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נזיקין  לא ניתן להגיש בישראל תביעת: תקדים בעליון

ל"בגין תאונת דרכים בחו
יובל יועז15:48, 26/10/2011

   א- א+
 

בישראל תביעת נזיקין בעקבות  לא ניתן להגיש
כך קובע באופן ; ל"תאונת דרכים שהתרחשה בחו

מורחב של שבעה שופטי בית  תקדימי הרכב
במסגרת דיון נוסף בתביעת נזיקין , המשפט העליון

בעקבות תאונת , ישראלי נגד ישראלית שהגיש
-בניו דרכים שבה היו מעורבים השניים בעת טיול

שופטים נגד  5שהתקבל ברוב של , פסק הדין. זילנד
המשפט  הפך את פסיקתו הקודמת של בית, 2

. העליון בסוגייה מלפני שנתיים
ובה היו , שנים 12לפני  זילנד-שהתרחשה בניו, מדובר בתאונת דרכים

, יובינר רוני, אחד הנושאים. מעורבים שלושה ישראלים שנסעו באותו רכב
בשובו ארצה הגיש תביעה . 100%נפצע קשה ונותר משותק עם נכות של 

, פ ואלי לוי"ד עמיקם חרל"שיוצגה בידי עו, לי סקאלר-נטע ,נגד הנהגת
. ניסיון רשלני של הנהגת לעקוף משאית בטענה שהתאונה אירעה תוך

להיות מוגשת במקום  בית המשפט המחוזי קבע כי התביעה הייתה צריכה
 בית המשפט העליון הפך את. זילנד-כלומר בניו, התרחשות התאונה

ברוב של השופטות אסתר חיות ועדנה ארבל נגד השופטת מרים , הקביעה
, שלפיו תביעת נזיקין מוגשת במקום התרחשות הנזק וקבע כי לכלל, נאור

במקום מושבם המשותף של התובע  ניתן לקבוע חריג שלפיו ניתן לתבוע גם
. כלומר בישראל -והנתבעת 

הורתה , דורית ביניש, נשיאת העליון. לדיון נוסף על פסיקה זו הוגשה בקשה
מה הדין החל  -בשתי שאלות  ויעסוק, כי הדיון יתקיים בהרכב מורחב

המשותף  בתביעת נזיקין כשמקום האירוע הוא מחוץ לישראל ומקום מושבם
האם החוק , ככל שניתן לתבוע בישראל, וכן; של הצדדים הוא בישראל

. פקודת הנזיקין או חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים הרלוונטי הוא

 עקרון הריבונות טריטוריאלית

בדיון הנוסף התברר כי שלוש השופטות שישבו בדין בסיבוב הקודם בעליון 
ואולם לעמדתה של נאור שהיתה במיעוט הצטרפו כל , בעמדותיהן נותרו

יצחק עמית וסלים , אשר גרוניס, אליעזר ריבלין -ארבעת השופטים הנוספים 
קבע כי הכלל בנזיקין , הדין העיקרי שכתב את פסק, השופט ריבלין. ובראן'ג

 .הוא שהדין החל הולך לפי מקום ביצוע העוולה

, כתב ריבלין", כלל זה מביא לידי ביטוי את עקרון הריבונות הטריטוריאלית"
שהוא מאפשר לכל מדינה לממש את זכותה וחובתה להבטיח סדר  בכך"

תמריץ שלילי נגד בחירה מחושבת של מקום  והוא יוצר, ציבורי בשטחה
, לנקוט שני חריגים לכלל זה ריבלין דן באפשרות". פורום שופינג, התדיינות

הציבור  תקנת"וחריג הקרוי , חריג מקום מושב משותף של הצדדים
. ודוחה את שניהם", החיצונית

-אלף דולר ניו 50-סכום של כ זילנדית העניקה ליובינר-קרן הפיצויים הניו
על . הדין לפנים משורת, שקל 800-זילנדיים וכן תשלום חודשי השווה לכ

