהיה אפשרי להפעיל את החזקה  צפותהאם זכויות של יחסי ממון הם זכויות 
 ואז אין אפשרות להפעיל את החזקה? מעוגנותזכויות 

 :בסוגיה ישנן דעות שונות "ד נפיסיסבפ
 לעניין זה אין תשובה ברורה, גם בתוך פס"ד נפיסי עצמו מוצאים דעות שונות בכל הערכאות.

 אחד מהנימוקים שהאישה זכתה היה חזקת שוויון בין הדינים, השופט  -בערכאה ראשונה
את החזקה שדין איראן זהה לדין ישראל  ואמר שהגבר לא הוכיח את דין איראן, ולכן הפעיל

 לא נכון( חזקה היא פיקציה הניתנת להפעלה.עים שזה וד)למרות שי

 קבע שהאישה לא זכאית, אחד הנימוקים היה שהפך את ההחלטה ו -בערעור הראשון
 . של שוויון בין הדינים , ולכן לא מפעילים את החזקהזכויות מעוגנותשמדובר ב

 )ים. שם לא התייחסה לעניין של חזקת השוויון בין המינ -בדיון נוסף דעת הרוב )הנשיא ברק
ומכאן דין ישראל.  חלממילא ואיראן  ולכן לא מחילים את דיןקבעו שיש הסכמה מכללא 

יש הסכם מכללא שעל פיו  15סייפא ס' כי לפי לעסוק בחזקת השוויון לא היה רלוונטי שבכלל 
 חל דין ישראל ולא עוסקים בהוכחה של דין איראן.

 לא הסכים לנימוק של הסכם מכללא וטען שזה פיקציה ולא מוכן לקבל  , השופט חשין:בד"נ
באופן טנטטיבי מוכן להסתמך על ש באוביטרזאת , הטיעון שלו היה תקנת הציבור, אך אמר 

אפשר כלומר לדעתו, הנימוק הוא תקנת הציבור אבל כן היה  .חזקת שוויון בין הדינים
ניתן להסיק מזה שהוא חושב שמדובר בזכויות  שוויון בין הדינים.העקרונית לסמוך על חזקת 

 צפות כי אם לא היה נכנס לנושא.

 למרות שהנימוק שלו היה הסכם מכללא כן התייחס לסוגייא, הוא  , השופט גולדברג:בד"נ
עם קיים בסיס סביר להנחה, שיש רק משתמשים בחזקת שוויון בין הדינים  –מביא חידוש 

בעצם צריך לראות אם יש רקע ותרבות משפטית משותפים בין המדינות.  דמיון בין הדינים.
בגלל שישראל מבוססת על המשפט המקובל זה יהיה בסיס להפעיל אז אם זה אנגליה לדג' 

ותרבות  רקעכיוון שמדובר בפרס ובדיני משפחה ומדובר בקה אך במקרה הזה מחזאת ה
בגלל השוני  -רות להפעיל את החזקהזו הסיבה שבמקרה הזה אין אפשמאוד  שוניםמשפטית 

לא נכנס לסוגית זכויות צפות  גולדברגהמובהק בין התרבות והנורמות באיראן לבין ישראל. 
מראה שהוא חושב שמדובר  ,או מעוגנות אך העובדה שהוא דן בשאלה הזאת לדעת המרצה

 מביא עוד תנאיהיו מעוגנות לא היה טעם בכל הדיון הזה, הוא פשוט הן בזכויות צפות כי אם 
 . נוסף מעבר להיותן של הזכויות זכויות צפות

 מתח ביקורת על הגישה של גולדברג ואמר שהתנאי לא היה ולא נברא פרופ' שאווה. 

 מאמץ את התנאי שהפעלת החזקה הוא לאחר  בו השופט אנגלרד )בהקשר אחר(, פס"ד מילזון
ל.ו.  3459/94ע"א ב) בסיס של ההנחה שיש דמיון בין הדינים אך עדיין לא ניתן לומר שזו הלכה

 .(זכויות צפות-שם דובר בענייני חיובים -מילוזןנ' 
 

 ששון: 'ששון נ 7687/04ע"א 
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 . ן תשובה ברורההתייחסו לכך שאין בעניישם פס"ד ששון היה לאחר פס"ד נפיסי, גם 

"בהעדר טיעון והוכחה של הדין ההולנדי, מתעוררת השאלה מהו הדין לפיו יוכרע הערעור בפנינו. 
. לפי גישה המסייגת במידה רבה את ]ביהמ"ש לא מכריע ביניהן[ בשאלה זו תיתכנה גישות שונות

מאחר והוא  הסף-תחולתה של דוקטרינת שוויון הדינים, עשוי ערעורו של המערער להידחות על
]גישה שמסווגת את הזכויות כזכויות נמנע מלהוכיח את הדין הזר שלטענתו חל על העניין....

בהיעדר טיעון והוכחה של הדין הזר יש להחיל את דין הפורום המקומי  -לפי גישה אחרת מוגנות[
 '."תצפו'זכויות כשל יחסי ממון בין בני זוג  סיווגם האפשריהוא הדין הישראלי; זאת נוכח 

 ****!!!מתודולוגית****לשים לב שגם הפניה היא בעיה 

 

 הכרת ואכיפת פס"ד זרים 

סמכות שיפוט, ברירת דין, והכרה ואכיפה של פסקי  -שאלות 3אמרנו שמשפט בינלאומי עוסק ב
 חוץ. זהו הנושא האחרון.

אכיפה היא "להעמיד לרשותו של נושה, שעניינו ההליך מטרת  -מטרת האכיפה של פס"ד חוץ
פ ""  )הנכסיו.שבה מצויים  אוכבר נדון והוכרע, את כלי האכיפה של המדינה שבה מצוי החייב 

4052/05 Wells Fargo צימרינג( 'נ . 

המבקש הצליח -ל או שיש לו נכסים בישראל והתובעז"א בד"כ מדברים על המצב שהנתבע בישרא
 .לו פס"ד בחו"ל נגד הנתבע והוא רוצה להוציא לפועל את פסק דינו בתביעה בחו"ל ויש

 למה אנחנו מוכנים לאכוף פס"ד שניתן בחו"ל?
 :קיימות שתי תיאוריות

אנחנו רוצים שגם מדינות אחרות ייאכפו פס"ד שלנו ולכן אנו אוכפים  -הדדיות בין המדינות .1
 יא פחות מקובלת.פס"ד שלהם. בעבר זו הייתה התאוריה המובילה אבל היום ה

הנתבע חייב אז מכירים את החיוב הזה  ביהמ"ש יאכוף את החיוב של הנתבע. -חיובהתורת  .2
כמו חיוב שנוצר ע"י חוזה או עוולה ע"י פס"ד זר.  כמו שמכירים חיובים אחרים שנוצרו בחו"ל

 .ומחייב אנו מקבלים כך גם מה שנוצר ע"י פס"ד זר
 

 הבדלים בין הכרה ואכיפה:

התובע לא זקוק לאכיפה של פס"ד אלא להכרה של פס"ד הזר. באיזה מקרה הוא לא לפעמים 
 יצטרך לאכוף ורק להכיר?

, או פס"ד להכירואין מה לאכוף ויש רק מה  הצהרתיאם זה פס"ד  -סוג של פסקי דין .1
 -, הם יותר מפס"ד הצהרתי כי יכולים ליצור סטאטוס או לפרק אותוסטאטוסשקובעים 
גירושין. אחד מהצדדים יהיה מעוניין שבמדינות אחרות יכירו בכך שהוא לא נשוי פס"ד של 

 , אבל מדובר רק בהכרה ולא נדרש לכך אכיפה.לא חייב מזונות ויכול להתחתן שוב

הנחה שמי שרוצה לקבל את פס"ד הזר הוא  אנחנו יוצאים מתוך נקודת -סוג השימוש בפס"ד .2
וקבעו שהוא לא חייב  לזכות במשפט ה הזרה הצליחהתובע, אבל יכול להיות שהנתבע במדינ

, אבל אם התובע בא לישראל ומנסה לתבוע אותו שוב על כלום ואין מה לאכוף כי לא חייב
טוען שפס"ד זר  -מעשה בית דין בר הוא ייבקש שיכירו את פס"ד הזר. כאן תעלה טענתאותו ד

כי אחרי  מעשה בית דין מעשה דין שמסתיים, בישראל אם דנו זה באופן אוטומטילהוא 
, בפס"ד זר ייחשב מעשה בי"ד רק אם מכירים אותו בארץ שנפסק דין לא יכולים להגיש שוב

 פס"ד זר ייחשב מעשה בי"ד רק אם נכיר בו.ולכן עולה שאלה של הכרה, 

  -סוגי הכרה .3

 אחד הצדדים בא לביהמ"ש ומבקש הצהרה שפס"ד מוכר אצלנו. -הכרה ישירה .א
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, מטפלים בשאלה מקרה שמשפיע על משהו אחר -אגבית -אינצידנטליתהכרה  .ב
 **אין אכיפה אגבית אלא רק הכרה כזאת*** המהותית דרך סוגיה משפטית אחרת

o 'בני זוג התגרשו בחו"ל והאישה גרה בארץ, לגבר יש רכוש בארץ, והיא מגישה -לדג
ת, היא טוענת בקשה בישראל למזונות. הבעל אומר שהתגרשו והוא לא חייב מזונו

ין הללו, אבל שהגירושין לא מוכרים בישראל, השאלה האם מכירים את הגירוש
רית אלא הבקשה למזונות היא השאלה העיקרית, כדי זוהי לא השאלה העיק

להכריע בשאלה העיקרית של המזונות צריך להכריע בשאלה האגבית האם 
 הגירושין מוכרים או לא.

 

 

 כללי -תשי"ח חוק אכיפת פסקי חוץ

תשובות מספקות היא האם לה כל נושא אכיפת פסקי חוץ מעוגן בחוק. אחת השאלות שלא נתנו 
החוק מחליף לגמרי את המשפט המקובל שהיה קודם החוק או שיש עדיין אפשרות לבקש הכרה 

 .גם כיום כשיש חוק בעניין או אכיפה של הדברים לפי המשפט המקובל

   1958-כיפת פסקי חוץ, תשי"חשל פסקי דין מחו"ל ע"פ חוק א הכרה

חוץ אלא לפי -"לא ייאכף בישראל פסק קובע: ,1958 -לחוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח 2סעיף 
 .אין אפשרות עוד לאכוף ע"פ המשפט המקובללכאורה לפי לשון הסעיף,  – חוק זה"

הלכה, למרות הנוסח של החוק, פס"ד שניתן אחרי החוק, והוא ה  נ' גולי רוזנבאום 423/63ע"א 
 המבקש יכול לבחור איזה מסלול מתאים לו.  עדיין ניתן לאכוף פס"ד זרים ע"פ המשפט המקובל.

