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פסיקה תקדימית :ישראלים שנפצעו בחו"ל
לא יוכלו לתבוע פיצויים בארץ
בית המשפט העליון קבע כי ישראלי שנפגע במדינה זרה יהיה כפוף
לחוקיה ,זאת בעקבות תביעה המתנהלת כבר למעלה מעשור על
תאונה קשה שהתרחשה בניו זילנד
זוהר שחר לוי | 9:47 27/10/2011
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נפצעתם בתאונה בחו"ל והתכוונתם לתבוע פיצויים בישראל? בית המשפט העליון קבע
אתמול )ד'( בהחלטה תקדימית כי לא תוכלו לעשות כן ,וכי אם נפצעתם במדינה זרה,
אתם כפופים לחוקיה .בחלק מהמקרים תצאו נשכרים מההחלטה ,אולם יש מי שישלם
ביוקר כתוצאה מכך.
החלטת הרכב השופטים
המורחב בעליון ניתנה
במסגרת תביעה משפטית
שמתנהלת כבר למעלה
מעשור .הרקע :תאונת דרכים
קשה שהתרחשה בניו זילנד
לפני כ 12-שנה שבה היו
מעורבים שלושה ישראלים
שנסעו באותה המכונית.
אחד הנוסעים ,רוני יובינר,
נפצע קשה ונותר משותק עם
נכות של  .100%עם חזרתו
ארצה תבע יובינר את
הנהגת ,נטע לי סקאלר ,ודרש עמיקם חרל"פ
פיצויים על הנזק שנגרם לו
כשהוא טוען שהתאונה קרתה
משום שניסתה לעקוף משאית באופן רשלני.
מאז הגיש את התביעה עבר הדיון בפרשה בין כמה בתי משפט .בכל ערכאה ניסו
השופטים להכריע בסוגיה ולקבוע מה קורה בתביעה שכזו כשמקום התאונה הוא מחוץ
לישראל ,אך המעורבים בה הם אזרחי המדינה.

הפצוע לא יוכל לתבוע את הנהגת
בפסק הדין שניתן אתמול הכריעו שופטי בית המשפט העליון בסוגיה וקבעו כי תביעות
נזיקין בעקבות תאונה שהתקיימה בניו זילנד יתקיימו לפי החוק באותה המדינה.
המשמעות היא שיובינר ,שנותר משותק מהתאונה ,לא יכול לתבוע בעקבות נזקיו את
הרשויות בישראל או את הנהג שהתרשל והוא נתון לסכומי הפיצויים שיינתנו לו לפי החוק
בניו זילנד.
מאידך ,סקאלר ,שנהגה במכונית ,יכולה לנשום לרווחה שכן בית המשפט מצא אותה
מוגנת מפני תביעת פיצויים שהייתה יכולה לעלות לה כסף רב.

סל הכביסה מלא? חפשו
מכבסות בדפי זהב

עו"ד עמיקם
חרל"פ ואלי לוי המייצגים את
סקאלר מסרו "בית המשפט
העליון קיבל אתמול את
ההחלטה ההגיונית היחידה
המתקבלת על הדעת ,על
פיה ,יש לנהוג בכל מקום
בעולם על פי החוק המקומי,
וכי עוולות המתבצעות
במדינות שונות צריכות להתדיין בבתי משפט באותן מדינות בהן התקיימו העוולות .כל
החלטה אחרת הייתה פותחת צוהר מסוכן להגשת אינספור תביעות נזיקין בישראל ,בגין

עוד ב''בארץ''
איום השביתה של הסגל הבכיר באוני' ת"א הוסר
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החלטה אחרת הייתה פותחת צוהר מסוכן להגשת אינספור תביעות נזיקין בישראל ,בגין
עוולות שהתרחשו בין ישראלים ברחבי העולם" .בנוסף ,ייצגו בתיק עורכי הדין אלי לוטן
ונעמי ארגמן ממשרד הררי-לוטן.
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