בסכום , אלה מתוספים תשלומים שהוא מקבל מהביטוח הלאומי בשל נכותו
אלא שההבדלים בין גובה התשלומים שהיה התובע . שקל 9,600-לכ המגיע

אינם מהווים עילה לפסול את כללי , במדינה אחרת זכאי להם בישראל או
פערים כאלה עשויים להתקיים גם " ,לדברי ריבלין. המשפט של מדינה זרה

הפיצוי  כך משתנה תקרת; בקרב מדינות המנהלות משטר פיצוי דומה

  
עיתון גלובס עד הבית לחודש 

>>במתנה 

  
הביצועים כלים  זירת

טכנולוגיים למובילות בניהול

פעילותהמלצותגלובס ב

עוד במדור זה

הצטרפו -גלובס בפייסבוק 
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ד "בין משרדי עוה המיזוג: IFLR1000דירוג 
 גולדפרב וזליגמן לא ערער את ההגמוניה של

נאמן-פוקס-הרצוג
  וינריב-אלה לוי   06:10, 27/10/2011

-20תגבה ; בנובמבר רמי לוי סלולר תחל לפעול
לדקה' אג 30

  'גיא קצוביץ   07:56, 27/10/2011

באינטרנט של  מי אשם בתקלות בשידור החי
?חזרת שליט

  וולק צחי הופמן וטל, רועי גולדנברג   07:32, 27/10/2011

החדשות מאירופה  א תסחר על רקע"בורסת ת
והפקיעה היום

56  'גיא קצוביץ   07:38, 27/10/2011

כך ניסינו : "חושפת אשתו של ברנארד מיידוף
"להתאבד
  וושינטון, רן דגוני   07:10, 27/10/2011

 

 

  

עמוד הבית

 שקל/דולר

3.6395 -0.29%

שקל/אירו

5.1084 +0.51%

75א "ת
747.54 -0.28%

ק"נאסד
2650.67 +0.46%

ונס'דאו ג

11869.04 +1.39%
27/10/2011 

7:59
 
 
 

כללי

חיפושע"ני

English אימייל אדום הפוך לעמוד הבית ניוזלטרים מחקרים פרסמו אצלנו חודש היכרות לעיתון התחבר

▾▾▾▾פנאיהיי טקגז ונפטדין וחשבוןנתח שוק וצרכנותן"נדלוול סטריטשוק ההון

  
ועדת טרכטנברגתנובה

Tools TVגלובס  סלולר תיק אישי פיננסי פורטל חדשות
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?זה מהתוכן משלים לכתבה 

אלף אירו  600מיליון אירו בדנמרק לעומת  9.6: במדינות אירופה השונות
". אלף אירו באסטוניה 127או  בפולין

פקודת הנזיקין : החוק המתאים

הוא הדין של המדינה הזרה ואין עילת תביעה  אף שנקבע כי הדין החל
חל אילו התביעה התנהלה  התייחס ריבלין גם לשאלת החוק שהיה, בישראל

לנפגעי  הוא קבע כי מאחר שתחולתו של חוק הפיצוי. פי הדין הישראלי-על
ואינו תופס לגבי תאונות , תאונות הוא חוק בעל תחולה טריטוריאלית

. הרי שהחוק המתאים הוא פקודת הנזיקין, ל"בחו שהתרחשו

ההחלטה ההגיונית היחידה  העליון קיבל את, "פ"ד חרל"לדברי עו
להגשת  כל החלטה אחרת הייתה פותחת צוהר מסוכן. המתקבלת על הדעת

בגין עוולות שהתרחשו בין ישראלים , ספור תביעות נזיקין בישראל-אין
ד אלי לוטן "י עו"יוצג ע, רביב שומרון, הנוסע השלישי ברכב". העולם ברחבי

). 4655/09א "דנ( .ונעמי ארגמן

>> המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב  ,  כל הכתבות   –גלובס לחודש היכרות    עיתון 