, וזאת הסיבה במשפט המקובל כי אין יתרונות לכך בפועל לא משתמשים לדעת המרצה,
 שביהמ"ש היה צריך לשנות את המשפט המקובל ולהשתמש בחוק.

 המצב לפני התיקון:

 בחוק המקורי לפני התיקון לא הייתה התייחסות להכרה ישירה, ולכן היה  -הכרה ישירה
 ברור לכולם שבעניין של הכרה ישירה עדיין חל המשפט המקובל.

 ב(11לחוק )עכשיו סעיף  11סעיף  -להכרה אגביתבחוק כן הייתה התייחסות  -הכרה אגבית( )
-משפט או בית-רשאי ביתלצורך אותו עניין ו)ב( אגב דיון בעניין הנמצא בסמכותו " קובע: ש

אם ראה , [אף אם סעיף קטן )א( אינו חל עליו -]התיקון כיוםחוץ,-דין בישראל להכיר בפסק
ע"פ סעיף זה אם עולה השאלה של הכרה אגבית דרך דיון  -"שמן הדין והצדק לעשות כן

של מן  -מאוד גמיש ביהמ"ש ראשי להכיר את פס"ד הזר לצורך אותו עניין והמבחן הוא מבחן
 הדין ומן הצדק לעשות כן.

o שאמרו שלמרות שיש פה מבחן גמיש ניתן עדיין  היו כאלו -היקש מהמשפט המקובל
ייע בקביעה מהו מן הדין ומן הצדק, אך זה וודאי לא לסמוך על המשפט המקובל כדי לס

 מחייב.
o לאחרונה אמרו שבפרשנות  -קלפייר 'נ גולדהר 3294/08ע"א  -היקש מהתנאים בחוק

של הביטוי "מן הדין ומן הצדק" דווקא ניתן ללמוד מהתנאים לאכיפה בתוך חוק אכיפת 
פסקי חוץ ולא מהמשפט המקובל. הקביעה תהיה תוך היקש מהתנאים לגבי אכיפה 
לעניין של הכרה, זה יכול לסייע לביהמ"ש לדעת אם זה מן הדין ומן הצדק לפי התנאים 

להתייחס מראה שהיום מתרחקים מהמשפט המקובל ויותר רלוונטי "ד פסהשל אכיפה. 
 נורמות בחוק שלנו ופחות המשפט המקובל.ל

 התיקון לחוק: -המצב אחרי התיקון
 )א(, הקובע: 11הוסף סעיף  -החוק תוקן תש"ןוב בשנת תשל"ח
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 בהכרהמדובר  -חוץ שנתמלאו לגביו כל אלה-דין בישראל יכיר בפסק-משפט או בית-")א( בית
 :להכרה )לא אכיפה( תנאים מצטברים 4הסעיף קובע  -ישירה ולא אגבית!

ריך להיות הסכם ביננו לבין מדינת החוץ שבה ניתן פסק הדין צ -( חל עליו הסכם עם מדינת חוץ1)
ה. אין ייכול להיות הסכם חד צדדי או רב צדדי. ההסכם מחייב הכרה של פס"ד של המדינה השני

 אין עם ארה"ב.אנגליה, גרמניה,  -אמנות עם מדינות 10הרבה אמנות כאלו לישראל, בערך 
 חוץ מאותו סוג-הסכם להכיר בפסקי ( ישראל התחייבה באותו2)
 ם לאכיפה על פי חוק בישראלחוץ הניתני-( ההתחייבות אינה חלה אלא על פסקי3)
 ( נתמלאו בו תנאי ההסכם.4)
 

 משפט המקובל?קון הזה, האם זה מונע שימוש ומחליף את ההתי מה משמעותו של
האם הסעיף מוסיף מסלול חילופי להכרת פסקי חוץ למשפט המקובל ובנוסף או שמדובר בהחלפה 
של המשפט המקובל שאומר שאפשר לקבל פס"ד חוץ באופן ישיר אם מתמלאים התנאים האלו 

 ויש הסכם עם המדינה שבה ניתן פסק הדין.
 :בא להחליף את המשפט המקובל אלא לבוא בנוסף לאהסעיף הגיוני ש

מחליף  אלגבי אכיפה שההסדר ל ועקב 2אם למרות ס'  -נ' גולי קל וחומר מפס"ד רוזנבאום .1
של  כך גם פה שהנוסח הרבה פחות ברור הוא לא מוציא את האפשרות בלואת המשפט המק

את המשפט המקובל כך גם ס' לעניין של אכיפה לא מחליף  2המשפט המקובל. ק"ו אם ס' 
 .לא מחליף את המשפט המקובל א' לעניין הכרה11

המחוקק רוצה לצמצם מאוד את האפשרות של  -מעט מאוד אמנות עם מדינות אחרות נחתמו .2
א'  11הכרה ישירה, כיוון שאין הרבה אמנות והסכמים כאלו, המשמעות של הקביעה שס' 

ים לא תהיה אפשרות של הכרה ישירה של מחליף את המשפט המקובל תהיה שבהרבה מקר
 פס"ד כי אין הסכם.

 
 :מההיגיון ושני הטיעונים המצב בפסיקה הוא שונה

המנחה. דובר על מצב של צו ירושה שניתן בארה"ב  הפס"ד -נ' אגם יועה"מ  970/93ע"א 
והאלמנה שזכאית ע"פ הירושה ביקשה מביהמ"ש הישראלי להכיר בצו הירושה. העניין היה 
שבתוך העיזבון היו נכסים בארץ, כנראה אם היה לה פס"ד הצהרתי מביהמ"ש בישראל שמכירים 

בנק. היא החשבון על שמה את ר את את צו הירושה הייתה יכולה להעביר בעלות בטאבו וכן להעבי
צריך לזכור שאין הסכם הייתה מעוניינת רק בהכרה ישירה, צו הצהרתי שמכירים בצו הירושה. 

)א( ולכן עלתה שאלה אם יש דרך אחרת  11אין אפשרות של הכרה ישירה לפי ס'  -עם ארה"ב
 .להכיר את צו הירושה

למרות שאין אמנה  ושה שניתן בארה"בהאם ניתן להכיר או לאכוף צו יר :המשפטית השאלה
 ישירה?

 הנימוק:, תת הכרה )וגם אכיפה(ניתן ל לא :קביעת ביהמ"ש

 אין אמנה עם ארה"ב. -)א(11א מתקיימים התנאים של סעיף ל .1

א' בא להחליף לגמרי את  11ס'  -נע שימוש בהכרה ע"פ המשפט המקובלהתיקון לחוק מו .2
 .המשפט המקובל

)ב( בעניין של הכרה 11ס'  -)ב(, משום שמדובר בהכרה ישירה11 לא ניתן להשתמש בסעיף .3
מן הדין "הכרה ישירה ולכן לא יכול להשתמש בהיא מבקשת כי פה  ,אגבית לא ניתן לשימוש

 בהכרה אגבית. "ומן הצדק

 :זה לא אכיפה בשטח -אדם-כוף כי פסק הדין אינו מטיל חיוב על בןלא ניתן לא .4

צו ירושה לא מטיל חיוב אלא רק ו .זה רק בפס"ד שמטיל חיוב על בן אדם -אכיפה .1
 מכריז מי זכאי ולכן זה לא היה עוזר לה.

 .אם היה ניתן אפשרות היה עוזר -הכרה .2
 

 ביקורות ופתרונות חלופיים

 .עקרונית היא צריכה להתחיל את כל הפרוצדורה מחדש ולבקש צו ירושה בישראל 
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  ההכרה אולי יש עוד דרך לעקוף את ההלכה הזאת, זה בעצם להגיש תביעה שהופכת את
יכולה לתבוע את מנהל העיזבון ולדרוש ממנו להעביר את הבעלות על המגרש אליה  לאגבית.

ולא באופן ישיר. התביעה תהפוך את ההכרה לצורה אגבית ע"י תביעה של מנהל עיזבון או 
הרכוש או החשבון על שמה, השאלה אם חייבים לעשות את הבנק ולדרוש מהם להעביר את 

זה או לא, היא השאלה האם מכירים את צו הירושה, ואז זה אגבית כי העיקרי הוא הבקשה 
גם אם לא הייתה אפשרות להכיר באופן ישיר אפשר  להעביר את הרכוש על שם האלמנה.

 עשות כן")ב( " אם ראה שמן הדין והצדק ל11באופן אגבי לפי סייפא ס' 

שהתיקון לחוק מונע  מטיל ספק על הנימוק השני -באוביטרברק  ,פלונית 'פלוני נ 3441/01ע"א 
תית של התיקון שמלמד קשימוש בהכרה ע"פ המשפט המקובל. אין שום דבר בהיסטוריה החקי

אגם הוא עדיין  פס"דשהכוונה של המחוקק הייתה בעצם להחליף את המשפט המקובל. )לכן 
"אין דבר בהיסטוריה החקיקתית של התיקון המלמד על הרצון להפוך את מסלול (. ההלכה

 ההכרה הישירה שבחוק למסלול בלעדי".

 הגבולות של הלכת אגם

מדובר בהכרה אגבית אבל באופן טבעי ולא  -עו"ד ל.ר. נ'  האפוטרופוס הכללי 9145/08בש"א 
 שהפכו את זה מהכרה ישירה להכרה אגבית כך שזה לא מקרה של "קומבינציה".

ירתה היה בישראל. טמקום מושבה של המנוחה בעת פ. העניין היה לגבי עיזבון של מנוחה :עובדות
גם נוחה, נפטרה כמה חודשים לאחר מכן אחת מה"זוכות" לחלק בעיזבון, על פי צוואתה של המ

י נתן וכאשר מקום מושבה היה במדינת אורגאוי. בית המשפט באורגאוהיא )יורשת ע"פ צוואה(, 
מנהל   ."זכאית לכל עיזבונה של ה"זוכה )אותה יורשת(צו ירושה שלפיו אחותה של ה"זוכה"

בעיזבון  ביקש מבית המשפט אישור להעביר את חלקה של ה"זוכה" לאחותה העיזבון הישראלי
. הבקשה בקשה של מנהל העיזבון -פה מדובר בצורה אגבית. על סמך פסה"ד הזר הישראלי,

התשובה אם  היורשת מאורגווי את החלק בעיזבון אך,העיקרית הוא אישור להעביר לאחות של 
 המנהל ראשי או לא תלוי בהכרה של צו הירושה הזר.

מן הדין ומן ". מדובר פה בשאלה אגבית ו)ב(11פ ס."יתן להכיר אגבית בפסק הדין הזר ענ נקבע:
הייתה שאלה אגבית  כירים בצו הירושה מאורגווי. פה זו)ב( מ11להכיר את זה ולכן ע"פ ס'  "הצדק

טהורה והשאלה האם אפשר לקחת אותו רעיון גם במקרה של אגם, מנהל עיזבון מבקש אישור 
  .יקהשאין עליה תשובה בפסזה שאלה  -להעביר את נכסי האלמנה

 1958-פסקי חוץ ע"פ חוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח אכיפת

. יש גם מסלולי אכיפה המסלול של אכיפה על פי החוק הוא המסלול שמשתמשים בו הכי הרבה
ינאית אך בפועל פחות משתמשים בהם או באפשרות של אכיפה של פס"ד חוץ מהרשות הפלסט

 אזרחיים!אכיפה רק של פסקי דין  לפי המשפט המקובל.

 -ץהגדרת פסק חו
משפט במדינה זרה בעניין -ידי בית-חוץ שניתן על-פסק -חוץ" -"פסק -"בחוק זה  לחוק: 1ס.

 אזרחי." יןילצד שנפגע, אף כשלא ניתן בענ נזקיםאו  פיצוייםדין לתשלום -, לרבות פסקאזרחי

מדובר בהליך פלילי עקרונית מדברים על הליכים אזרחיים בלבד, אך החוק מגדיל ואומר שגם אם 
 שכשלעצמו לא נאכף. י למרות שמדובר בהליך פליליע אפשר לאכוף את הפיצווניתן פיצוי לנפג

 הליך ההכרזה על פס"ד כאכיף -קווים כלליים – מעמדו של פסק חוץ

לול . מסאין מעמד אוטומטי בארץ עד שהוא נקלט ע"י מערכת המשפט הישראליתלפסק חוץ 
אמור לספק מסלול מהיר ויעיל לקליטת פסקי חוץ בישראל ע"מ האכיפה שנקבע על פי החוק 

 לאפשר את אכיפתם.

מגיש בקשה לבימה"ש הישראלי להכריז על  המבקש(מי שמעוניין לאכוף פסק חוץ בארץ )נקרא 
 מבקש הכרזה שפסק החוץ אכיף.פסק החוץ כאכיף. 
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. וזה ע"פ ס' שתווה למעמד של פסק הדין הישראליאחרי מתן ההכרזה מעמד של פסק החוץ מ
 חוץ שהוכרז אכיף, דינו לעניין הוצאה לפועל כדין פסק שניתן כדין בישראל."-)א( לחוק :"פסק10

  מבנה החוק

החוק מכיל מס' תנאים שצריכים להתקיים לפני שביהמ"ש יכריז על פסק חוץ כאכיף,  -תנאים
חוץ כפסק אכיף אם -משפט בישראל רשאי להכריז פסק-"בית :לחוק 3בסעיף נמצאים התנאים 

 מצא שנתקיימו בו תנאים אלה..." 

חוץ לא יוכרז אכיף אם הוכח לבית המשפט אחד -:" )א( פסק6בסעיף שהן בעיקר  -ההגנות
 מאלה...".

 
 דרישות וסייגים נוספים:

 (4)ס. הדדיות דרישת .1

 (5)ס. של פסק הדין הזר התיישנות .2

הגנה במקרה שפס"ד יפגע בריבונות המדינה או  -(7)ס. המדינה או בטחונה בריבונותפגיעה  .3
 בטחונה.

 הוכחההנטל 

  מצטברים והתובע  3התנאים בס'  . 3כל התנאים בסעיף על המבקש להוכיח את קיומם של
למרות שיש את העניין של פורום אין בעיה להקנות סמכות לביהמ"ש ) חייב להוכיח את כולם.

 (.של הכניסה לפורום אחת מהעילותאת אנחנו מגיעים לפה אחרי שהוכחנו  -אותנ

 וכחה עובר למשיב להוכיח קיומה של ה, נטל ה3להוכיח את כל תנאי ס'  אם המבקש מצליח
ביהמ"ש לא יכריז על פסק  -יוכיח אחת מההגנות המשיב . מספיק ש6אחת מההגנות בסעיף 

  החוץ כאכיף.

  אינו ברור ויידון בהמשך. 7-ו 4,5הדרישות וסייגים בסעיפים נטל הוכחה בעניין 

 האם לבית המשפט יש שיקול דעת? -שאלה מקדמית

חוץ -להכריז על פסק רשאי"בית משפט בישראל  -3ס' לכאורה לביהמ"ש יש שק"ד לפי  :בעד
 .כפסק אכיף"

לדחות בקשה  לא ניתן ולא ראוי" :השופט פורת -מחוזי -' קפלןנקפלן  1064/00ע"מ   :נגד
לאכיפת פסק על יסוד נימוקים נוספים שלא פורטו בחוק, שכן בכך יש פגיעה ... בזכות הקניין של 

...כל הרחבה של סייגים לאי אכיפתו של פסק דין חוץ, לפי פסק הדין, שהיא זכות חוקתית הזוכה
  "שאין לה עיגון בהוראת חוק...פסולה.

הגנות אבל אם לא נכנס אליהם אפשרות להשתמש ביש  ,לכאורה שולל את שק"ד -השופט פורת
לא תמיד אך צריך לזכור ש -"רשאי"ביהמ"ש לא יכול להחליט שלא לאכוף את פס"ד.  בחוק כתוב 

, המחוקק אז אמר שהוא רשאי, אבל היום לאחר המהפכה החוקתית העניין יהיה ראוי לאכיפה
 השתנו הנורמות והיום לא בטוח שיהיה מקובל לקבל.

 נטל ההוכחה )מצטברים( -3' תנאי ס

 -סמכות שיפוט )פנימי( -( 1)3 ס'

 ".לתתוהמשפט שלה היו מוסמכים -"הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי

צריך להוכיח שביהמ"ש הזר היה מוסמך לדון בעניין ע"פ הדינים של אותה המדינה. ע"מ  המבקש
. לפי הפסיקה ההתייחסות הדין הזרחוות דעת מומחה לגבי להוכיח את זה המבקש יצטרך להביא 

. )ולא במובן המקומי או הענייני( סמכות בינלאומית של המדינה הזרהשל במובנה  היא לסמכות
לאומית, עניינית ומקומית. השאלה של סמכות בינלאומית היא  -סוגי סמכות 3אמרנו שיש 

סמכות השונים האם בתי משפט במדינה זרה היו מוסמכים לדון בתביעה ע"פ כללי ה ההשאל
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( לא בודקים את כללי הסמכות 1)3(, אבל פה לצורך ס' 500תפישה, תקנה  -לדג' בישראל) שלהם
העניינית או המקומית של אותה מדינה אלא המבקש צריך להוכיח שע"פ כללי הסמכות 

 . במקום המסוים בו דניםהבינלאומית של אותה מדינה הייתה סמכות לביהמ"ש 

 ו יורק, הוא צריך להוכיח שלפי כללי שיפוי בינלאומי שני בתי המשפט בנישניתן ד "פס 'גלד
אלא  ח שדווקא הערכאה הנכונה בנ"י דנה,היו מוסמכים לדון בתביעה, אבל לא צריך להוכי

ביהמ"ש באותה מדינה היה מותר לדון. )טיעון של דיון בעיר הלא להשאלה האם את רק 
 שיפוט(.נכונה, לא מעניין אותנו אלא רק סמכות 

יעקב ובניו  ברג נקבע בפס"ד -מקומי או ענייניהבן ת ולא במומכות בינלאומיהנושא של ס

 .Berg east)רהיטים( בע"מ נ' 

  :(3)א()6.ס'של הדין הזר בעוד ש ימתייחס לכללי שיפו (1)3ס' יש לשים לב להבדל הבא 
 שלנו של ישראל. -תמתייחס לסמכות שיפוט חיצונישהוא סעיף של הגנה, 

 12שיעור 

ם שהמבקש צריך להוכיח את כולם יש תנאי 3, בס' אכיפת פסקי חוץלמדנו על מבנה החוק של 
 .6ש כפסק אכיף אלא אם המשיב הוכיח את אחת מההגנות בס' "ם מתקיימים יכריז ביהמוא

 המשך -מצטברים(תנאים )נטל ההוכחה על המבקש  -3תנאי ס' 

 (2)3 ס'

 פסק הדין הזר הוא חלוט. רכלומ. "הפסק אינו ניתן עוד לערעור"

לבין הדרישה של המשפט המקובל שלפיה  חלוטשהוא  שהתקבל בחוק זהש להבחין בין תנאי י
 .סופיהזר יהיה הפסק 

ד פס"ההבחנה בין חלוט לסופי באה לידי ביטוי בפס"ד זה. דובר ב-קסוןנ'  קסון  619/89 ע"א
המבקש ביקש להכריז על פסה"ד כאכיף והמשיב טען שהפס"ד הזה לא ממלא  ,גליהנזונות מאמ

האינהרנטית של פס"ד מזונות  )כבמשפט המקובל( סופיותו-מטעם אי 2את הדרישה של ס' קטן 
 והסביר שיש להבחין בין שני מצבים:ביהמ"ש דחה את הטיעון  שתמיד נתון לשינוי.

מצב שעדיין יש זכות ערעור תלויה ועומדת  -תומהעדיין יש אפשרות לערעור שלא מוצתה עד  .1
והתנאי הזה לא מתקיים ולכן  הפסק לא חלוטשטרם מוצתה. כל עוד שיש אפשרות לערער 

 .אין אפשרות לאכוף את פסק הדין

זה מצב של  -אפשרות של בקשת שינוי בפסק בהליך נוסף עקב שינוי מהותי שחל בנסיבות .2
. זה לא ערעור אלא לאחר שפסקו אותו לבקש שינויות יש אפשרפסק מזונות. בפסק מזונות 

ע"כ יש אפשרות כן מתקיים ו (2)3 בקשה לשנות ממש את פסה"ד ולכן במצב הזה התנאי בס'
 פסה"ד הינו חלוט. -לאכוף את פסק הדין

, יןיהמשפט, אם ראה צידוק לכך בנסיבות הענ-"רשאי בית :8נמצא בס'  (2)3'סחריג לתנאי 
זמני או צו ביניים בענייני מזונות, אף כשהוא ניתן עוד לערעור, ובלבד שנתקיימו חוץ -לאכוף פסק

בחוק עצמו יש את האפשרות לאכוף פס"ד של מזונות  -בו שאר התנאים האמורים בחוק זה"
 זמניים למרות שזה בוודאי לא חלוט. זהו חריג מפורש בחוק.