 הפתרון הנכון עבורכם: הליסינג יתרונות

 
תוכן הוסף

טוקבקיםפרשנויות
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: IFLR1000דירוג 
המיזוג בין משרדי 

ד גולדפרב "עוה
וזליגמן לא ערער 

ההגמוניה של  את
נאמן-פוקס-הרצוג

  

רמי לוי סלולר 
תחל לפעול 

תגבה ; בנובמבר
לדקה' אג 20-30

  

אשם בתקלות  מי
בשידור החי 

באינטרנט של 
?חזרת שליט

  

 -במיוחד לחגים
מדריך הטיולים 

 הטוב ביותר

פרסומת

טוקבקים 

: כינוי

:נושא

              :תוכן

 

 ,המחייב שמירה על אתיקה, תנאי השימוש בהגיבי הנני מסכים לתוכן
 תוכן לא הולם דווח על. והדיון כבוד הדדי ותרבות הביטוי

 

נוספות כתבות
 

 
משחקים|  סלבס|  2חדשות   

אילן גרפל ישוחרר 
היום מהכלא 

המצרי

רקטה התפוצצה 
ל "צה; ליד אשדוד
תקף בעזה

שחרור המסך 
 -במשיכת אצבע 

מעכשיו שייך 
לאפל

 

 

דעותTVבגלובס בכל האתרבמדור זה

פופולריחדשים

 

כך נראה החזון 
 מרחיק הלכת של

1:18 ניסאן

 

: טקסט-סאב
מאחורי העסק 
 החדש של בר

6:08 רפאלי

 

החשיפות החדשות 
מהביוגרפיה של 

1:58 ובס'ג סטיב

 

המהלך 
 השערורייתי של

2:58 תשובה

YogevGalNaamaBenyTali

LilachZoharTaliYaronAdi

בפייסבוק  גלובס

. גלובס אנשים אוהבים את  31,314

אהבתי

 

בגלובס פופולרי

תוכנית "הסכמה על : דיווח
החוב באירופה למשבר" כוללת

55'הלל קורן וגיא קצוביץ

למה מזנקת אלביט הדמיה 
בימים  בעשרות אחוזים

?האחרונים
43הלל קורן

איך כל החיסכון שלנו נקבר 
?אירופה בקרקעות מזרח

152אבי שאולי

; א ננעלה בעליות"ת  

טבע השלימה זינוק תוך יומי של 
5%

56קובי ישעיהו ונדב נוימן

 

גלובס מציג

עכשיו  שחק -טריוויה אנרגטית
!ותוכל לזכות בפרסים

CFO Insightבערוץ  עכשיו

 

 

 

 

...כתוב פרשנות

         

  

רענן

פרשנויות

 

 

 

 

 

דסק

 תמורתם חייל אחד, כן11:10
naya naya

 ?מחייל אחד למה התרגשנו כל כך:בכתבה

 והתגליות הציפיות07:11
אברהם סודאי

אלביט הדמיה ; בירידות א ננעלה"בורסת ת:בכתבה
 15%זינקה 

 ?בבנק  ניהול משק בית ללא חשבון06:01
נחום סטולרו

כך מרוויחים עלינו  :כתבה ראשונה בסדרה:בכתבה
 בהפרשי ריביות

banks occupy the22:55 
 שקל/דולר

3.6395 -0.29%

שקל/אירו

5.1084 +0.51%

75א "ת
747.54 -0.28%

ק"נאסד
2650.67 +0.46%

ונס'דאו ג

11869.04 +1.39%
27/10/2011 

7:59
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עדכון במייל על תגובות לטוקבק !חדש

מומלצות גולשים  |  |  ברצף לקריאת כל התגובות |  שרשור  ללא |   שרשור :תצוגה

 
תגובות

רענן 

לחץ כאן ?הראשון רוצה להיות המגיב

 

>>תגובות נוספות  טען
 

 

לחץ , ₪  600,000-לניהול הון פנוי של למעלה מ
 כאן

 

 

 