וקבעו  מרחיבהבצורה  8פרשו את החריג בס'  -רשם החברות 'נ  Tower Air Inc 11356/00 בש"א
ניתן לאכוף סעד זמני או צו ביניים גם בעניינים שהחריג אינו מוגבל לפס"ד של מזונות ושגם 

, לכאורה זו פרשנות לדעת המרצהאחרים אם מדובר בהחלטה בעלת נפקויות המצדיקות את זה. 
עליון ואי אפשר לדעת מה יעשו עם ה כי הסעיף אומר באופן מפורש מזונות, אין פסיקה ביבמרח

 .זה בעתיד

 -( רישא3)3ס' 



 אלעד מתן ד"ר רונה שוז –משפט בינלאומי פרטי     בס"ד

98 
 

 דין בישראל...". -"החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי

אפשרות להעמיד לרשות המבקש כלי אכיפה שונים או נוספים לאלה שעומדים לרשות  איןכלומר, 
 מי שמבקש לאכוף פסק דין ישראלי. 

מסבירים שהמשמעות של התנאי הזה היא שאין  -סטינאיתהפלנ' הרשות  אונגר 4318/05 ה"פ
אפשרות להעמיד לרשות המבקש כלי אכיפה שונים או נוספים לאלה שעומדים לרשות מי שמבקש 

 השאלה היא האם פסק החוץ הוא בר ביצוע בישראל.  ,לאכוף פס"ד ישראלי. כלומר

ביצוע בעין של חוזה למתן שירות אישי אינו ניתן לאכוף חיוב כספי, אבל בישראל תמיד  -לדג'
ניתן לאכיפה  לא. ואם יש מקרה שפסק חוץ מורה על ביצוע בעין של חוזה כזה הדבר אפשרי

 בישראל.

מדובר בבקשה להכריז כאכיף פס"ד שניתן בארה"ב נגד הרשות הפלסטינאית.  -בפס"ד אונגר
הזוג אונגר ליון דולר לקרובי משפחה של בני ימ 116פס"ד חייב את הרשות לשלם סכום של 

הרשות הפלסטינאית טענה מגוון טיעונים יצירתיים למה אין  זור בית שמש.שנרצחו בפיגוע ירי בא
מהדיון של  הטיעונים של הרשות נדחו. למרות זאת,כל אך להכריז על פסק הדין הנ"ל כאכיף 

 מעט על פרשנות התנאים וההגנות בחוק. ביהמ"ש המחוזי בעניין הטיעונים הללו ניתן ללמוד לא

ניתן לביצוע ע"פ  אינוהחיוב בפסק הדין הרשות טענה כי  -( רישא3)3הטיעון הרלוונטי לעניין ס' 
כיוון שהרשות  )ומימלא תנאי הסעיף לא יעלה ולא ניתן יהיה לאכוף את פסה"ד( הדין הישראלי

קבע שגם  ש"ביהמהרשות הפלסטינאית נחשבת ריבון זר.  חסינות ריבון זר.הפלסטינאית נהנית מ
ית אמאוחרת יותר נקבע שהרשות הפלסטינאם רשות נהנית מחסינות זו של ריבון זר )בפסיקה ה

( רישא כי 3)3ת מהחסינות( עובדה זו אינה רלוונטית לקיום התנאי בס' אינה ריבון זר ולכן לא נהני
שנקבע בפסק חוץ ולא לדינים  לביצוע החיובים הס' הזה מתייחס לדינים ישראליים הקשור

ש בישראל לא היה מוסך לדון "ישראליים בעניין קביעת החיובים. ז"א גם אם היה נכון שביהמ
בתביעה עצמה כי מדובר בריבון זר, זה לא העניין פה אלא מדברים על העניין האם יש אפשרות 

 לאכוף חיוב כספי גם נגד ריבון זר. פ דין ישראלי לאכוף חיוב כספי ואין סיבה שלא נוכל"ע

 ( סיפא3)3ס' 

 ."ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור"

וכיח משהו נדרש מהמבקש לההמבקש לאכוף את פסק הדין. לכאורה דרישת ההוכחה היא על 
 שהפסק לא סותר את תקנת הציבור. -שלילי

טכנית  שהתנאי מתקיים, כותבבצורה סתמית בפועל המבקש טוען  איך אפשר להוכיח דבר כזה?
בלבד שהפסק לא נוגד תקנת ציבור ואחרי שטוען זאת הנטל עובר למשיב שהוא יכול לעלות 

ש "פתרון פרקטי התובע טוען ביהמ. טיעונים בעניין פגיעה בתקנת הציבור והוא יצטרך להוכיח
 יקבל אלא אם המשיב בא עם טיעונים להראות שזה נוגד תקנת ציבור.

, בתקנת הציבור החיצונית שעניינה בעקרונותהובהר שמדובר  -אשכר נ' היימס 93/1137ע"א 
עקרוניים וכה בסיסיים עד שיש לדחות  השקפות ואינטרסים של החברה ושל המדינה שהם כה

רק דברים מזעזעים ולכן רק ת יכנסו עניין של תקנת ציבור חיצוניל. בפניהם פסקי חוץ מחייבים
 וע"כ מדובר בפרשנות מצמצמת מאודלעיתים נדירות מאוד נדחה פסק החוץ מפני תקנת הציבור 

 .)דבר שהוא גרוע גם לקבל מבחוץ(

 :)החיצונית( לתקנת ציבורטיעונים הקשורים  3הרשות הפלסטינאית הראתה  -אונגרפס"ד 

כי החוק שהיה הבסיס של  -גזענית ומפלההפסק האמריקאי מבוסס על חקיקה אמריקאית  .1

ואותו חוק מעניק זכות תביעה רק  ATA שנקרא ההחלטה לתת פיצויי היה חוק אמריקאי
 הייתה בעלת אזרחות אמריקאית לצד אזרחותם שנפגעה בפיגועלאזרחי ארה"ב. המשפחה 

פ "עשזה גזעני ומפלה כי רק אזרחי אמריקה יכולים לקבל סעד היה הישראלית והטיעון 
  סיבות: 2-הטיעון נדחה מ החוק הזה.
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לא היא ) הוכיחה שאין אפשרות לקבל סעד דומה ע"פ חוקים אחרים בארה"ב לאהרשות  .א
אבל בחוקים  רק בחוק הזהספציפית יכול לומר שיש הפליה כללית כי אולי ההפליה היא 

 .נדרש להוכיח הפליה מהותית וגלובאלית(אחרים אין הפליה ולכן 

מתן סעדים משופרים לאזרחים מקומיים לא נוגד את תקנת הציבור ומדינה רשאית  .ב
כהטבה לתת צ'ופר לאזרחיה, לא רואים את זה כאפליה נגד קבוצה מסוימת אלא 

 אפשרית לאזרחים מקומיים.

הטיעון מבוסס על כך שהפסק האמריקאי  -הסעד בפסק האמריקאי לא קיים בדין הישראלי .2
. בעוד שעל פי הדין הישראלי במצב דומה רק ילדיו ולאחיו של המנוח נתן פיצוי גם להוריו

יסד עצמו על ישהיו תלויים בו זכאים לפיצוי. טיעון זה נדחה והובהר שהעובדה שפסק החוץ מ
עצמו כדי למנוע אכיפת לשאשר בדין הישראלי אין בשוני זה כנורמה שהיא שונה בדין הזר מ

ראינו מקרה דומה על . לסתור את תקנת הציבור בישראליאין בשוני כדי  -אותו פסק חוץ
זה ששונה מהנורמה שלנו לא נוגד את תקנת הירושה בהולנד שחייבים להוריש לבנים 

 .הציבור

מהנזק שהוכר.  3כיוון שהפיצוי שנפסק היה פי  -הפסק האמריקאי פסק פיצויים עונשיים .3

רשות החוק מיועד להעניש ת ה, לטענשילוש פיצוישזה עיקרון של  ATAבהתאם לחוק של 
 רור והפסק הוא פסק עונשי הסותר את תקנת הציבור. ארגוני ט

 ולא על פי המטרה המוצהרת של  יש לסווג את הפסק על פי טיבוהטיעון נדחה כיוון ש
עה נזיקית במהותה שהוגשה ע"י אנשים פרטיים ולא ע"י יבמדובר בתהחוק הזר. כאן 

יש המדינה לצורך קבלת פיצויי בגין נזקים שנגרמו להם כתוצאה מעוולת המשיבים. 
  טיב ולא על מטרת פס"ד. -פס"ד ולהסתכל על הפרטים עצמם מהותלראות את 

 גרת כמו כן, בכל אופן לבתי משפט בישראל יש סמכות לפסוק פיצויים עונשיים במס
 נוגד את תקנת הציבור. כיצד מקרה זההליכים אזרחיים ולכן קשה לראות 

 (4)3ס' 

 ביצוע במדינה בה הוא ניתן"-"הפסק הוא בר

ן אזי מדוע המבקש מעונייניתן הוא במדינה בה  דלכאורה התנאי תמוה כי אם ניתן לבצע פס"
 לקיים אותו בישראל?

ן במדינה הזרה והתנאי לא מתייחס לביצוע פסק הדי שאין מניעה משפטיתאלא שהתנאי דורש 
 לכך שיש מניעה פיזית כמו חוסר משאבים של המשיב במדינה הזרה.

על מנת להוכיח שפסק בעל ביצוע מבחינה משפטית במדינה  דרך ההוכחה לאי מניעות משפטית:
ית המראה שאכן אין מניעה משפט חוות דעת של מומחה בדין הזרעל המבקש להביא הזרה 

 לביצוע הפסק במדינה הזרה.

 4052/05 ה"פ)להיות בר ביצוע במדינה זרה לאדוגמאות של נסיבות שבהן עלול הפסק הזר 

Wells Fargo Bank of Minnesota    'צימרינגנ) 

 במדינה הזרה מאז שניתן ולכן הוא לא בר ביצוע היום. בוטלהזר  כאשר הפסק .1

 כבר במדינה זרה. התיישןמצב בו הפסק הזר  .2

)לא נחשב שבגלל זה אינו מונע הכרזתו כאכיף  שפסק הדין נפרע במלואו או באופן חלקיטיעון  .3
. ייבדק במסגרת הליכי הוצאת לפועלהטיעון שהוא כבר נפרע פסד זר לא בר ביצוע( אבל 

ביהמ"ש נותן הכרזה שהפסק הדין הזר אכיף ואחרי ההכרזה הולכים עם זה להוצאה לפועל 
ול להגיד שהוא כבר שילם חלק ולכן לא רלוונטי לשלב ההכרזה שהוא ובשלב הזה המשיב יכ

  הכרזה<<הוצאה לפועל.אכיף. 

 הגנות וסייגים

 (סייג-הגנות-לא ברור אם תנאי או הגנה )לדעת מרצה -הדדיות - 4 ס'
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-חוץ לא יוכרז אכיף אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקים של בתי-)א( פסק" -)א(4
 "ישראל.המשפט ב

 .הדדיות. הסעיף הזה דורש הגנהמהנוסח השלילי נראה שזה 

מתקיימת הדרישה של הדדיות, כיוון  שלאמזונות מאנגליה, נטען פסק דין  :קסוןנ'  קסון
ולכן המשיב טען שאין  כלא סופייםשבאנגליה לא אוכפים פסקי דין של מזונות כי הם נחשבים 

 ת.שלנו ולכן אין הדדיו תהדדיות הם לא אוכפים פסקי דין מזונו

ולא דרישה להדדיות  כלליתדרישה להדדיות הטיעון נדחה ונקבע שהדרישה להדדיות היא 
. לכן כיוון שבאופן כללי בתי משפט ספציפית בקשר לפסק דין מסוים או סוג מסוים של פסקי דין

 באנגליה כן אוכפים פסקי דין ישראלים הדרישה של הדדיות כן מתקיימת. 

בחוק אין שום אינדיקציה על מי מוטל נטל ההוכחה בעניין -כחה בעניין הדדיותנטל ההו
 ההדדיות. דעות שונות הובאו בעניין ע"י שופטים ומלומדים אך אין הכרעה בעניין.

. יש לציין המשיבולכן נטל ההוכחה צריך להיות על  בסייגאפשר ללמוד מהנוסח שמדובר  -שוז
מדינות העולם קיימת הדדיות, ולכן במקרי יוצאי דופן צריך שברוב רובם של המקרים ברוב 

 להיות על המשיב החובה להוכיח זאת.

 אף כשלאחוץ, -המשפט לאכוף פסק-על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה רשאי בית" -)ב( 4
 נתקיימה הדדיות כאמור בסעיף קטן )א(."

שבית המשפט יכול לאכוף  מסייג את הדרישה של הדדיות וקובע ע"פ בקשת היועמ"ש לממשלה
 פסק חוץ אף שלא נתקיימה הדדיות.

פרי התדיינותו כאשר זה את המטרה של הסעיף היא לסייע למתדיין הפרטי המעוניין לקצור 
בין הדינין  אין הדדיותש . למרותללא פגיעה באינטרס הציבורי על פי דעתו של היועמ"שאפשרי 

היועמ"ש בוחן האם במקראה זה ניתן לעזור למבקש שהוא אדם פרטי אך ללא פגיעה  שבמדינות,
 .כל מקרה ייבחן לגופובאינטרס הציבורי, 

 סייג(-הגנות-לא ברור אם תנאי או הגנה )לדעת מרצה -התיישנות - 5ס' 

מיום  מחמש שניםכעבור יותר חוץ שהוגשה -המשפט לבקשת אכיפה של פסק-"לא ייזקק בית
, אלא אם הוסכם בין ישראל לבין המדינה בה ניתן הפסק על תקופה אחרת, או אם מתן הפסק

 המשפט סיבות מיוחדות המצדיקות את האיחור"-מצא בית

 הוא. חמש שנים מהיום שהפסק דין ניתן התיישנות של חמש שניםהרישא אומרת שיש  הכלל:
 כאכיף.בארץ ולא יכול לבקש הכרזה על פסק הדין ומתיישן 

 החריגים:

אמנה דו אם יש  -אם הוסכם בין ישראל למדינה בה ניתן הפסק על תקופה אחרת -אמנה .1
 .5עם המדינה שהפסק ניתן וניתן לקבוע תקופה שונה. האמנה גוברת על ס'  צדדית

שק"ד מאוד רחב  -המצדיקות את האיחור )יותר שימושי( סיבות מיוחדותאם מצא ביהמ"ש  .2
 לביהמ"ש:

 )מדובר בבני  -רווה 'הוכמן נ 247/83ע"א  -נסיבות מצדיקות איחור )לא ידעה שבישראל
ניתן בקנדה פס"ד מזונות עבור הילד ונגד  1977זוג קנדיים שהתגרשו בקנדה ואז בשנת 

האב. בהתחלה האב שילם את המזונות ואז הילד היה במשמורת של האב לתקופה 
, הילד חזר לגור אצל האם ומאז האב הפסיק לשלם את המזונות. 1982מסוימת ובשנת 

האם פנתה לביהמ"ש בקנדה כדי לנסות לאכוף את פסק הדין של המזונות. במהלך 
הוא נמצא בישראל והאם ביקשה מביהמ"ש  1983אב נעלם ואז בשנת ההליכים ה

שנים קודם(. ביהמ"ש  6כאכיף )פס"ד שניתן  77בישראל להכריז על פס"ד הקנדי משנת 
נסיבות מיוחדות שנים ממועד מתן הפסק, כן התקיימו  5-קבע שעל אף שעברו יותר מ
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היא  .האב יגיע לישראלהייתה יכולה לדעת ש לאהמצדיקות את האיחור כיוון שהאם 
 שנים כי לא ידעה שהוא יימצא בישראל. 5-לא אשמה שחיכתה יותר מ

 )נ חאו 665/72ע"א -נסיבות שלא מצדיקות איחור )ידעה שבישראל והגישה באיחור' 
. מדובר בפס"ד של מזונות )פס"ד אוכפים מיד אבל להוכמןפס"ד מוקדם  -שווילין

שנים(, פס"ד ניתן בחו"ל והאם  5מזונות זה ממשיך ולכן ייתכן שרוצים לאכוף אחרי 
סיומה  אחריחודשים  5הגישה את הבקשה לבימה"ש בישראל להכריז על הפסק כאכיף, 

סיבות ביהמ"ש קבע שלא התקיימו נחודשים(,  5-שנים ו 5של תקופת ההתיישנות )
 מיוחדות כי המבקשת ידעה שהמשיב לא קיים את פסק הדין ושהוא נמצא בארץ.

 )מקרה הפוך להוכמן!(.

  ידיעה שבישראל וביצוע פס"ד בזמן ההתיישנות אך הפסקת ביצועו בצמידות לסיום
מה היה קורה אם המבקשת יודעת שהמשיב הוא בישראל אבל  -תקופת ההתיישנות

תקופת  –שנים  5שנים, ואחרי  5פס"ד באופן מלא במהלך בינתיים הוא כן מקיים את 
ההתיישנות הוא מפסיק לשלם והיא צריכה להגיש בקשה כפס"ד כאכיף, מה יעשה 

קודם כל כדאי להגיש בקשה אם אתה יודע שהוא נמצא בארץ  בימה"ש במקרה כזה?
  ין:אין תשובה אבל יש הערות אגב בענילאכוף את פסק הדין. 

i. נאמר בהערות אגב שקיום פסק הדין, העובדה שהמשיב כן מקיים את  -בפס"ד הוכמן
אינה כשלעצמה בבחינת סיבה סבירה להשהיית הגשת הבקשה פסק הדין עד היום 

המשמעות של הדבר שאם מדבור בפסק חוץ שמשולם  שנים. 5לאכיפתו מעבר ל
בתשלומים לתקופה ממושכת כדאי שהתובע יגיש בקשה להכריז על פס"ד כאכיף. 

 במקרה שיש הכרזה הוא יכול לאכוף

ii. בדיני משפחה וזה יחסים עדינים ורוצים יחסים טובים בין ההורים לבין הילד  -שוז
ולכן לא ראוי לעודד הגשת הליכים, האבא לא יבין למה עושים הליכים חדישים אחרי 
שהוא שילם כל הזמן, דבר שיכול לגרום להתדרדרות היחסים ולכן אף לפגיעה של 

 הילד.

 נטל הוכחה על המשיב -6ס'  -לאי אכיפה של פס"ד  ההגנות

 משיב וההגנות הללו מנוסחות בהתאם:נטל ההוכחה הוא על ה

 ( מרמה:1)א()6 'ס

 הפסק לא יוכרז כאכיף אם "הפסק הושג במרמה".

 ות בעניין היקף ההגנה של מרמה:שגי 2ישנן 

)הגישה  פגם פנימי בהליךכאשר זו מתבססת על  גםניתן להתחשב בטענת מרמה  הגישה הרחבה:
מאמין למשיב ומקבל  ש". אפשר לומר שהעד המסוים שיקר והייתה מרמה אם ביהמהאנגלית(

מאפשרת לתקוף  "לפי הגישה הרחבה טענת ההגנה של "מרמהזאת הרי שלא יאכפו את פסה"ד. 
 הגישה הישראלית.לא זוהי  -עצמו ולומר שמשהו בהליך עצמו לא היה בסדר את ההליך

רק מקום בו הייתה הטענה יכולה להיות ניתן לשמוע את טענת המרמה  הגישה המחמירה:
מתבססת על טענות וראיות  זה במצב שטענת המרמה .ישראלימושמעת נגד פסק דין מקומי 

לא יכול לבוא להגיד שהעד שיקר אלא צריך אך המשיב  .המקורי לפסק הדין חדשות וחיצוניות
וזה יכול לבסס את טענת  בזמן מתן פסק הדיןלבוא עם משהו חדש שלא היה ידוע לביהמ"ש 

 המרמה.

לא יכול לומר שמשהו המשיב אם יש פס"ד בישראל ורוצה לתקוף אותו על בסיס מרמה  לסיכום:
 שותחדבמקרה שיש טענות וראיות כן רק בפס"ד הוא לא היה בסדר כי זה ייחשב דיון מחדש ול

 .שלא היו אז רק במקרה כזה נקבל את ההגנה וחיצוניות

 ?השאלה מה עושים שמדובר בפסק חוץ
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אומצה ע"י ביהמ"ש בפסק דין זה. לא משנה  הגישה המחמירה -עדילהנ'  בסיליוס 490/88ע"א 
 .אם פסק חוץ או ישראלי זה גישה מחמירה

 הרחבהאת הגישה  העדיפו, במחוזיפסיקה מאוחרת יותר  -Wells Fargo Bank 4052/05 ה"פ
כך שההלכה בנושא זה טרם הגיעה לידי מיצוי בפסיקת קבלת הגישה הרחבה בוהצדיק את 

בסוג  ת עליון שהטילו ספקותו)גישה מרחיבה( היה הרבה פסיק ביהמ"ש העליון. אחרי בסיליוס
מר המחוזי שהם מעדיפים את הגישה , ולכן בגלל שיש ספקות בפסיקת העליון אהגישה הנכונה

 .)הנושא די נדיר( בינתיים אין פס"ד חדש מהעליון שנותן תשובה חד משמעיתהרחבה. 