Ads -גוגל  

אישי השקעות תיקי ניהול
אליכם עד ונגיע פרטים השאירו ההון בשוק המומחים מיטב י"ע

Epsilon.co.il/*6858

ענקית בהנחה טיסות
 הירשמו! 70% עד של בהנחה שלכם הבא הטיסה כרטיס את קנו

וחיסכו

www.GROUPON.co.il

נפט,מדדים, ח"מט, מניות
, עמלות ללא סחור !להתנסות מתנה₪  100 - אונלין מסחור

.ונוחות בפשטות
plus500.co.il

IBI Trade -ב עצמאי מסחר
 -ב מסחר חשבון כעת פתח?  ההשקעות תיק את שוחקות העמלות

IBI Trade
www.ibi.co.il

 

 

קישורים ממומנים -מרלין 
 

מידע תמונות  ?מנהל חשבונות  מחפש

!התקשר למומחים,תסתכן אל. ח"חברת השמה למנה-הון אנוש
hon-enosh.com

   ?ההון קורס בשוק מחפש
.חינם.המרצים בארץ סדנאות שוק ההון ונדלן של מיטב

לתאריכים והרשמה

   אלבומים עיצוב אומנות
טכניקות ושילובים מתנה אישית ומיוחדת במגוון רב של

MOONART.CO.IL

mvp business   
.להצלחה פיננסי ואסטרטגי, ליווי עסקי

הכנסו עכשיו

   חורש עוד עופר משרד
שנה 20תעבורה מזה  משרד מוביל ומקצועי המתמחה בדיני

היכנסו עכשיו

 09-8351234! מקם מודעתך כאן

 

לשוק ההון ועדכונים בזמן אמת מערכות מידע  PwC Israel-גלובס מחקרים ו  במתנה עיתון גלובס לחודש 

ארביטראז'

TradeOne

טיפים למשקיע

וול סטריט 10

כלים פיננסים

עיתון דיגיטלי  

Ipad מהדורת  

מוצרים ויישומים

המוצרים שלי

שירות ותמיכה

שירותים

 

 

Tradeoneגלובס  - חדש
 מערכת המידע שמביאה לכם את כל

. המספרים משוק ההון בהתאמה אישית
ניסיון לשבוע

? האירו מה יהיה עם: בשיא המשבר
?האיחוד המוניטארי יתפרק

תמצית הסקירה הקליקו לקריאת

מוזמן להנות עכשיו מעיתון  אתה
התחייבות ללא כל, גלובס כל ערב

 

 

עמית אדלר
כך מרוויחים עלינו  :כתבה ראשונה בסדרה:בכתבה

 בהפרשי ריביות

 הבעיה מרווחי ריבית אינם22:48
אורי ירון
כך מרוויחים עלינו  :כתבה ראשונה בסדרה:בכתבה

 בהפרשי ריביות

 שקל/דולר

3.6395 -0.29%

שקל/אירו

5.1084 +0.51%

75א "ת
747.54 -0.28%

ק"נאסד
2650.67 +0.46%

ונס'דאו ג

11869.04 +1.39%
27/10/2011 

7:59
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"ע צפיה בני

הברומטר

תיק השקעות אישי

ניתוח טכני

וול סטריט

זמן אמת

נתוני מניות

מדדי הבורסה

מדדי בורסת ת"א

"ף אופציות המעו

ושערים מחשבונים

מט"ח

תעודות סל

אפליקציית אייפון

אפליקציית אנדרואיד

מיוחדים

ועידות וכנסים

מחקרי גלובס

ספריית גלובס

גלובס טורס

עמוד נגיש

צרו קשר

*5988 ל "דוא 

דרושים

תקנון

חברי מערכת

תגיות

פרסמו אצלנו

 כללי
ע"ני  

חיפוש

בגלובס חיפוש

UI design by    |       |  Application delivery by    |  Developed By    |    |  כל הזכויות שמורות לגלובס 2011 |  פרסמו אצלנו 
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