 חוסר הזדמנות לטעון -( 2))א(6  ס'

"האפשרות שניתנה לנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מתן  פסק חוץ לא יוכרז אכיף אם:
 ...".סבירהלא הייתה, לדעת בית המשפט, הפסק 

ושאין מקום  אובייקטיביוהדגישו שמדובר במבחן  בצורה מצומצמתרש הגנה זו המשפט פיבתי 
 להתחשב בנסיבות סובייקטיביות. 

 פסקי דין: 2-הפרשנות המצומצמת מומחשת ב

המ"ש בגרמניה מדובר בתביעה למזונות המוגשת לבי -אינדורקסיסנ'  אינדורקסיס 802/89ע"א 
והיא שכחה להביא אליו אותה  ה של המשיבי. התביעה נמסרה לאישתו השניאביוע"י קטין נגד 

המשיב -ואשתו השנייה עדיין לא הביאה לו, האב התביעהאליה ה רמיד. כמה ימים לאחר שנמס
ניתן פס"ד בביהמ"ש בגרמניה  בינתיים כתב התביעה לא ניתן. ,נפצע קשה בתאונת דרכים. ולכן

ס' ן ביקש להכריז על פסק הדין הזר בישראל כאכיף. האב טוען את ללא נוכחות המשיב ואז הקטי
 מ"ש.השלא ניתנה לו אפשרות סבירה לעלות את טענותיו כי לא ידע כלל על הדיון בבי -(2()א)6

צריך לעשות את הפעולה שם. היה  האב. ביהמ"ש דחה את הטענה כי מדובר בפירוש מצומצם
שהשאלה היא שקבע  בעליוןב אבל ההחלטה נהפכה כן קיבל את הטענה של הא המחוזיביהמ"ש 

ולכן הנסיבות האישיות שלו  האם ביהמ"ש הזר נתן למשיב הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו
המצאה לדין, הנראה, כי מלבד אי . מסרה לביתו כדין, ביהמ"ש הודיע לולא רלוונטיות, התביעה נ

 ההגנה לא תחול כלל.

מדובר במשיבה שקיבלה את התביעה שהוגשה לביהמ"ש בגרמניה  -אשכר נ' היימס 1137/93ע"א 
היא גם לא הודיעה לביהמ"ש על  מטעמה. כמו כן, אבל לא השתתפה בדיון ולא מנתה בא כוח

לא קיבלה את העתק פס"ד ועד והיא שינוי הכתובת שלה. ביהמ"ש נתן פס"ד במעמד צד אחד 
כאכיף שהתקבל שה להכריז על הפסק מאוחר לערער. הקטין הגיש בקכבר  השהגיע אליה הי

לא  -(2)א()6לפי ס'  בישראל והאם טענה שלא הייתה לה הזדמנות סבירה לטעון את טענותיה
יכולתי לערער כי לא הודיעו לי על פס"ד )לא מדברת על ההליך הראשון אלא לגבי הערעור שלא 

המשיבה עצמה הייתה את הערעור כי  דחהביהמ"ש . (לה יכולת לערער לא קיבלה את פס"דהיה 
 אחראית למצב בגלל שלא השתתפה בדיון ולא הודיעה לביהמ"ש על שינוי הכתובת שלה.

הייתה לה טענה שלא  הפלסטינאיתהרשות  -הפליסטינאיתנ' הרשות  אונגר 4318/05 ה"פ
ה"ד ת לעוואא יכל לתת הורלו מוקטעהבהיה כלוא  ערפאתכי  םיהזדמנות לטעון טיעונ

הרשות החליטה באופן מודע שדחה את הטענה כי היו ראיות ברורות  ש"ביהמשלו.  האמריקאים
 נות המקדימות שלה נדחו."ב אחרי שהטעלא להשתתף בהליכים בארה

 ]עולה במבחן תמיד![ ( סמכות שיפוט בינלאומית חיצונית3)א()6 ס'

על פי כללי  לתתומשפט שלא היה מוסמך -ידי בית-"הפסק ניתן על פסק לא יוכרז אכיף אם:
  " לאומי הפרטי החלים בישראל-ט הביןהמשפ

סמכות שיפוט ההגנה מתייחסת ל ההגנה הזאת חשובה ובכל מקרה יש לבחון אם היא מתקיימת.
( 1)3הכללים הם כללים ישראליים. וזה בניגוד לס'  בינלאומית חיצונית)עקיפה( של ישראל.

 עוסק בכללים שלנו. (3()א)6שדיברנו שעוסק בסמכות בינלאומית של המדינה הזרה. 



 אלעד מתן ד"ר רונה שוז –משפט בינלאומי פרטי     בס"ד

103 
 

הייתה סמכות שיפוט  הזרמיועדים לבחון האם לבימה"ש כללי הסמכות הבינלאומית החיצונית 
הזר נחנו חושבים שלביהמ"ש האם א -)ולא בעיני הדין הזר( בעיני הדין הישראליבינלאומית 

 הייתה סמכות שיפוט בינלאומית?

כללי הסמכות השיפוט בהקשר הזה לא זהים לכללים אותם למדנו בתחילת הקורס )של בתי 
מאשר  שלנומשפט בישראל(. יש לנו סטנדרטים שונים לבחינת סמכות שיפוט בינלאומית 

 משפט זרים. סטנדרטים שלנו לבחון את סמכות שיפוט בינלאומית של בתי

קובע מהם כללי הסמכות השיפוט הבינלאומי שמוזכרים בס'  אינוהבעיה שחוק אכיפת פסקי חוץ 
כך שכללי סמכות השיפוט (, במצב הזה אין מנוס מאשר לפנות למשפט המקובל. 3)א()6

סמכות, זה בניגוד  בחו"להאם הייתה לביהמ"ש  בדיעבדכללים שבוחנים  -הבינלאומית העקיפה
 -יש סמכות שיפוט שלנולכללים שלמדנו לסמכות שיפוט מלכתחילה האם לביהמ"ש 

 .מלכתחילה

 סיכום הכללים במשפט המקובל: -ספרטוסנ'  רוזנשיין 541/77השופט שמגר בפס"ד ע"א 

פסק שניתן בערכאה שיפוטית  (אכףיי)וגם יוכר בישראל (3)א()6)הכללים של ס' "לפי כללים אלה
, אחד משני )החיצוני( הדין-, לגביו מבקשים לאכוף את פסקדשםזרה אם נתקיימו לגבי הנתבע 

  (...".SUBMISSIONהסכמה לשיפוט ).2 או( RESIDENCEמגורים ). 1התנאים הבאים: 

הזר את פס"ד  אנו למדים שיש רק שני בסיסים לסמכות שיפוט בינלאומית עקיפה, כשבודקים
 אפשרויות: 2ש הייתה סמכות בעיניים שלנו יש רק מ"הורוצים לדעת אם לבי

 ש שנתן את פסק הדין"גר באותו מקום של ביהמ -( 3)א()6סעיף  מגורים .1

 .)ב+ג(6סעיף  הסכמה לשיפוט .2

ש הזר "בסיסים לסמכות השיפוט העקיפה. אם יש דוגמא של נתבע שגר בישראל וביהמ 2יש רק 
אצלנו, בגלל שהעוולה נעשתה שם לדג'  500ל במנגנון דומה לתקנה "לדין בחוהמציא אליו המצאה 

ההבדל הגדול בין כללי אנחנו לא נחיל את הסמכות הזו כי זה לא נכנס לשני החלופות האלו. 
 .)לפי התנאי של מקום מגורים( לא מכירים המצאה לחו"להסמכות הוא שאנחנו 

 נדון בעילות:

 מגוריםמקום  –( 3)א()6סעיף 

זה בדיוק  ."ארעית ואף מזדמנתדי בכך שנוצרה זיקת מגורים " -השופט שמגר בפס"ד רוזנשיין
כמו כלל התפיסה למרות שאמרו שזה מגורים בפועל מפרשים מגורים בצורה מאוד מרחיבה, 

 זיקת מגורים ארעית או מזדמנת מספיקה.

נחשב כמישהו שיש לו מקום מגורים  כןתייר שנצמא במדינת זרה בזמן התחלת ההליכים  ,לכן
שם. כל עוד התביעה מוגשת שהוא עוד נמצא שם, כן תהיה סמכות בעיננו בארץ ותהיה אפשרות 

 לאכוף את פסק הדין בארץ.

יש לבדוק האם הנתבע המבחן פה אומץ מהמשפט המקובל,  מה קורה עם הנתבע הוא תאגיד?
יתכן שתאגיד שמנהל עסקיו בכמה מדינות י ,ןולכ .במדינה זרה זה ייחשב למגורים מנהל עסקיו
 מדינות ואח"כ לאכוף את פסה"ד בארץ. ה אותו בכל אותןניתן לתבוע 

המשמעות של ניהול עסקים. גברת בפס"ד נידונה  -ברטה נ' גלובוס ומנורה בלהם 013977/04ע"א 
ישראלית שעוסקת גלובוס היא חברה חברת גלובוס והחוזה נעשה בישראל. בלהם עשתה חוזה עם 

במשלוחים בינלאומיים, ההתקשרות הייתה במטרה להעביר מטען של חפצים אישיים ותכולת 
ידונו על פי המשפט האנגלי מישראל לצרפת. בחוזה נקבע שכל סכסוכים הנובעים מהחוזה  הבית

 שיפוט שהדיון יהיה בישראל וגם)סמכות( הייתה בחוזה גם תניית  כלומר, .בבית משפט בישראל
ניזוקו בדרך ותבעה את חברת  ל הדין האנגלי. בלהם טענה שחלק מחפציהתניית ברירת דין ש

. חברת גלובוס לא השתתפה בהליכים בצרפת כלל. ביהמ"ש בצרפת נתן בצרפתגלובוס בבימ"ש 
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ז עליו ירמעוניינת לאכוף אותו בישראל ולהכגברת בלהם במעמד צד אחד. היא טובת פס"ד ל
טוענת שלא הייתה לביהמ"ש בצרפת ו( 3)א()6ס מעלה את ההגנה של ס' כאכיף. חברת גלובו

סמכות שיפוט בינלאומית עקיפה כי לא התקיים אחד משני בסיסי הסמכות המוזכרים בפס"ד 
. ביהמ"ש קיבל את הטיעון הזה. מקום מושב, במקרה זה מקום מושב של החברה -רוזנשיין

ן הוא ניהול עסקים, לא מדובר באדם שהוא המבחה עסקים בצרפת כי לגבי חברה החברה לא ניהל
חברת גלובוס לא  -םיקניהול עסדמן, המבחן במשפט האנגלי לגבי חברה הוא מגורים ארעי ומז

עד ש )עניין נוסף שאפשר לומר פה הוא ש קיבל את הטיעון."ולכן ביהמ בצרפתניהלה עסקים 
גם אם הולכים ע"פ  כלומר, ,לא היו בצרפתכבר שהיא הגישה את התביעה בצרפת המובילים 

 .(הגישה הפיזית זה לא היה עוזר

החברה לא הופיעה בגלל שאלא  צרפתהובילה מטענים להחברה לא מספיק שנקבע כי  לסיכום:
לא הסכימה לסמכות ביהמ"ש בצרפת )אם הייתה הולכת להשתתף  מימלא בביהמ"ש בצרפת לכן

  ות אלו לדחות את בקשת גברת בלהם.עבדיונים יכול להיות שהייתה הסכמה(. די היה בקבי

 קביעת האוביטר לגבי תניית השיפוט

אפילו אם החברה הייתה מנהלת עסקיה בצרפת עדיין הוסיף ואמר ש ,ביהמ"ש העליון המשיך
כלומר שגם  תניית השיפוט הייחודית שקבעו גוברת על זיקת התושבות.היה מקום לפסוק כי 

ש הזר כאשר יש תניית שיפוט "ר בסמכות ביהמכאשר מתקיים הבסיס של מגורים לא נכי
כללי הסמכות הם  -הנימוק של בימה"ש לטובת מדינה אחרת.אותה קבעו הצדדים ייחודית 

רצונם  -ברירת המחדל למקרים שהצדדים לא הסכימו בעניין המקום לשיפוט אבל כאשר הסכימו
 גובר.

ד זר כאשר הוא ניתן בניגוד "פסלא נאכוף תניית השיפוט שגוברת על המגורים בעניין הזה של 
לתניית שיפוט ייחודית, זה חידוש בפסיקה, אבל משקף את ההלכה במיוחד לאור שבאנגליה 

 חוקקו דבר דומה )למרות שהיא לא מחייבת אותנו, רק הפסיקה מחייבת אך לא הפסיקה(.

 )ג( : הסכמה לשיפוט-)ב( ו6 ס'

 .דהסכמה שנתנה מראש או בדיעבהסכמה לשיפוט כוללת 

ש בצרפת יש "לדוג' אם בחוזה היה כתוב שלביהמ בלהםבפס"ד  -ניתנת בחוזה -הסכמה מראש
ה אם אח"כ חברת גלובוס לא השתתפה בהליכים בצרפת, עדיין היגם סמכות )אפילו לא ייחודית( 

 בסיס ההסכמה מכיוון שהדברים הוסכמו מראש.מתקיים 

אם התייצבות הכאן עולה השאלה  -הזרע"י השתתפות בהליכים בבימה"ש  -הסכמה בדיעבד
הסכמה. במשפט המקובל כנחשבת  הדןש "מ להתנגד לסמכות של ביהמ"הנתבע בביהמ"ש הזר, ע
 גם אם רק התייצבת כדי להתנגד עדיין נחשבת סמכות. -התשובה הייתה חיובית

 לחוק:)ב( 6שמוסיף את ס'  1960 -חוק בו בנותוקן אצל 1882-עניין זה תוקן בחוק באנגליה ב

יראו אדם כמי שהסכים לסמכותו  לא, ה[]סמכות בינלאומית עקיפ (3לעניין סעיף קטן )א() -)ב(6
בשל כך בלבד שהתייצב בפני אותו בית חייב בדין(  -של בית משפט שנתן נגדו פסק חוץ )להלן 

 , בין על תנאי ובין ללא תנאי, וטען בדבר אחת או יותר מאלה:המשפט
 בית המשפט או מחאה נגדה ( כפירה בסמכותו של1)
בית משפט במדינה  ו להכרעת( ביטול ההליך או עיכובו לצורך העברת הסכסוך לבוררות א2)

שמבקשים לעכב את הסמכות כדי שהעניין ידון במדינה אחרת, יכול להיות כמקרה כזה ב -אחרת
זרה והנתבע פורום לא נאות זה המקרה הנפוץ. אם יש הליך במדינה תהליכים עומדים עדיין, 

ש הזר יש סמכות אבל טוען פורום לא נאות זה לא "מתייצב ולא כופר בסמכות כי מבין שלביהמ
 באתי להליכים, טענתי פורום לא נאות ולכן לא תחשב הסכמה לסמכות ביהמ"ש! .נחשב הסכמה

יש צד שתופס את הנכסים שלו  -( שחרור נכסיו שנתפסו או צפויים להיתפס, או הגנה עליהם3)
 לא ייחשב כהסכמה לסמכות. -הוא בא ומבקש לשחררםו
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הסכמה ולכן ל תנחשב לאאם נתבע טוען אחד מהטיעונים האלו העובדה שהוא משתתף בהליכים 
אפשרות לעשות זאת כי  תהיה לא"ד בישראל אם אחרי זה הוא פורש ורוצים לאכוף נגדו את פסה

 לא התקיימה ההסכמה.

 טענות נוספות:

של  לגופוטענות אין נפקא מינה אם בנוסף לטענות כאמור בסעיף קטן )ב( טען החייב בדין " -)ג(6
שניתנה החלטתו הסופית של  לפניובלבד שעשה כן  הסכסוך או שהשתתף בהליך בכל דרך אחרת,

 ן הסמכות"יאותו בית המשפט לעני

לגופו של עניין כל עוד עונים יגם אם הנתבע מעלה טע"פ סעיף זה, העיקרון שנקבע בס' קטן ב' חל 
בינתיים כן צריך לשמר את העמדה שלו או  הנתבע. שלא נתנה החלטה סופית לגבי עניין הסמכות

אם באך  .מסמכים אבל זה כל עוד שביהמ"ש לא נתן החלטה סופית בעניין הסמכות לגלות
אחרי  ממשיך הנתבע ביהמ"ש הזר נתן החלטה סופית שיש לו סמכות והוא מפעיל אותה, אז אם 

עד שביהמ"ש הזר לא נותן זה בדיון זה נחשב הסכמה ואם הוא פורש זה לא ייחשב להסכמה. 
החלטה סופית על סמכות לא חייב להחליט באופן וודאי מה יעשה אך ברגע שביהמ"ש מפעיל 

 את הסמכות שלו אם ממשיך להשתתף בהליכים אחרי זה הדבר ייחשב להסכמה.

 )הגנה( מעשה בית דין -(4)א()6ס' 

בין  דין אחר שניתן באותו עניין-נוגד פסקפסק חוץ לא יוכרז אכיף אם: "הפסק  -(4)א()6' ס
 (היימסאשכר נ' " )הגנה זו התקיימה בפס"ד תוקף-ברדין ושעודנו -אותם בעלי

יש כבר פס"ד ואנו מוכנים לאכוף  .פסק דין שניתן בחו"ל אופס"ד הקודם יכול להיות ישראלי 
פס"ד השני. אם זה פס"ד זר זה רק פס"ד זר שממלא את כל ההראשון בזמן ולא את  פס"דהת א

 דרישות החוק והוא אכיף בישראל.

 )הגנה(בישראל – הליכים תלויים ועומדים -(5)א()6ס'

המשפט במדינה הזרה היה -יוכרז אכיף אם "בעת הגשת התביעה בבית לאפסק חוץ  -(5)א()6' ס
 ."בישראלדין  -משפט או בית-י ביתדין, בפנ-עניין ובין אותם בעלי, באותו משפט תלוי ועומד

. זה המצב שקודם התחילו הליכים בארץ ואז התחילו הליכים בחו"ל, רק בפס"ד ישראליפה זה 
יש פס"ד בחו"ל ועדיין אין לפני סיומם של ההליכים בישראל ולכן ההליכים בחו"ל הסתיימו 

 .ץפס"ד בארץ, אז לא ייאכפו את זה באר

פסד אנגלי שבעת הגשת ההליכים באנגליה היו הליכים  - New Hampshireנ  בז"ן 4525/08בע"א 
ד האנגלי כי זה נגד את ס' "כ לא היו מוכנים לאכוף את פסה"תלויים ועומדים בארץ ולכן אח

מקרים שבהם התחילו קודם בארץ ואח"כ עברו לחו"ל וחו"ל קיבל פס"ד ראשון אז לא  (.5)א()6
אם התחילו קודם בחו"ל ההגנה לא קיימת!! )הליכים תלויים ועומדים שם אוכפים אותו. אך, 

 לא בעייתיים(.

 הגנה-: פגיעה בריבונות או ביטחון המדינה7סעיף 

 "בביטחונה אושל ישראל  בריבונותהע חוץ לא יוכרז אכיף אם אכיפתו עלולה לפגו-"פסק

. לכאורה הסעיף מיותר כי כל פס"ד של ההגנות 6ברור שזה הגנה מהנוסח של הסעיף. דומה לס' 
שפוגע בריבונות המדינה או מסכן את ביטחונה מן הסתם סותר את תקנ"צ וראינו שתקנ"צ 

המחוקק החליט להתייחס  לאור חשיבות הענייןסיפא, אבל כנראה  3תנאי ס' נמצאת כחלק מ
 באופן מפורש לעניין הריבונות וביטחון המדינה בס' נפרד.

בפס"ד אבל  ,, כי לכאורה זה סייגהנתבע-ההיגיון אומר שנטל ההוכחה צריך להיות על המשיב
הוא דוגמא ספציפית של תקנ"צ, משהו שנוגד תקנ"צ נטל ההוכחה צריך  7נאמר שכיוון שס'  אונגר

 המבקשסיפא. כלומר, שהנטל הראשוני הוא על  3ההוכחה בעניין תקנ"צ בס' להיות זהה לנטל 
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של  6)יש לשים לב שבכל ס'  הצהרה סתמית ואז הנטל עובר למשיבשבד"כ מרים את הנטל ע"י 
קודם הנטל על המבקש בהצהרה  ,7בס'  סיפא וכאן 3ס' ההגנות תמיד הנטל הוא על המשיב, ורק ב

שיש משמעות בפועל לעניין הזה. הנטל עובר למשיב אם רוצה  ואז עוברים למשיב(. לא ברור
 לסתור את הדבר הזה.

תקנת נטל בעניין הש אמרנו שתמוה 3שדיברנו על ס' קטן אומר,  אונגרמה שפס"ד  תמוה -שוז
זה החלטה מחוזית בלבד ויכול  . אונגר7ציבור על המבקש ולא ברור למה הרחיבו את זה גם לס' ה

 להיות שזה פחות חשוב.

ודווקא פס"ד זה הוא מהמקרים הבודדים הרש"פ העלתה כמעט כל טיעון אפשרי  -פס"ד אונגר
מיליון דולר, לטובת קרובי  116, הרשות טענה שאכיפת פס"ד אמריקאי בסך 7עלו בעניין ס' ש

ביטחון המדינה כי זה יעודד את המחבלים המשפחה של בני הזוג אונגר שנרצחו בפיגוע, תפגע ב
לעשות עוד פיגועים. התשלום של פס"ד היה אמור להיות ממיסים שהייתה אמורה להעביר מ"י 
לרשות הפלסטינאית, אנחנו גובים עבור רש"פ ופה היה מעין צו עיקול זמני שאם אוכפים את 

יותר קל. אם הממשלה  פסה"ד אפשר להשתמש בכסף ולכן זו הסיבה שרצו לאכוף בארץ כי זה
זה יגרום להרעת היחסים בין ישראל הטענה הייתה שתשלם את הסכום במקום להעביר לרש"פ 

 הטיעון נדחה בביהמ"ש כי לא הובא שום בסיס ראוי לכך. לרשות והתדרדרות במצב הביטחוני.

הרש"פ ערערה נ' פס"ד שהוכרז כאכיף, כל הטיעונים של הרשות נדחו  -אונגרהמשך פרשת 
בארה"ב  לפשרהבמחוזי. הרש"פ ערערה ובסופו של יום הערעור לא נדון כי הצדדים הגיעו 

 והתובעים קיבלו חלק מהסכום שנפסק להם.

 פסקי דין חדשים:

  דברנו על כש .קי חוץמתייחס לנושא של הכרת פס -)פס"ד בעליון( 1297/11פס"ד לוין נ' זוהר
ישרה ואגבית. הכרה ישירה חייב להיות  -סוגים של הכרה 2הכרה של פס"ד חוץ דברנו על 

( לחוק בא להחליף את 1)11הסכם בין המדינות ודברנו על הבעיה שבעצם האם התיקון של ס'
שהתיקון בחוק מונע אמרו  בפס"ד אגם. להכרה המשפט המקובל או להוסיף עוד מסלול

הכרה ישירה ע"פ החוק רק במקרים  כלומר שתתאפשרשפט המקובל בהכרה ע"פ המשימוש 
 ראינו את האוביטר של ברק בנושא הזה. ות נ' הלכת אגם רוונה אמנה. אמרנו שיש ביקשיש

 לוין פ המשפט המקובל. בפס"ד בעליון שאפשר להכיר באופן ישיר ע"נו שיגידו יכלמרות שח
  ם.בפס"ד אגשניתנה אישרו את ההחלטה 

 שניתן באנגליה החייב הייתה לו דירה בישראל באילת  פשיטת רגלחוץ בעניין של  דובר בפסק
על שמם. הבקשה הייתה לפסול אותה  והם רשמואבל הוא נתן את הדירה הזו להורים שלו 

את המתנה הזו שנתן להוריו. השאלה אם ניתן לפסול את המתנה תלויה בשאלה האם הוא 
י אם לא נחשב פושט רגל לא ניתן לפסול המתנות ואם כן פושט רגל באמת נחשב פושט רגל כ

ש בישראל יש סמכות לפסול את המתנה רק ". בעיה נוספת שלביהמאת המתנה אפשר לפסול
 אם החייב נחשב פושט רגל.

i. ?קבעו שזוהי הכרה ישירה כי אמרו שהכרה  האם מדובר בהכרה ישירה או הכרה אגבית
אגבית זה רק במקרה שהשאלה העיקרית היא שאלה בפני עצמה ושיש לביהמ"ש סמכות 

רית ולא יכול להיות מצב שעצם הסמכות של ביהמ"ש אלה עיקמובהקת לדון באותה ש
שאלה אגבית בגלל שכל העניין של מדובר בלא  ,במקרה הזהתלויה בשאלה האגבית. 

לתת מתנה תלוי בזה שהוא פושט רגל זו לא שאלה עצמאית ולכן זוהי הכרה  הסמכות
 ישירה.

ii.  'עם אנגליה אבל האמנה עם אנגליה מחריגה את לאכיפת פס"ד יש אמנה  -)א(11לגבי ס
  שלא כולל פסיקות של פשיטת רגל העניין של פשיטת רגל, היא באופן מפורש אומרת 

 .כך שאי אפשר להחיל גם על פי ההאמנה

iii. פס"ד מחזק את פס"ד  –"ד אגם האם ניתן להכיר ע"פ המשפטעלתה השאלה של פס
מבקשים פה פסיקה אומר שכאילו  השופט הנדל .אגם, הנימוק לדעת המרצה בעייתי

הכרה פסיקתית. אין מקום לאפשר הכרה פסיקתית כשיש חוק ברור בנושא. -שיפוטית
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במשפט המקובל  ,הוא מתעלם שההכרה הפסיקתית הזו הייתה לפי החוק לדעת שוז
 שהיה עוד לפני החוק והשאלה האם המחוקק רוצה להחליף את המשפט המקובל.

 לא ניתן להחיל את המשפט המקובל ו החזקהיא ההלכה ההיום אגם  -מסקנה
 בעניין אכיפה.

 

  8135/12פס"ד- Nantucket Ltd תניות שיפוטבעניין  -עמיקם דורון 'נ 
. לכאורה סיבה טובהכשיש תניית שיפוט זרה בלעדית אנחנו מכבדים את זה אלא אם קיימת 

 הטובה.  הבפס"ד זה מרחיבים לכאורה מה נחשב סיב
מדובר בחוזה שקשור להשקעה במקרקעין בתאילנד והמשקיעים היו ישראליים )דומה לפס"ד 

מה את ההשקעות וכן חברות מתאילנד לייק מריון עם פלורידה(, הייתה חברה קנדית שיז
המעורבות בעניין. המשקעים הישראליים תבעו כמה נתבעים, לגבי אחד מהנתבעים הייתה 

. היו פה גם כמה תובעים ולא רק תובע אחד מטעם המשקיעים ולא תניית שיפוט ייחודית
 כולם היו כבולים בתניית השיפוט.

 
 לא סיבה טובה -ריבוי נתבעים

זו סיבה טובה  נתבעיםבעבר, וגם בלייק מריון, היה טיעון ע"י התובעים שטענו שריבוי 
מהנתבעים חלק . אם יש תניה כלפי פיצול הליכיםלהמשיך את הדיון בארץ כי אחרת יהיה 

 הטיעון הזה לא התקבל. ,ואפשר לתבוע במדינה שמכבדים את תניית השיפוטאומרים 
 

לא ייחשב לסיבה טובה כי אחרת זה תמריץ לתובע איך  יםנתבעריבוי ביהמ"ש אומר שבד"כ 
שהוא יתבע עוד מישהו כדי להתחמק מתניית השיפוט ולכן רק להתחמק מתניית השיפוט 

במקרים חריגים שיש טעמים עניינים לצרף עוד נתבעים זה יהיה רלוונטי בד"כ לא רלוונטי 
 .כדי לא לעודד להוסיף נתבע כדי להתחמק מתניית השיפוט

 
 סיבה טובה -תובעיםריבוי 

כי בעצם הנתבע לא מפסיד ריבוי תובעים זה כן סיבה טובה  בניגוד לריבוי נתבעים, החידוש:
מזה כי ממילא הוא צריך להתדיין פה בארץ. אין תועלת בזה שנעכב את ההליך שיש בו 

וגם שם, גם פה לדון תניית שיפוט כי זה יגרום לפיצול הליכים והנתבע יהיה במצב שיצטרך 
פיצול הליכים פה הוא  ולכן גם אם רוצה לעשות זאת זה לא הגיוני ולא נאפשר לו לעשות זאת.

לא מקשים על הנתבע כי הוא ממילא צריך להתדיין פה ולכן אין צורך לעכב את  ,דבר טוב
 תניית השיפוט.

 
זה  נתבעיםזה כן ייחשב לסיבה טובה. אבל אם יש ריבוי  תובעיםבעניין של ריבוי  -הרציו

 יהיה רק במקרים נדירים אבל לא שללו על הסף.

 -ששאלתי את שוזלפתרון שאלה כפי מבנה כללי 

 סמכות .1

 ברירת הדין .2

a. איך ישפיע אם תובע ולא מוכיח דין זר 

b. חזקת שוויון בין הדינים 

c. יחסי ממון 

d. זכות צפה 

e. תקנת ציבור 

 פס"ד ניתן במקום אחר. -אכיפה .3
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 )מקביל לטבלת המצבים( סכמה להתיישנות

  החל על העניין, אם חל דין ישראל יחולו הדינים  רק כשיש דין זרשאלת ההתיישנות תעלה
 שנים(.  7שלנו )

  מפקיע  כלל התיישנות מהותי? )מהותיהאם כלל ההתיישנות הזר הוא  -המקדמיתהשאלה
ל החיצוני לא חל את הסעד(. אם פרוצ' לא מעניין, הכלחוסם  -כלל פרוצדוראלי  -את הזכות

 שנים תמיד חל, אם מהותי ממשיכים. 7אלא רק כלל פרוצ' ישראלי שחוסם הסעד אחרי 

i. לא כלומר זה לא מהותי אלא פרוצדוראלי, כלל הזר לא רלוונטי -אם התשובה היא לא ,
 זרים פרוצדוראלייםמעניין אותנו כללים 

ii. יותר מהכלל  קצרה תקופת ההתיישנות הזרהנשאל האם  -אם התשובה היא כן
 :שנים( 7הפרוצדוראלי הישראלי )

הזכות מופקעת אחרי תקופת ההתיישנות -)קצר יותר( -כן .1
 .ניהםהקצר מבהזרה. 

הסעד נחסם אחרי תקופת ההתיישנות  -)ארוך יותר(-לא .2
 הישראלית והזכות נפקעת אחרי תקופת ההתיישנות הזרה

שנים, חל לנו דין זר, בודקים  10נות עוולה שבוצעה בצרפת שם כלל ההתייש -שנים 10, צרפת דג'
כלל הזר הוא מהותי אם הוא לא הוא רק חוסם את הסעד, ראינו שהוא מהותי והיא יותר ההאם 

. ניתן להשתמש 10שנים אבל הזכות מופקעת אחרי  7ארוכה מאצלנו ולכן הסעד נחסם אחרי 
מופקעת לגמרי ונמחקת , אתה מעלה כהגנה אתה חייב לי משהו. במהותית הזכות לקיזוזבזכות 

 לגמרי ואפילו לקיזוז לא יוכל לסמוך על זה.

מניחים שדין זר הוא מהותי כי אם לא כזה עוצרים, עכשיו בגלל שיותר  -שנים 5, צרפת 2דג' 
שנים הזכות מופקעת לגמרי והדין הישראלי לא רלוונטי אם הזכות מופקעת אין מה  5קצר, אחרי 

 ר המהותי יותר קצרה הזכות מופקעת אחרי התקופה הזו.לחסום. שתק' התיישנות בדין הז

 

 


